
A Equipa do CRTIC Porto é constituída por três docentes do Quadro de
Agrupamento do AE Cerco do Porto, Porto, sendo duas docentes de
educação especial e uma docente de informática (tempo parcial). Estão
estabelecidas parcerias para enriquecer as dinâmicas do CRTIC,
valorizando as nossas competências de avaliação, formação e reflexão.

A área de abrangência do CRTIC do Porto integra todas as escolas do
ensino básico e secundário e estabelecimentos da educação pré-
escolar de sete concelhos do distrito do Porto: Gondomar, Maia,
Matosinhos, Paredes, Porto, Valongo e Vila Nova de Gaia.
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Através de um formulário próprio, disponibilizado na página do CRTIC,
as escolas solicitam aos profissionais do CRTIC a avaliação das
necessidades de utilização de produtos de apoio, por parte de alunos
com alterações na funcionalidade. O objetivo da prescrição de produtos
de apoio é possibilitar aos alunos com limitações funcionais, o acesso ao
currículo nas suas diferentes dimensões, bem como aumentar os seus
níveis de participação nos diferentes contextos de aprendizagem.  O
processo de avaliação da necessidade de utilização de produtos de
apoio, decorre em articulação com os docentes, técnicos e outros
intervenientes, no processo educativo dos alunos. Identificam-se as
atividades a realizar, as capacidades do aluno requeridas e qual o
produto de apoio mais adequado a propor, se tal for o caso. Após a
avaliação o CRTIC elabora um relatório que envia para a escola do
aluno.

O CRTIC divulga, promove e participa em sessões de informação,
divulgação e formação sobre  Produtos de Apoio e sobre temas que
considere relevantes para a Escola Inclusiva, dirigidas para grande e
/ou pequeno grupo e individuais por solicitação para situações
específicas, perante a sua disponibilidade.



O Despacho n.º 5291/2015 estabelece a rede nacional de Centros de
Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação para a
Educação Especial (CRTIC) como centros prescritores de produtos
de apoio do Ministério da Educação no âmbito do Sistema de
Atribuição de Produtos de Apoio (SAPA), as suas atribuições,
constituição e competências da equipa, bem como a
responsabilidade pela monitorização da atividade destes Centros.
O Decreto-lei nº 54/2018 que estabelece o regime jurídico da
educação inclusiva identifica os CRTIC como recursos
organizacionais específicos de apoio à aprendizagem e à inclusão
(art.º 11º) e a sua ligação ao SAPA (art.º 17º) garantindo o acesso a
Produtos de Apoio aos alunos que deles necessitem. A prescrição
destes produtos é feita através da ficha de prescrição publicada na
portaria n.º 78/2015. Todas as entidades intervenientes no SAPA
devem obrigatoriamente preencher essa ficha de prescrição
através do sistema informático centralizado, no âmbito da Base de
Dados de Registo do SAPA (BDR-SAPA).

O CRTIC Porto procura estar em
contacto com as escolas da sua área de
abrangência e divulgar os seus serviços
e atividade junto das escolas e da
comunidade educativa em geral através
de vários formatos de comunicação,
quer presencial, quer digital.

crticporto@gmail.com

facebook CR TIC Porto

website do CR TIC Porto

São «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” (Decreto-Lei n.º
93/2009, art.º 4º, c)). São recursos que permitem compensar ou
atenuar as limitações funcionais e restrições ao nível da
participação dos alunos com deficiências e/ou incapacidades .
Apenas podem ser objeto de financiamento no âmbito do SAPA os
produtos de apoio constantes da lista homologada publicada
(Despacho n.º 7197/2016, de 1 de junho). 
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