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Assembleia da República nº 

9/2017 que recomenda ao 

Governo a uniformização do 

calendário escolar do ensino 

pré-escolar e do ensino 

básico. 

 
 
 

Foi publicado no Diário da  

República N.º 34/2017, II 

Série,   o Parecer N.º 1/2017 

sobre estudantes com 

necessidades educativas 

especiais no Ensino Superior, 

emitido pelo CNE – Conselho 

Nacional de Educação 
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Foi publicada a Resolução da 

Assembleia da República nº 9/2017 

que recomenda ao Governo a 

uniformização do calendário escolar 

do ensino pré-escolar e do ensino 

básico. 

 
 
 

Foi publicado no Diário da  

República N.º 34/2017, II Série, o 

Parecer N.º 1/2017 sobre 

estudantes com necessidades 

educativas especiais no Ensino 

Superior, emitido pelo CNE – 

Conselho Nacional de Educação 

 

 

CRTIC PORTO 
  

FEVEREIRO 2017 - N.º 10 

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. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Consulta Pública: MAVI e PSI 

Estão em processo de consulta pública (até 24 

de março de 2017) os documentos relativos ao 

Modelo de Apoio à Vida Independente (MAVI) - 

Assistência Pessoal e sobre a Prestação Social 

 para a Inclusão (PSI) - Documentos para 

Consulta Pública. Podem ser enviados 

comentários/sugestões para os endereços 

referidos na página do INR.  

Pode ser útil 

Recursos multimédia 

disponíveis na página da 

DGE. 

 

Referencial de Educação para o Desenvolvimento 

O Referencial de Educação para o Desenvolvimento constitui-se 

como documento orientador que visa enquadrar a intervenção 

pedagógica da Educação para o Desenvolvimento, como 

dimensão da educação para a cidadania desde a educação pré-

escolar aos ensinos básico e secundário. 

 

 

 

 

 

 

Websérie desenvolvida pelo 

Centro Internet Segura, “Net 

com Consciência” apresenta 

um conjunto de vídeos com 

áudio descrição e LGP sobre a 

utilização da internet. São dez 

episódios sobre vários temas 

para uma melhor utilização 

desta forma de comunicação 

em rede. 

Guia para Aplicação de 

Condições Especiais na 

Realização de Provas e 

Exames – JNE 2017 

Está já publicado o Guia para 

Aplicação de Condições Especiais na 

Realização de Provas e Exames - 

JNE/2017. 
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