
Num tempo em que as TIC são indispensáveis para todos, salientamos que esses recursos
são Produtos de Apoio para alguns alunos com diversidade funcional. Entende-se, assim, 
"Produtos de apoio (anteriormente designados de ajudas técnicas) qualquer produto,
instrumento, equipamento ou sistema técnico usado por uma pessoa com deficiência,
especialmente produzido ou disponível que previne, compensa, atenua ou neutraliza a
limitação funcional ou de participação". Os CR TIC são recursos organizacionais
específicos de apoio à aprendizagem e à inclusão e centros prescritores do ME no âmbito
do SAPA (Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio) nos termos estabelecidos no art.º
7.º do Dec.-Lei n.º 93/2009 de 16 de Abril, alterado pelo Dec.-Lei n.º 42/2011, cumprindo a
Portaria n.º 78/2015, de 17 de março.

A DGE publicou o livro “Aplicações para dispositivos móveis e
estratégias inovadoras na educação”, onde se encontram algumas
orientações para docentes que lhes permitam optar pelas apps mais
adequadas, de modo a que estas constituam não só um estímulo à
criatividade e à inovação, mas para que tenham também impacto na
qualidade das aprendizagens e, consequentemente, no sucesso
educativo dos alunos.

CR TIC PORTO
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, Porto

Uma biblioteca de vídeos e materiais multimédia
produzidos no âmbito do programa AaZ - Ler
Melhor, Saber Mais, acessível no sítio web da
Teresa e Alexandre Soares dos Santos – Iniciativa
Educação. As Histórias de AaZ são um exemplo.

CR TIC e os Produtos de Apoio

Histórias de AaZ

Livro
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https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/603884/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/278876/details/normal?l=1
https://dre.pt/home/-/dre/66773612/details/maximized
https://erte.dge.mec.pt/sites/default/files/noticias/app_para_dispositivos_moveis.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLE1qUGzPQXbXd_AdzNjKNVZpnhNHvpV2I
https://www.iniciativaeducacao.org/pt/programas/aaz-ler-melhor-saber-mais/multimedia-aaz
https://www.iniciativaeducacao.org/pt/programas/aaz-ler-melhor-saber-mais


A acessibilidade.gov.pt é um sítio para a
divulgação, partilha e promoção das
melhores práticas de acessibilidade para
conteúdos Web e aplicações móveis
atendendo à  Declaração de acessibilidade
Web (De acordo com o Decreto-lei n.º
83/2018, de 19 de outubro)

Foi publicado o Despacho n.º 8553-
A/2020, que prevê a possibilidade
de aplicação de medidas de apoio
educativas aos alunos que, de
acordo com as orientações da
autoridade de saúde, devam ser
considerados doentes de risco e
que se encontrem impossibilitados
de assistir às atividades letivas e
formativas presenciais em
contexto de grupo ou turma.

acessibilidade.gov.pt

Escola Alerta

Despacho 

n.º 8553-A/2020

Está aberto o Concurso "Escola
Alerta!" 2020/2021 (17.ª edição).

Guia de Saúde - O pesodas Mochilas

saber mais

crticporto@gmail.com

facebook CR TIC Porto

O peso das mochilas dascrianças é um assuntoimportante para pais,educadores e profissionaisde saúde. 

Para
Manter

website do CR TIC Porto

https://www.acessibilidade.gov.pt/
https://dre.pt/home/-/dre/116734769/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/142124837/details/maximized
https://www.inr.pt/resultados-de-pesquisa/-/journal_content/56/11309/55911?p_p_auth=e8Jl2dzN
https://www.sns24.gov.pt/guia/o-peso-das-mochilas/
http://gmail.com/
https://www.facebook.com/crtic.porto?sk=wall
https://crticporto.wixsite.com/portocrtic

