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CONTACTOS 

Imagem obtida através de: https://www.sns.gov.pt/noticias/2020/02/28/covid-19-microsite/ 

Com o intuito “salvaguardar a retoma das ativi-

dades letivas e não letivas em condições de seguran-

ça”, poderá encontrar em https://covid19.min-

saude.pt comunidade-escolar/  as seguintes orienta-

ções para o ano letivo 2020-21: 

• Orientações gerais, com os três cenários previs-

tos – Presencial, Misto, À Distância: 

• Orientações sanitárias conjuntas da DGEstE, da 

DGS e da DGE 

• Orientações para a Recuperação e Consolidação 

das Aprendizagens ao Longo do Ano Letivo de 

2020/2021 

• Referencial Escolas – Controlo da Transmissão 

de COVID-19 em Contexto Escolar 

• Orientações para Atividades Letivas e Não Leti-

vas nas Instituições Científicas e de Ensino Su-

perior 

Aulas de educação física 

• Orientações para a realização, em regime pre-

sencial das aulas de educação física 

Medidas gerais: 

• Lavagem das Mãos (álcool) 

• Lavagem das Mãos (escola) 

• Apresentação dirigida à Comunidade Escolar 

• Recomendações para crianças e encarregados 

de Educação 

• Recomendações para a Comunidade Escolar 

• Informação à Comunidade Escolar 

• Medidas Gerais de Controlo de Infeção. 
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Quem Somos 

Um Centro de Recursos TIC para a 

Educação Especial que pretende  

realizar a avaliação de crianças e 

alunos , no que respeita à utilização 

de tecnologias de apoio/produtos 

de apoio, com vista a garantir o 

acesso ao currículo e a inclusão 

educativa  destes alunos. 

Um Centro de Recursos TIC para a 

Educação Especial  que faz parte 

de uma rede de entidades prescri-

toras de produtos de apoio do Mi-

nistério da Educação e Ciência, no 

âmbito do SAPA - Sistema de Atri-

buição de Produtos de Apoio. 

 

ONDE ESTAMOS 

 

O CRTIC Pombal está sediado na 

EBI Gualdim Pais, sede do Agrupa-

mento Gualdim Pais, em Pombal. 

 

CRTIC | Pombal Principais atribuições 

 
 Avaliação de crianças e de alunos efeitos de utili-

zação de produtos de apoio; 

 Prescrição de  produtos de apoio do Ministério da 

Educação e Ciência no âmbito do SAPA; 

  Acompanhamento e monitorização da intervenção 

junto dos alunos contemplados com produtos de 

apoio; 

  Prestação de serviços de informação, formação, 

aconselhamento e documentação à comunidade 

educativa; 

  Acompanhamento de alunos que se encontrem 

hospitalizados ou domiciliados que utilizem o sis-

tema de videoconferência ligado à escola 

(Teleaula); 

  Criação de parcerias com instituições e outras 

entidades que possam enriquecer as dinâmicas do 

CRTIC e permitir a inclusão de  todos; 

  Articulação com diversos serviços de saúde e se-

gurança social, autarquias, instituições de ensino 

especial, instituições de ensino superior e outras 

entidades; 

  Promoção de sessões públicas no âmbito dos pro-

dutos de apoio e da inclusão. 

 

 

ÁREA DE INFLUÊNCIA 

• Alvaiázere 

• Ansião 

• Batalha 

• Castanheira de Pêra 

• Figueiró dos Vinhos 

• Leiria 

• Marinha Grande 

• Pedrógão Grande 

• Pombal 

• Porto de Mós 

• Soure 


