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FORMAÇÃO 

Temos continuado a dinamizar 
sessões formativas sobre 
software educativo, 
especificamente o EDILIM, 
ARAWORD e GRID3, 
nomeadamente nos 
Agrupamentos de Escolas de 
Amares e António Rodrigues 
Sampaio. 

 
SOFTWARE LIVRE 

QUIVER 
 

 
 
Este software, disponível para 
IOS, Android e na Amazon, 
permite transformar desenhos 
pintados com lápis de cor em 
desenhos que ganham vida.  

 
Foi alojado na página do 
CRTIC um tutorial sobre as 
configurações necessárias ao 
funcionamento do EDILIM, 
atendendo a que deixou de 
funcionar com o CHROME, e 
outro sobre o funcionamento do 
ARAWORD. 

 
CURSO ONLINE 

 
Iremos participar, tal como no 
ano letivo 2016/2017, no Curso 
“Faça você mesmo – 
tecnologias de apoio”. Todos os 
trabalhos que realizámos na 
anterior edição, assim como as 
respetivas fichas de atividades, 
encontram-se disponíveis no 
blogue criado para servir como 
e-portefólio. Ao longo do curso, 
iremos documentar os novos 
trabalhos realizados e 
disponibilizar a respetiva ficha 
de construção. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
LEGISLAÇÃO 

 
Decreto-Lei n.º 126/2017, de 4 de outubro, oficializa 
o Sistema Braille utilizado em Portugal. 
 
Decreto-Lei n.º 126-A/2017, de 6 de outubro, cria a 
prestação social para a inclusão, alarga o 
complemento solidário para idosos aos titulares da 
pensão de invalidez e promove os ajustamentos 
necessários noutras prestações sociais 
 
Portaria n.º 350-A/2017, de 14 novembro, 
estabelece as medidas de apoio educativo a 
crianças e jovens com doença oncológica. 
 
Despacho n.º 10218/2017, de 24 de novembro, 
estabelece os valores de financiamento dos 
produtos de apoio para 2017. 
 

 

AGRADECIMENTO 
 
O CRTIC realizou a avaliação de uma aluna do 
Agrupamento de Escolas de Ponte de Lima. 
Todavia, não estando reunidos os critérios para a 
prescrição de um computador portátil por parte 
deste serviço, e estando cientes das dificuldades 
económicas da aluna, auscultámos o Presidente da 
Fundação Caixa Agrícola do Noroeste, no sentido 
de o mesmo ser oferecido, no âmbito do espírito de 
missão de solidariedade social da Fundação. O 
pedido, após análise, foi aceite, tendo sido oferecido 
à aluna um computador portátil. 
O nosso agradecimento público a tão generosa 
Fundação. 
 

  
RECURSOS EDUCATIVOS 

 

 
 

SOFTWARES E RECURSOS 
LIVRES NECESSIDADES 
ESPECIAIS  
 
Disponibiliza recursos e ferramentas 
enquadrados nas seguintes 
categorias:  
 
Acessibilidade – aplicações de 

acesso ao computador e 
configurações de acessibilidade dos 
sistemas operativos. 
Ampliador – aplicações de 

ampliação de ecrã para a baixa visão. 
Apps – aplicações para as 

tecnologias móveis (Android e Apple) 
bem como widgets. 
Braille – inclui as aplicações e 

recursos para limitações de visão. 
CAA Símbolos – aplicações para a 

comunicação aumentativa e 
alternativa. 
Dislexia – recursos para dificuldades 

de aprendizagem da leitura (dislexia). 
Diversos – vários repositórios de 

recursos educativos e ferramentas 
livres, repositórios de imagens, de 
música e sons e de vídeo clips 
gratuitos, bem como guias de 
tecnologias de apoio. 
Leitor de ecrã – aplicações de leitor 

de ecrã para os problemas de visão. 
Língua gestual – recursos sobre a 

língua gestual. 
Repositório – vários repositórios de 

software e recursos para as 
necessidades especiais. 
Sintetizador – aplicações de 

sintetizadores de fala, de 
reconhecimento de voz e narrador 
para dificuldades de comunicação, de 
leitura e escrita. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tBYm53L79YY
https://crticvianadocastelo.wordpress.com/software-livre-2/
https://crticvianadocastelo.wordpress.com/software-livre-2/
https://diy-produtosdeapoio.blogspot.pt/p/o-curso.html
https://dre.pt/application/conteudo/108253475
https://dre.pt/home/-/dre/108269605/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/114203983/details/maximized
https://dre.pt/application/conteudo/114239963
http://www.fundacaocaixaagricoladonoroeste.pt/
https://freewareneesite.wordpress.com/
https://freewareneesite.wordpress.com/
https://freewareneesite.wordpress.com/
https://freewareneesite.wordpress.com/acessibilidade/
https://freewareneesite.wordpress.com/ampliadores/
https://freewareneesite.wordpress.com/apps/
https://freewareneesite.wordpress.com/braille/
https://freewareneesite.wordpress.com/escrita-com-simbolos/
https://freewareneesite.wordpress.com/dislexia/
https://freewareneesite.wordpress.com/diversos/
https://freewareneesite.wordpress.com/leitor-de-ecra/
https://freewareneesite.wordpress.com/lingua-gestual/
https://freewareneesite.wordpress.com/repositorios/
https://freewareneesite.wordpress.com/sintetizador/

