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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. 

 

Semana da leitura 
 

No decorrer da semana da 
leitura da EBS do Cerco o 
CR TIC Porto dinamizou 
uma atividade com uma 
turma do 5º ano onde, 
através de uma história 
apresentada em diferentes 
formatos se abordaram as 
diferentes “leituras”, e a 
importância de tornar a 

leitura acessível a todos. 

O Terapeuta da 
Fala em 
Contexto Escolar 

Parceria entre a 
Escola e o CRI: 
Uma Estratégia 
para a Inclusão 

O Terapeuta 
Ocupacional em 
Contexto Escolar 

O 
Fisioterapeuta 
em Contexto 
Escolar 

O Psicólogo do CRI 
em Contexto 
Escolar 

PEA: Contributos 
para uma reflexão 

Com a colaboração da 
Dr.ª Alda Mira Coelho o 
CR TIC Porto organizou 
uma Palestra sobre este 
tema. Os participantes 
puderam refletir sobre a 
importância da articulação 
entre serviços na resposta 
para as PEA, as 
condições adequadas nas 
respostas educativas e a 
importância da articulação 
da escola com a família. 

QUALIFICA 
Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego 

O CR TIC Porto esteve presente nesta feira, num espaço do 
Stand do POCH. Aqui foi feita a divulgação da rede nacional 
dos CR TIC e das suas funções e, através do envolvimento e 
participação direta dos visitantes, apresentaram-se exemplos 
de boas práticas e soluções de acessibilidade ao currículo. 

SEMANA DA LEITURA 
 

No decorrer da semana da 
leitura da EBS do Cerco o 
CR TIC Porto dinamizou 
uma atividade com uma 
turma do 5º ano onde, 
através de uma história 
apresentada em diferentes 
formatos se abordaram as 
diferentes “leituras”, e a 
importância de tornar a 
leitura acessível a todos. 

FEIRA DAS PROFISSÕES 
 

No dia 28 de abril a EBS do Cerco fez à 
comunidade educativa a apresentação das 
respostas educativas na área dos cursos 
vocacionais e profissionais. Fruto da 
sensibilização feita junto dos alunos, nesta 
mostra foram apresentados alguns 
trabalhos no âmbito das TIC que se 
constituem como recursos digitais para a 
promoção de aprendizagens para alunos 
com NEE. 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EEspecial/necessidades_especiais_de_educacao_parceria_entre_a_escola_e_o_cri_uma_estrategia_para_a_inclusao.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EEspecial/o_terapeuta_da_fala_em_contexto_escolar.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EEspecial/o_terapeuta_ocupacional_em_contexto_escolar.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EEspecial/o_fisioterapeuta_em_contexto_escolar.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EEspecial/o_psicologo_cri_em_contexto_escolar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jVYagsBHVPQ
https://www.youtube.com/watch?v=blcFVaAbHY8
https://www.youtube.com/watch?v=AxIhYPWvsIg
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http://crticporto.byethost9.com/crtic/?ckattempt=1
https://www.facebook.com/crtic.porto?sk=wall
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