
SOFTWARE LIVRE 

 

O CRTIC tem dedicado especial atenção à divulgação de software livre,   

nos contactos diretos com os docentes, técnicos e encarregados de educa-

ção aquando da avaliação de alunos, bem como através de sessões forma-

tivas, solicitadas por diversos agrupamentos e instituições com quem esta-

belecemos protocolos de colaboração, através da página deste serviço e 

dos boletins informativos.  

Nesta publicação aproveitamos para dar a conhecer duas aplicações para 

a comunicação. 

PT MAGIC CONTACT 

  
A MagicKey, em parceria com a Fundação PT e a SAPO, 

desenvolveu uma nova aplicação que permite a utiliza-

ção de smartphones Android por quem não o podia fazer 

em virtude das suas limitações físicas. Para além das facili-

dades de acesso às chamadas, sms e navegação na inter-

net, o PT Magic Contact permite ainda a criação de quadros 

de comunicação alternativa, a escrita simplificada e a sín-

tese para voz de tudo o que se escreve. Esta aplicação foi desenvolvida pela 

Fundação PT em parceria com a MagicKey. 

Está disponível gratuitamente no Google Play. 

 

GRID PLAYER 

  Permite uma Comunicação Aumentativa e Alternativa a 

pessoas que não podem falar ou que o fazem com limi-

tações. Podem utilizar-se os  teclados do Grid 2 com o 

Grid Player ou utilizar os teclados incluídos no Grid Pla-

yer sem o Grid 2. 

   É uma aplicação gratuita que pode ser descarregada no iPad, iPod e 

iPhone. 
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SESSÕES FORMATIVAS — EDILIM 

O CRTIC tem dinamizado sessões formativas sobre o software livre EDILIM, o qual permite elaborar ativi-

dades para diversas áreas disciplinares, envolvendo texto, imagem, som e vídeo. A próxima sessão vai 

decorrer no dia 29 de janeiro, solicitada pelo Departamento de Educação Especial do Agrupamento de 

Escolas Frei João de Vila do Conde. Em http://blog.crtic-viana.com/edilim/ é possível ver uma série de 

atividades construídas com este software. 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DO CRTIC 
- Avaliar os alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente para efeito de utilização de 

produtos de apoio e a d e q u a ç ã o  do equipamento/produto de apoio à sua situação particular, com vista a 
garantir a inclusão destes alunos no processo de ensino aprendizagem; 

- Acompanhamento dos alunos através da monitorização da intervenção e de reuniões de avaliação que ao lon-
go do processo se percecionem importantes;  

- Prestação de serviços de informação, formação, aconselhamento e documentação aos professores, outros 
técnicos e famílias no que respeita a utilização dos produtos de apoio e também das metodologias a implementar 
na sala de aula; 

- Promoção de encontros, seminários e workshops no âmbito da Educação Especial, tendo como destinatá-
rios docentes, técnicos e encarregados de educação; 
- Divulgação da atividade e dos meios do Centro de Recursos junto das escolas da sua área de 
abrangência e da comunidade em geral; 
- Acompanhamento dos alunos que se encontram hospitalizados ou domiciliados por razões de 
doença grave ou incapacidade e que utilizam sistema de videoconferência ligado à escola 
(teleaula). 

FORMAÇÃO CREDITADA 

No sentido de continuar a proporcionar espaços de socialização profissional, onde a partilha de conheci-

mentos tem um enfoque especial, o CRTIC vai dinamizar um Curso  de Formação, subordinado ao tema 

“Recursos Educativos Abertos Acessíveis no Âmbito da Educação Especial”, de 25 h, creditado, que irá 

decorrer nos meses de janeiro e de fevereiro, abrangendo docentes dos grupos de recrutamento 100, 

110 e 910, de diversos Agrupamentos de Escolas da área de influência do Centro de Formação Continua 

de Professores de Barcelos/Esposende.  

Neste curso pretende-se familiarizar os participantes com as diferentes dimensões do conceito de abertu-

ra em educação, conceber e criar unidades de aprendizagem com instrumentos facultados e criar recur-

sos educativos abertos com ferramentas livres, respeitando as normas de acessibilidade. Serão apresen-

tados os programas ARAWORD, TICO e EDILIM.  
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FORMAÇÃO MULTIPLANO 

Tal como noticiámos no Boletim anterior, organizámos uma ação de formação sobre o Multiplano, dirigida 

a docentes, encarregados de educação e terapeutas no dia 20 de outubro. Esta atividade contou com a 

preleção do Dr. Aquilino Rodrigues, o qual partilhou com os docentes presentes as potencialidades que 

este equipamento permite no ensino da matemática a alunos cegos ou com baixa visão.  


