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Pode ser útil: 

 
ebooks inclusivos   publicados 

pela DRE da Secretaria 

Regional de Educação da 

Região Autónoma da Madeira 

– Governo Regional. 

 Clique para ver mais 

Um guia publicado pela IGEC e que 
visa: 

 Sensibilizar as lideranças de topo e intermédias 

(diretores de turma e coordenadores de 

departamento) para o caráter multidimensional da 

intervenção junto de crianças e jovens com NEE, 

apelando a uma atitude colaborativa dos docentes 

para com as famílias e as comunidades;  

 Potenciar competências de cooperação com 

outros docentes e demais técnicos perspetivando 

uma intervenção multidisciplinar;  

 Promover boas práticas, visando uma adequada 

gestão das situações de aprendizagem 

conducente à efetivação de uma escola para 

todos; 

 Sensibilizar os pais e encarregados de educação 

para a Educação Especial; 

 Divulgar conhecimento sob forma de um guia de 

boas práticas com enfoque na Educação 

Especial. 
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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 do Porto. 

 

 

 
enfoque na Educação Especial. 

Foi publicada a Resolução da 

Assembleia da República n.º 

77/2017 que “Recomenda ao 

Governo que promova uma 

verdadeira escola inclusiva, dando 

cumprimento à Recomendação n.º 

1/2014, de 23 de junho, do 

Conselho Nacional de Educação e 

às recomendações do Grupo de 

Trabalho sobre Educação Especial, 

criado pelo Despacho n.º 706-

C/2014, de 15 de janeiro.” 

 

 
 Clique para ver mais 

Projeto SEARCH 

Com a colaboração da Cooperativa FOCUS, o CR 

TIC Porto organizou uma Palestra onde esta 

instituição apresentou o Projeto SEARCH. O próximo 

ano letivo será o ano piloto de arranque deste projeto 

no nosso país. 

O projeto é dirigido a jovens com NEE, entre os 18 e 

os 25 anos, promove a formação em local de 

trabalho e a empregabilidade, podendo ser para 

alguns alunos uma resposta após a conclusão da 

escolaridade obrigatória. Além do Projeto, foi 

importante conhecer as competências valorizadas 

pelos empregadores para abrir o mercado de 

trabalho a estes jovens. 

 

 

 

 

1 de junho - dia da criança 

… é bom lembrar… 

 
Clique para ver mais 
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