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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

crticporto@gmail.com 

página do CR TIC Porto 

facebook CR TIC Porto 

Recomendação nº 1/2016 

Recomendação nº 1/2016 de 19 de Dezembro 

de 2016 do Conselho Nacional de Educação – 

Recomendação sobre a condição docente e 

as políticas educativas. 

 

DL nº 58/2016 de 29 de agosto 

Já entrou em vigor o Decreto-Lei n.º 58/2016 

de 29 de agosto, que institui a obrigatoriedade 

de prestar atendimento prioritário às pessoas 

com deficiência ou incapacidade, pessoas 

idosas, grávidas e pessoas acompanhadas de 

crianças de colo, para todas as entidades 

públicas e privadas que prestem atendimento 

presencial ao público. 

 

Workshop “Ferramentas e 

Recursos Digitais adaptados para 

populações especiais “ 

O CR TIC Porto em conjunto com o Centro 

de formação Imagina organizou uma sessão 

de formação sob o tema da inclusão 

tecnológica em diferentes contextos e a 

importância dos recursos para o 

desenvolvimento da comunicação. Muito 

participada, esta sessão decorreu no 

Auditório da EBS do Cerco e serviu também 

para divulgação e conhecimento de novos 

produtos, das suas potencialidades e formas 

de adaptação e utilização. 

 

 

 

Encontro Nacional Todos Juntos Podemos 

Ler 

Decorreu em Lisboa o Encontro Nacional Todos Juntos 

Podemos Ler, onde se refletiu sobre este projeto da 

RBE e se conheceram boas práticas sobre o papel da 

Biblioteca Escolar na inclusão de todos os alunos no 

seu percurso académico. 

Para ver: 

WEBINAR DGE  - Desporto 
Escolar e ISF Inclusive Sport 

Games 2018 

(clique para ver o vídeo) 

 

 

 
Plural&Singular 

A Plural & Singular é um órgão de 

comunicação digital dedicado à temática da 

deficiência. A revista tem periodicidade 

trimestral e vai já na 17ª edição. 

Lembramos que está a 

decorrer o Concurso "Escola 

Alerta!" 2016/2017. Podem 

concorrer até ao dia 31 de 

março de 2017. Mais 

informações no site do INR. 
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