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FEVEREIRO 2018 – N.º 17 

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. 

 
 
 
 

Realização de provas finais e exames para 

este ano lectivo 

Estão já publicados a Norma 01/JNE/2018 – Instruções 

para a Inscrição nas Provas e Exames do Ensino 

Básico e do Ensino. Secundário, o Guia Geral de 

Exames 2018, assim como o Guia para aplicação de 

condições especiais na realização de provas e exames 

– JNE/2018. 

Formação 

Numa dinâmica de trabalho com os pares, o CR 

TIC Porto organizou uma sessão de trabalho 

para os docentes de Educação Especial do 

Agrupamento onde está sedeado, com o tema 

“Tecnologias de Apoio: Recursos Educativos 

Digitais Gratuitos”. 

Academia LGP 

A Fundação PT disponibiliza 

conteúdos escolares em LGP 

Esta biblioteca de vídeos em 

português e LGP resulta de uma 

parceria entre a Fundação PT e o 

Centro de Educação e 

Desenvolvimento Jacob 

Rodrigues Pereira (CEDJRP). Os 

conteúdos escolares de várias 

disciplinas destinam-se a alunos 

do 2.º e 3.ºciclos do ensino 

básico. 

Webinar DGE 

Este webinar aborda o papel do 

psicólogo escolar na promoção de 

uma escola inclusiva. 

 

 

Importa conhecer: 

A Associação Salvador na sua ação “Qualidade de 

vida” atribui apoios diretos e pontuais a pessoas com 

deficiência motora e comprovada falta de recursos 

financeiros. Esta ação destina-se a apoiar 

preferencialmente situações que não encontraram 

resposta dentro dos programas de apoio.  

Existe um processo de candidatura anual em 3 categorias. 

O período de candidatura decorre até 15 de março 

 
Legislação 

Foram publicadas 4 Resoluções da Assembleia da República que recomendam ao 

governo medidas no âmbito do apoio a crianças e jovens com doença oncológica: 

 Resolução da Assembleia da República n.º 23/2018 - Recomenda ao Governo a 

implementação de medidas de proteção e apoio aos menores portadores de 

doença oncológica e aos seus cuidadores. 

 Resolução da Assembleia da República n.º 24/2018 - Recomenda ao Governo que 

reforce as medidas de apoio às crianças e adolescentes com cancro e às suas 

famílias. 

 Resolução da Assembleia da República n.º 25/2018 - Recomenda ao Governo que 

tome medidas para garantir maior proteção aos menores com doença oncológica e 

respetivos familiares e cuidadores. 

 Resolução da Assembleia da República n.º 26/2018 - Recomenda ao Governo que 

adote medidas para reforçar o apoio às crianças e jovens com cancro. 
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