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Somos um Centro de Recursos TIC para a Educação Especial, sedeado na Escola Básica e 
Secundária do Cerco do Porto, do Agrupamento de Escolas do Cerco do Porto. 

 
 
 
 

 

 

 

  
 

Encontro CR TIC 

Os docentes dos CR TIC da Zona Norte voltaram a 

encontrar-se para partilharem experiências. Este ano 

contámos com a colaboração das técnicas do STA da 

APPC para connosco refletirem sobre os diversos 

aspetos que envolve a prescrição de Produtos de Apoio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acesso ao Ensino 
Superior 

Alunos com Necessidades 
Especiais 

Foram colocados na área 

privada do sítio da DGEstE 

documentos sobre este 

assunto. Informações sobre 

apoios à inclusão no 

contexto do ensino superior 

estão disponíveis no Balcão 

IncluIES, gerido pela 

Direção-Geral do Ensino 

Superior. 

Foi publicado o Decreto-Lei n.º 

54/2018, de 6 de julho que 

estabelece o Regime Jurídico da 

Educação Inclusiva a entrar em 

vigor no próximo ano letivo e já se 

encontra disponível online o manual 

“Para uma Educação Inclusiva - 

Manual de Apoio à Prática”, que 

apoia os profissionais na sua 

implementação e os encarregados 

de educação na sua colaboração 

com a escola 

Foi publicado o Decreto-Lei n.º 

55/2018 que estabelece o currículo 

dos ensinos básico e secundário e 

os princípios orientadores da 

avaliação das aprendizagens  

 

Calendário escolar 2018/2019 

Foi publicado o Despacho n.º 6020-A/2018 

que determina a aprovação do calendário 

escolar para 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O Despacho Normativo n.º 10-B/2018 

estabelece as regras a que deve 

obedecer a organização do ano letivo 

nos estabelecimentos públicos de 

educação pré-escolar e dos ensinos 

básico e secundário. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selo Escola Amiga da Criança 

O AE do Cerco do Porto participou na 1ª edição da iniciativa “Escola Amiga da Criança”- 

Ideias Extraordinárias que a CONFAP, em colaboração com a editora LeYa, lançou este 

ano letivo. Com a ideia - T de Tod@s, desenvolvida pelo CR TIC Porto em articulação com 

a Biblioteca Escolar, a EBS do Cerco foi distinguida com o Selo de Escola Amiga da 

Criança na categoria Formação Cívica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O CRTIC Porto deseja a 

TODOS umas boas, merecidas 

e tão desejadas férias… 
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