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Somos um 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. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foi publicado pela Direção-

Geral da Saúde (DGS) o 

primeiro Manual de Apoio à 

Pessoa com Doença Rara. 

Entrou em vigor o Decreto-Lei n.º 

27/2019, de 14 de fevereiro que altera o 

Decreto -Lei n.º 129/2017, de 9 de 

outubro, que institui o programa Modelo 

de Apoio à Vida Independente (MAVI). 

 

Programa Erasmus + 

Conheça testemunhos de instituições 

portuguesas beneficiárias do Erasmus+ 

publicados na Brochura “Necessidades 

Especiais”, assim como “Modelos 

Inspiradores/Role Models” na apresentação 

de trabalhos a desenvolver por Câmaras 

Municipais selecionadas. Estas e outras 

informações estão disponíveis no site da 

Agência Nacional Erasmus+  Educação e 

Formação. 

 

 

… E … JÁ É CARNAVAL! 
 

Folia … 

                                
Diversão …  
                           
Alegria… 
 
Ilusão… 

InfoEscolas... informar para 
além dos rankings 

O InfoEscolas é um portal do ME 

com dados estatísticos sobre os 

alunos matriculados nas escolas de 

Portugal continental abrangendo 

todos os ciclos do ensino básico, os 

cursos científico-humanísticos e os 

cursos profissionais do ensino 

secundário. O portal mostra dados 

por distrito, por concelho, por escola 

e por agrupamento. 

(Ver NOESIS – Notícias da 

Educação) 

 

Estão previstas oficinas de 

formação a realizarem-se em finais 

de março sobre “Orientações 

Curriculares TIC no 1º ciclo do 

Ensino Básico”. Estas oficinas estão 

a ser organizadas pela Direção-

Geral da Educação, pelos Centros 

de Formação de Associações de 

Escolas e pelos Centros de 

Competência TIC. 

Mais informações na página da 

DGE. 

 

Foi publicada a Portaria N.º 69/2019, de 

26 de fevereiro de 2019, que 

regulamenta as modalidades educativas 

de ensino individual e ensino doméstico. 
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