
Para ver: 

Porque Heloísa? 

Heloísa, uma menina que tem 
paralisia cerebral e o seu primeiro 
dia de escola… 

 
Pode clicar para ver o vídeo 

Para Ler: 

Edição digital do livro 
Tecnologias de Apoio para 
pessoas com deficiência. 

Livro editado pela Fundação para 
a Ciência e Tecnologia, pretende 
dar uma visão geral desta área 
científica multidisciplinar 

 
Pode clicar para ver o livro 
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FEVEREIRO  2016 - N.º 2 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação do Método EKUI 

O CR TIC Porto organizou uma 
sessão de formação com a 
colaboração da Associação Leque, 
Associação de pais e amigos de 
pessoas com necessidades 
especiais, onde foi feita a 
apresentação do método EKUI. 

Esta sessão decorreu no Auditório da 
EBS do Cerco e estiveram presentes 
docentes de educação especial de 
vários Agrupamentos da área de 
abrangência do CR TIC Porto. 

PT MagicContact 

 

O PTMagicContact é uma aplicação 

gratuita para equipamentos Android 
que permite a acessibilidade a 
smartphones e a tablets para 
utilizadores com limitações na 
motricidade fina ou sem mobilidade 
dos membros superiores. 

É também uma ferramenta de 
Comunicação Alternativa para 

pessoas com dificuldades na fala. 

Esta aplicação foi desenvolvida pela 
Fundação PT em parceria com a 
MagicKey e está disponível 
gratuitamente na Google Play. 

Todos Juntos Podemos Ler 

No âmbito deste projeto (Todos 
Juntos Podemos Ler) da Rede de 
Bibliotecas Escolares está a decorrer 
a ação de formação Formar + Inovar 
= Incluir com a colaboração do CR 
TIC Porto. 

Os participantes são professores 
bibliotecários e de educação especial 
de AE envolvidos no projeto e onde 
se pretende formar para a inclusão 
nas Bibliotecas Escolares, tendo 
estas um papel central no 
desenvolvimento da literacia de 
TODOS os alunos. 

https://www.youtube.com/watch?v=f5vNAwmgZU4
http://www.acessibilidade.gov.pt/livros/tapd/html/indice.html
mailto:crticporto@gmail.com
http://crticporto.byethost9.com/crtic/?ckattempt=1
https://www.facebook.com/crtic.porto?sk=wall
http://www.magickey.ipg.pt/Default.aspx
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Magickey.MagicContact
http://www.rbe.min-edu.pt/np4/251.html#_blank
http://www.rbe.min-edu.pt/np4/251.html#_blank

