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Ensino recorrente para alunos 

surdos 

A Escola Secundária Alexandre 

Herculano (Escola de Referência para a 

Educação Bilingue de Alunos Surdos) vai 

ter no próximo ano letivo turmas de 

ensino recorrente para alunos surdos. 

 

(Para mais informações clique na imagem) 
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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 do Porto. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

No âmbito da Semana da Leitura o 

CR TIC Porto dinamizou atividades 

em conjunto com os professores 

bibliotecários do AE do Cerco junto 

de algumas turmas das EB onde, 

através de uma história 

apresentada em diferentes 

formatos se abordou e sensibilizou 

para a importância do livro 

acessível a todos como fator de 

inclusão. 

 

Despacho nº 1858-A/2017 

  Constitui um grupo de trabalho, com o objetivo de proceder à análise do atual 

regime legal em vigor de avaliação das incapacidades das pessoas com deficiência, 

no sentido de desenvolver o processo de desmaterialização e uniformização da 

emissão e transmissão de dados dos atestados médicos de incapacidade multiuso, 

no âmbito do programa SIMPLEX. 

Suportes tecnológicos – os 

produtos de apoio nas 

Unidades de Apoio 

Especializado para alunos com 

Multideficiência 

Com a colaboração do NAID (Núcleo de 

Apoio à Inclusão Digital) do Politécnico 

do Porto, o CR TIC Porto organizou um 

workshop com docentes que 

desempenham funções nestes espaços, 

onde se refletiu sobre a importância dos 

recursos tecnológicos e do papel do 

professor como dinamizador na sua 

implementação com os alunos. Com a 

partilha da experiência de cada um 

falámos do que existe, dos aspetos 

humanos, técnicos e económicos. 

 

Webinar “Tecnologias de apoio 

livres e de baixo custo” 

Neste webinar os CR TIC de Cinfães e 

de Portalegre falam-nos da sua 

experiência de explorar soluções 

alternativas de baixo custo que possam 

corresponder às necessidades dos 

alunos. 

 (clique na imagem) 
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