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Calendário escolar 2017/18 

Foi publicado no dia 22 de junho de 

2017 o Despacho n.º 5458-A/2017 que 

determina a aprovação dos calendários, 

para o ano letivo de 2017-2018 dos 

estabelecimentos públicos de educação 

pré-escolar e dos ensinos básico e 

secundário, dos estabelecimentos 

particulares de ensino especial, bem 

como o calendário de provas e exames 

dos ensinos básico e secundário. 

 

 

 

 

 

 

O CR TIC Porto deseja a 
todos umas boas e 

merecidas FÉRIAS. 

Proposta de alteração do 
Decreto-Lei n.º 3/2008, de 

7 de janeiro 

Encontra-se disponível para 

consulta pública até 31 de agosto a 

proposta de alteração ao Decreto 

Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro - 

Regime legal da inclusão escolar. 

 

Circular Conjunta sobre a 
Organização do Ano Letivo 

Encontra-se disponível, no portal da 

DGAE, a Circular Conjunta sobre a 

Organização do Ano Letivo 2017/2018. 

 

CRTIC PORTO 
  JUNHO / JULHO 2017 

N.º 13 

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. 

 

 

 
 

 

Jornadas SUPERA 

Decorreram nos dias 1, 2 e 3 de junho as 

1ªas Jornadas SUPERA. Este evento, 

organizado pela SUPERA (Sociedade 

Portuguesa de Engenharia de Reabilitação, 

Tecnologias de Apoio e Acessibilidade) com 

o apoio de várias instituições públicas e 

privadas, foi destinado a promover o 

conhecimento e divulgação de produtos e 

serviços de apoio facilitadores da 

acessibilidade / mobilidade, com especial 

atenção para as pessoas com necessidades 

especiais. O CRTIC Porto participou num 

espaço de divulgação das suas funções e 

atividades. 
ENCONTRO CR TIC ZN 

Mais uma vez os CR TIC da zona norte 

reuniram-se nas instalações do CR TIC 

Porto, na EBS do Cerco do Porto. Para 

além dos docentes dos CR TIC 

estiveram presentes as docentes 

responsáveis pela Consulta de Baixa 

Visão do CH do Porto, fruto do 

protocolo existente entre a DGEstE-

DSRN e este Centro Hospitalar. Além 

da reflexão e partilha sobre a atividade 

dos CR TIC durante este ano letivo, 

procurou-se analisar a colaboração 

entre estes dois serviços. 
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