
Balcão de Inclusão 
 

O Balcão da Inclusão é um 
serviço de atendimento 
especializado da Segurança 
Social para pessoas com 
deficiência/incapacidade e 
familiares ou elementos do 
público em geral que procuram 
informação sobre temáticas desta 
área. Abertos recentemente 
encontram-se disponíveis nos 
Serviços de Atendimento da 
Segurança Social das sedes dos 
distritos de Lisboa, Faro, Porto, 
Setúbal, Vila Real e Viseu. 
 
Mais informações em  
http://www.seg-social.pt/balcao-
da-inclusao 
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Somos um Centro de Recursos TIC para a Educação Especial, sedeado na escola Básica e 

Secundária do Cerco, do Agrupamento de Escolas do Cerco e situado na cidade do Porto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As TIC para a inclusão 

 

Foi com enorme satisfação que o CR 
TIC Porto esteve presente na 
apresentação dos trabalhos finais 
realizados na disciplina de TIC por 
alunos de 8.º e 12.º anos, alguns 
dirigidos a alunos com NEE. Estes 
trabalhos realizaram-se no âmbito da 
Apps For Good e Ciência na Escola 
(Fundação Ilídio Pinho). Além do 
desenvolvimento das competências 
técnicas e académicas associadas a 
este trabalho, importa o 
desenvolvimento de competências 
sociais, com sentido de interajuda, de 
interação e de partilha, respeitando 
aqueles que vão consumir o produto 

por si desenvolvido. 

Palestra 
 

“A importância da atividade física para alunos com 
deficiência” 

 

Dando continuidade à promoção de encontros no âmbito da Educação 
Especial, dia 31 de maio realizou-se esta sessão de trabalho onde, com a 
colaboração da Dr.ª Helena Bastos e da Dr.ª Fátima Sarmento, tivemos 
oportunidade de ouvir e de refletir sobre vários aspetos relacionados com a 
importância da disciplina de Educação Física e da atividade física adaptada 
para os alunos. 

O CR TIC PORTO recebeu a 
visita de alunos do curso de 
Educação Especial da ESE 
JEAN PIAGET, onde 
contactaram com produtos que 
são ferramentas úteis para 
alunos com NEE. 

 

Para os mais pequenos 
 

“Ruca conhece o Ruben” 

com interpretação em LGP 

Clique para ver o vídeo 

http://www.seg-social.pt/balcao-da-inclusao
http://www.seg-social.pt/balcao-da-inclusao
http://www.seg-social.pt/documents/10152/14553357/Monofolha_balcao_inclusao_2016/16dee06d-965a-494e-9d1c-27b1610becd3
mailto:crticporto@gmail.com
http://crticporto.byethost9.com/crtic/?ckattempt=1
https://www.facebook.com/crtic.porto?sk=wall
https://www.youtube.com/watch?v=vH7GvCiOSfU
https://www.youtube.com/watch?v=Ia56MVbuAFU

