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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 
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Todos Juntos Podemos Ler 

Estão abertas as candidaturas ao projeto Todos Juntos 

Podemos Ler até 13 de janeiro de 2017. O formulário de 

candidatura está disponível no Sistema de Informação da 

RBE. A informação relativa ao projeto Todos Juntos 

Podemos Ler pode ser consultada aqui. 

 

PUBLICAÇÕES 

 
 

Foi publicado no Diário da República n.º 222/2016, Série II de 

2016-11-18, o parecer n.º 5/2016 do Ministério da Educação, 

Conselho Nacional de Educação, sobre a organização da escola 

e promoção do sucesso escolar. 

A vencedora do Concurso promovido pelo INR 

"Cartaz 3 de dezembro" deste ano, foi Maria 

Bartolomeu de Trindade Ribeiro com o cartaz 

"marque a diferença, promova a igualdade". 

Está disponível a versão digital 

da publicação do CNE Estado 

da Educação 2015. 

 
(clique na imagem para aceder à 

publicação) 

Com a colaboração da AC-

CAT o CR TIC Porto 

organizou uma apresentação 

de diferentes produtos para 

diferentes áreas de 

intervenção, acompanhando 

a evolução tecnológica, 

nomeadamente a utilização 

do tablet em contexto escolar 

como produto de apoio. 

 

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência 

No âmbito do Dia Internacional das Pessoas com 

Deficiência, o CR TIC promoveu um encontro 

orientado pelo Dr. Rui Teles/NAID da ESE do PP, 

dirigido aos docentes de educação especial do AE do 

Cerco e cuidadores diretos, sobre acessibilidade 

digital/tecnologias para a comunicação, tendo em 

conta os princípios do Desenho Universal para a 

Aprendizagem. 

 

Nesta época festiva, o CR TIC Porto deseja a toda a 

Comunidade Educativa umas Boas Festas 

Todos Juntos Podemos Ler 

Estão abertas as candidaturas ao projeto Todos Juntos 

Podemos Ler até 13 de janeiro de 2017. O formulário de 

candidatura está disponível no Sistema de Informação da 

RBE. A informação relativa ao projeto Todos Juntos 

Podemos Ler pode ser consultada aqui. 

 

A vencedora do Concurso promovido pelo INR 

"Cartaz 3 de dezembro" deste ano, foi Maria 

Bartolomeu de Trindade Ribeiro com o cartaz 

"marque a diferença, promova a igualdade". 

 

  

 

 

Entregue as tampinhas 

de recipientes de plástico 

na APPC e transforme-

as numa coisa boa. 

Deram-lhe 
tampa? 
Quantas 

mais melhor. 

Para ver: 
Webinar DGE - Projeto 

Desporto com Sentido 

(clique para ver o vídeo) 
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