CRTICEEÉVORA

A rede dos CRTIC
Existe uma rede de 25 Centros de
Recursos TIC para a Educação Especial,
cuja a atividade se iniciou no ano letivo
de 2007 / 2008.
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CENTRO DE RECURSOS TIC EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ÉVORA
O Centro

Área de Abrangência

O Centro de Recursos TIC para a Educação
Especial de Évora está sedeado na Escola Básica
Manuel Ferreira Patrício, em Évora, decorrente
do I Plano de Acção para a Integração das

Pessoas com Deficiências ou Incapacidade que foi
publicado em Diário da República a 21 de
Setembro de 2006.

Atribuições do CRTIC

geral, no que respeita à utilização dos
produtos de apoio;
e) a promoção de sessões públicas no
âmbito das necessidades educativas
especiais e da utilização de produtos de
apoio, tendo como destinatários
docentes, técnicos e encarregados de
educação;
f) a criação de parcerias que possam
enriquecer as dinâmicas do Centro de
Recursos, através da articulação local
com os serviços de saúde e da segurança
social, instituições de ensino especial,
autarquias, instituições do ensino
superior e entidades vocacionadas para
as necessidades educativas especiais em
geral;
g) a sensibilização de empresas e de
serviços públicos para a admissão de
alunos em programas de transição para a
vida pós -escolar.

a) a avaliação de alunos com
necessidades educativas especiais, que
necessitam de produtos de apoio para
aceder ao currículo, a fim de garantir a
inclusão educativa destes alunos;
b) o registo dos produtos de apoio
prescritos na plataforma SAPA, nos
termos da Portaria n.º 192/2014, de 26
de setembro, e demais legislação
regulamentadora;
c) a aplicação do modelo de ficha de
prescrição de produtos de apoio no
âmbito do SAPA, nos termos da Portaria
n.º 78/2015, de 17 de março, e demais
legislação regulamentadora;
d) a prestação de serviços de informação,
formação e aconselhamento aos
professores e comunidade educativa em
 Software de comunicação aumentativa e

comunicativa.

 Equipamentos

Braille

e

leitores

de

documentos;
 Sistemas de ampliação de carateres - lupas
eletrónicas.

•
•
•

Switch—Trackball
Digitalizadores de fala
Software livre

•
•
•

Planos inclinados
Adap. para escrita
Teleaulas

Este Centro de Recursos está vocacionado para
o atendimento de Instituições de quinze
Concel hos d a re gião d o A lente jo
nomeadamente: Alandroal, Arraiolos, Borba,
Estremoz, Évora, Montemor-o-Novo, Mora,
Mourão, Redondo, Reguengos de Monsaraz,
Viana do Alentejo, Vendas Novas, Vila Viçosa,
Sousel e Avis.
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