
  
 
 
 

Desejamos a toda a 
Comunidade Educativa 
uma Páscoa muito feliz. 

 

 
 

FORMAÇÃO 
No âmbito das atribuições 
do CRTIC, especificamen-
te no que concerne à 
alínea e), continuámos a 
promoção de sessões 
públicas no âmbito das 
necessidades educativas 
especiais e da utilização 
de produtos de apoio, 
tendo como destinatários 
docentes, técnicos e 
encarregados de 
educação. 

 
 

- software GRID3, 
destinada a docentes, 
terapeutas e uma 
encarregada de educação 
do Agrupamento de 
Escolas Alcaides de Faria, 
com a duração de 3h, no 
dia 5 de fevereiro. 
- software Dolphin Easy 
Reader para uma docente 
da Escola Secundária Eça 
de Queirós, com a 
duração de 2h 30m, no 
dia 6 de fevereiro. 
- software GRID3 para 
docentes do grupo 910,  
 

 
 
 
 
 
do Agrupamento de 
Escolas da Abelheira, com  
a duração de 3h, no dia 7 
de fevereiro. 
- software EDILIM, para 
docentes do grupo 910, 
com a duração de 3h, no  
Agrupamento de Escolas 
de Vila Verde. 
 

 
- software GRID3 para 
docentes do grupo 910, 
terapeutas e uma 
encarregada de educação 
do Agrupamento de 
Escolas de Campo Aberto, 
com a duração de 3h, no 
dia 21 de março. 
 

CURSO ONLINE 
“FAÇA VOCÊ MESMO: 

TECNOLOGIAS DE APOIO 
- 2018” 

 
Já iniciámos o nosso 
curso online “Faça Você 
Mesmo: Tecnologias de 
Apoio - 2018”. 
O primeiro trabalho 
realizado consistiu na 
construção de um recurso 
sensorial com led(s). 
 

 
 

Vídeo   
A segunda atividade 
envolveu a construção de 
um Swicht Adaptado. 
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Vídeo 

Atualmente estamos a 
desenvolver um 
dispositivo de gravação 
de voz, que em breve 
estará concluído.   
Para visualizarem a ficha 
de construção dos 
produtos visitem o nosso 
blogue. Animem-se a 
experimentar também a 
fazer produtos de apoio 
de baixo custo e 
partilhem essa 
experiência connosco. 

 
TECLAS DE ATALHO 

O uso deste recurso no 
computador, além de 
proporcionar maior 
produtividade, facilita o 
acesso e manuseio de 
programas por parte de 
utilizadores com 
necessidades especiais. 
Por esse motivo as teclas 
de atalho são um dos 
pontos mencionados em 
recomendações e normas 
de acessibilidade no uso 
de computadores (vídeo 
sobre teclas de atalho; 
lista de teclas de atalho 
no website da Microsoft). 
O atalho janela do 
Windows+U direciona 
para as opções da 
Facilidade de Acesso. Para 
além da lupa, da cor e 
alto contraste, do teclado 
virtual com escrita 
inteligente, atualmente o 
narrador já possui uma 
voz portuguesa (Helia).  

https://www.youtube.com/watch?v=jRnV5TZ7bhQ&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=P0uHCG_kD-U
https://crticdeviana.wixsite.com/produtos-de-apoio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acessibilidade
https://www.youtube.com/watch?v=aMGvHqgvSOM&feature=youtu.be
https://support.microsoft.com/pt-pt/help/12445/windows-keyboard-shortcuts

