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lnforma~ao detalhada do projeto 

Resumo 
Com a extin<;:ao das equipas de Educa<;:ao Especial, espa<;:o fulcra! de partilha, emergiu urn vazio 
na atividade dos docentes desta area, passando a coopera<;:ao a depender de iniciativas 
pontuais. Com este projeto, a desenvolver durante urn a no, pretende-se criar, em Matosinhos, 
comunidades de pratica da Educa<;:ao Especial, suportadas em plataforma digital, geradoras de 
trabalho colaborativo em torno da resolu<;:ao de problemas, da articula<;:ao de procedimentos e 
da valoriza<;:ao e dissemina<;:ao de boas praticas. Para tanto, delineou-se urn percurso que inclui 
ac;:oes forma<;:ao, em formate de b-learning, para docentes e assistentes operacionais, visitas 
de estudo, urn workshop de teatro e urn ciclo de conferencias, que envolvera tambem pais, 
encarregados de educa<;:ao e psic61ogos, atores diretos na Educa<;:ao Especial. 

Popula~ao alvo 
- 64 Docentes do grupo de recrutamento 910 (Educa<;:ao Especial). 
- 20 Assistentes Operacionais. 
- 23 Psic61ogos dos Servic;:os de Psicologia e Orienta<;:ao. 
- 20 Paise Encarregados de educa<;:ao. 

lmpacto esperado/resultados 
• Desenvolver em Matosinhos comunidades de pratica de Educa<;:ao Especial. 
• Valorizar e disseminar boas praticas no ambito da Educac;:ao Especial em Matosinhos. 
• Utilizar estrategias de trabalho colaborativo na resolu<;:ao de problemas no ambito da 
Educac;:ao Especial. 1 
• Articular procedimentos na Educa<;:ao Especial em Matosinhos. 

Metodologia e Procedimentos 
As atividades e as metodologias utilizadas atenderao ao publico-alva e terao sempre em 
considerac;:ao as experiencias e saberes do grupo de formandos. Constitui objetivo central, 
potenciar autorreflexoes promotoras de crescimento profissional, que se constituam como 
desafios para a identifica<;:ao, valorizac;:ao e implementac;:ao de boas praticas. As atividades que 
constituem visitas de estudo ou workshop integrarao os curses de forma<;:ao, pelo que sera 
solicitado aos formandos a produ<;:ao de reflexoes e a participac;:ao em f6runs de discussao a 
definir. As conferencias serao alargadas a psic61ogos, pais e encarregados de educac;:ao. 

lnfcio e final do projeto 
Data de infcio- 1 de Setembro de 2013 
Data de conclusao- 30 de Setembro de 2014 

lniciativas previstas 

Acao de formacao para Docentes 
C509. Comunidades de Pratica de Educa~ao Especial 
Curso de formar;ao para docentes do grupo de recrutamento 910 {Educar;ao Especial), 50 horas, em formato de b
learning a acreditar junto do CCPFC - Conselho Cientffico-Pedag6gico da Formar;ao Continua, organizada pelo 
CFAE_Matosinhos 

Formadoras- Filomena Ventura e Isabel Leitao 
3 turmas- A, B e C 
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Acao de formacao para Assistentes Operacionais 
PND_ 47. Comunidade de Pratica de Educac;:ao Especial 
Curso de formac;:ao para Assistentes Operacionais dedicados ao Ensino Especial, 25 horas, em formato de b
/earning, a acreditar pela DGAE - Direc;:ao-Geral da Administrac;:ao Escolar 

1 turma -A 

Workshop de Teatro 
Campus Artistico pela Associac;:ao do Porto de Paralisia Cerebral 

Visitas de estudo 
(1) lnstituic;:ao privada de apoio a jovens adultos com Trissomia 21 
(2) Centro de educac;:ao e formac;:ao profissional integrada 
(3) Unidades de multideficiencia 
(4) Unidades de ensino estruturado de autismo 
(5) Unidade Residencial da Associac;:ao do Porto de Paralisia Cerebral 
(6) Centro de Atividades Ocupacionais da Associac;:ao Porto de Paralisia 

Cicio de Conferencias Comunidades de Pratica de Educacao Especial em Matosinhos 
(1) Comunidades de pratica 
(2) Apoio Familiar 
(3) lntervenc;:ao em jovens PEA 
(4) Sindrome Asperger 
(5) Pediatra do desenvolvimento 
(6) Dificuldades especificas da linguagem, leitura e escrita 
(7) Apoio escolar em contexte hospitalar 

Cronograma das iniciativas previstas 

Cicio de Conferencias Comunidades de Pratica de Educacao Especial em Matosinhos 
(1) Comunidades de pratica 
Setembro de 2013 

CS09. Comunidades de Pratica da Educac;:ao Especial 
Turma A- De Setembro de 2013 a Junho de 2014 
Turma B- De Setembro de 2013 a Junho de 2014 
Turma C- De Setembro de 2013 a Junho de 2014 

PND_ 47. Comunidade de Pratica da Educac;:ao Especial 
Turma A- De Setembro de 2013 a Junho de 2014 

Visita de estudo 
Centro de Atividades Ocupacionais da Associacao Porto de Paralisia 
Setembro de 2013 

Cicio de Conferencias Comunidades de Pratica de Educacao Especial em Matosinhos 
(2) Apoio Familiar 
Novembro 2013 

Visita de estudo 
lnstituic;:ao privada de apoio a jovens adultos com trissomia 21 
Novembro de 2013 
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Cicio de Conferencias Comunidades de Pratica de Educacao Especial em Matosinhos 
(3) lnterven~ao em jovens PEA 
Janeiro 2014 

Cicio de Conferencias Comunidades de Pratica de Educacao Especial em Matosinhos 
(4) Sfndrome Asperger 
Fevereiro 2014 

Visita de estudo 
Centro de educa~ao e forma~ao profissional integrada 
Janeiro de 2014 

Cicio de Conferencias Comunidades de Pratica de Educacao Especial em Matosinhos 
(5) Pediatra do desenvolvimento 
Marc;o 2014 

Visita de estudo 
Unidades de multideficil~ncia 
Mar~o de 2014 

Cicio de Conferencias Comunidades de Pratica de Educacao Especial em Matosinhos 
(6) Dificuldades espedficas da linguagem, leitura e escrita 
Abril2014 

Visita de estudo 
Unidades de ensino estruturado de autismo 
Abril de 2014 

Cicio de Conferencias Comunidades de Pratica de Educacao Especial em Matosinhos 
(7) Apoio escolar em contexto hospitalar 
Setembro 2014 

Visita de estudo 
Unidade Residencial da Associa~ao do Porto de Paralisia Cerebral 
Junho de 2014 

Workshop de Teatro 
Campus Artfstico pela Associa~ao do Porto de Paralisia Cerebral 
Setembro de 2014 

Descritivo das iniciativas previstas 

C509. Comunidades de Pratica de Educa~ao Especial 
Curso de forma~ao para docentes do grupo de recrutamento 910 (Educa~ao Especial), 50 horas, em formato deb
/earning a acreditar junto do CCPFC - Conselho Cientifico-Pedag6gico da Forma~ao Continua, organ izada pelo 
CFAE_Matosinhos 

Formadoras- Filomena Ventura e Isabel Leitao 
3 turmas- A, B e C 

Publico-alva 
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Docentes dos grupos de recrutamento 910 (Educa<;:ao Especial) 

Razoes justificativas da a<;:ao: Problema I Necessidade de forma<;:ao identificados 
Com a extin<;:ao das equipas de Educa<;:ao Especial, espa<;:o de partilha de experiencias, duvidas 
e produ<;:ao de saber, emergiu um vazio na atividade do grupo docente que se dedica a esta 
area, passando, a dinamica de coopera<;:ao e colabora<;:ao entre agrupamentos ou escolas, a 
depender de iniciativas pontuais. 
Com este curso de forma<;:ao pretende-se contribuir para a cria<;:ao, em Matosinhos, de 
comunidades de pratica da Educa<;:ao Especial, suportadas por plataformas digitais geradoras 
de trabalho colaborativo, capazes de congregarem os docentes de Educa<;:ao Especial do 
concelho em volta da resolu<;:ao de problemas comuns, da articula<;:ao de procedimentos e da 
valoriza<;:ao e dissemina<;:ao de boas praticas. 

Objetivos a atingir 
• Participar ativamente em comunidades de pratica da Educa<;:ao Especial. 
• ldentificar boas praticas no ambito da Educa<;:ao Especial em Matosinhos. 
• Utilizar estrategias de trabalho colaborativo na resolu<;:ao de problemas no ambito da 
Educa<;:ao Especial. 
• Articular procedimentos na Educa<;:ao Especial em Matosinhos. 

Conteudos da a<;:ao 
1. Referencia<;:ao e elegibilidade para a Educa<;:ao Especial. 
Formularies especfficos. Praticas e procedimentos. Tomada de decisao; o contribute das 
equipas multidisciplinares. 
2. Modalidades de apoio na Educa<;:ao Especial (EE)/Fun<;:ao especffica do Professor de 
Educa<;:ao Especial. 
Apoio direto/indireto. Codocencia na sala de ensino regular. Competencias especfficas 
(Linguagem expressiva e compreensiva; Leitura e escrita; Portugues e Matematica funcionais; 
Autonomia pessoal e social; higiene pessoal: alimenta<;:ao: sexualidade: organiza<;:ao pessoal, 
nas dimensoes espa<;:o- temporal; rela<;:ao consigo e com os outros) . 
3. Respostas educativas mais restritivas, atendendo ao perfil de aluno, aos conteudos a 
trabalhar e ao modo de funcionamento. 
Sala de apoio. Unidades de Ensino Estruturado- Autismo. Unidades de Multideficiencia. 
4. Organiza<;:ao e implementa<;:ao de Plano Individual de Transi<;:ao. 
5. lnclusao na escola regular. 
Atividades no ambito de relacional interpessoal e dinamica de grupo, em contextos de grupos 
em que a diversidade discente seja mais acentuada. Beneffcios mutuos, alunos e professor. 

Metodologias 
Esta a<;:ao decorrera em formato de b-learning (blended-learning), organizada do modo 
seguinte: 4 sessoes presenciais: uma inicial para enquadramento e conhecimento pessoal dos 
intervenientes, duas intermedias para equacionar o modo de funcionamento e articular 
procedimentos e uma final dedicada a avalia<;:ao. As restantes sessoes/ horas serao mediadas, 
tendo como suporte a plataforma Moodie do CFAE_Matosinhos. 

Regime de avalia<;:ao dos formandos 
A avalia<;:ao dos formandos docentes nas a<;:oes de forma<;:ao e continua e participada por todos 
os intervenientes. Os criterios de avalia<;:ao a utilizar sao: qualidade da participa<;:ao no 
contexte dos objetivos I efeitos a produzir e a qualidade do trabalho individual final. Para cada 
criterio de avalia<;:ao e definida uma escala qualitativa de 5 nfveis. 0 resultado final e depois 
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traduzido numa classifica~ao quantitativa expressa na escala de 1 a 10 valores a que ac see ~-
uma men~ao qualitativa. ~ ... 

Modelo de avalia~ao da a~ao 
A avalia~ao da a~ao e feita atraves do preenchimento, pelos formandos, de urn documento de 
avalia~ao que lhes e fornecido no primeiro dia da a~ao e pela elabora~ao, pelo formador, de 
urn relat6rio detalhado referente ao tratamento dos dados recolhidos. 

PND_ 47. Comunidades de Pratica de Educa~ao Especial 
Curso, 25 horas, em formato deb-/earning 

Publico-alva 
Assistentes Operacionais afetos ao Ensino Especial 

Razoes justificativas da a~ao: Problema I Necessidade de forma~ao identificados 
A inclusao do aluno com NEE passa par uma interven~ao especffica par parte do docente de 
educa~ao especial, em colabora~ao com os restantes docentes e assistentes operacionais. Esta 
interven~ao deve, sempre que possivel, ser alargada a todos os contextos da escola e 
contando com a colabora~ao de todos os agentes educativos, para que se consolidem 
comportamentos desejaveis. E neste sentido que os assistentes operacionais (AO) emergem 
para dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelos docentes nos diferentes espa~os da 
escola, recreio, cantina, bufete, balnearios, casas de banho, ... 

Objetivos a atingir 

• Participar ativamente em comunidades de pratica da Educa~ao Especial. s 
• ldentificar boas praticas no ambito da Educac;:ao Especial em Matosinhos. 
• Utilizar estrategias de trabalho colaborativo na resolu~ao de problemas no ambito da 
Educa~ao Especial. 
• Articular procedimentos na Educac;:ao Especial em Matosinhos. 

Conteudos da a~ao 
1. Aluno com NEE na escola. 
Perfil de funcionalidade par referenda ao DL 3/2008, de 7 de janeiro. lnclusao: que beneficios 
para o aluno e para a restante comunidade educativa. 
2. lntervenc;:ao do AO junto destes alunos. 
Promoc;:ao da autonomia pessoal e social nas diferentes areas: higiene pessoal, alimentac;:ao, 
sexualidade, organizac;:ao pessoal, nas dimensoes espa~o-temporal; relac;:ao consigo e com os 
outros. A continuidade do trabalho docente. lnformac;:oes pessoais do aluno: privacidade e 
descri~ao. 

Metodologias 
Esta ac;:ao decorrera em formato de b-learning (blended-learning), organizada do modo 
seguinte: 2 sessoes presenciais: uma inicial para enquadramento e conhecimento pessoal dos 
intervenientes e uma final dedicada a avaliac;:ao. As restantes sessoes/ horas serao mediadas, 
tendo como suporte a plataforma Moodie do CFAE_Matosinhos. As atividades e as 
metodologias utilizadas atenderao ao publico-alva e terao sempre em considera~ao as 
experiencias e saberes do grupo de formandos. Constitui objetivo central, potenciar auto 
reflexoes promotoras de crescimento profissional, que se constituam como desafios para o 
grande grupo. 
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Avalia~ao 

A avalia~ao tera um caracter continuo, suportada par instrumentos diversificados. Os 
formandos realizarao no final da a~ao uma prova de avalia~ao sumativa. A classifica~ao final da 
a~ao e quantitativa, expressando-se de 0 a 20 valores, contemplando tambem a avalia~ao 
continua decorrente da participa~ao do formando ao Iongo da a~ao de forma~ao . Nao sera 
emitido certificado aos formandos que nao obtiverem aproveitamento com classifica~ao final 
inferior a 10 valores ou em que a participa~ao nao tenha correspondido ao minima de 80% do 
numero total de horas de dura~ao. 

Cicio de Conferencias Comunidades de Pratica de Educacao Especial em Matosinhos 
Setembro de 2013 a julho de 2014 

Publico-alva 
Docentes, Assistentes Operacionais, Psic61ogos, Pais e Encarregados de Educac;:ao 

Razoes justificativas 
Pretende-se que uma reflexao pessoal, promovida em contexte de publico alargado e 
enquadrada par te6ricos e tecnicos especialistas nas diferentes areas, perm ita um reposicionar 
pessoal e profissional e, consequente, emergencia de praticas ajustadas e consistentes, na 
interven~ao como aluno com NEE. 

Objetivos a atingir 
• Conhecer enquadramentos te6ricos e exemplos de boas praticas na Educa~ao Especial. 
• Partilhar duvidas e angustias do quotidiano profissional. 
• Refletir sobre as pr6prias praticas e reequaciona-las. 

Personalidades a convidar 
Especialista na area das Comunidades de Pratica 
Especialista na area de Apoio Familiar 
Especialista na area de lnterven~ao em jovens PEA 
Especialista em Sindrome Asperger 
Especialista em Pediatra do Desenvolvimento 
Especialista na area das Dificuldades Espedficas da Linguagem, Leitura e Escrita 
Educadora de lnfancia especializada em Apoio Escolar em Contexte Hospitalar 

Workshop de Teatro 
Campus Artlstico pela Associa~ao do Porto de Paralisia Cerebral 
Setembro de 2013 

Publico-alva 
Docentes, Psic61ogos Assistentes Operacionais e Pais/Encarregados de Educac;:ao 

Razoes justificativas 
A proximidade ffsica possibilita urn conhecimento das capacidades e dos comprometimentos e 
induzem, naturalmente, a uma intera~ao entre grupos diferentes, em que todos aprendem 
com todos. 0 teatro, e par excelencia, uma forma de promover esta intera~ao, par interpostas 
personagens, que facilitam o processo. 
0 Campus Artistico para alt?m do trabalho formativo, e um movimento de relaxamento e 
prazer, onde acontecem momentos de reflextio. "0 conceito de lnclusao conota-se com o 
principia da diversidade, tendo em canto uma sociedade que se pretende aberta e ativa no 
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respeito por todos os indivfduos, sejam quais forem as suas diferem;as. A lnc/usiio surge._poJ5 --.. - 1:-;-~ v/ 

como um direito adquirido por todos os seres humanos, enquanto seres sociais~ 
independentemente do seu estatuto socioecon6mico, do c/asse social a que pertencem, do seu 
sexo, cren~as, cultura, lingua ou capacidades. 
A lnclusiio constitui-se num processo bilateral, a sociedade adapta-se para poder inc/uir nos 
seus sistemas sociais, pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas pessoas 
preparam-se para of assumirem os seus papeis"(1995, Romeu Sassaki). 

Objetivos a atingir 
• lnteragir com a diversidade humana. 
• Colocar-se no Iugar do outre. 
• Vivenciar os conceitos de tempo e espa~o em grupos com mobilidade reduzida. 

Visita de estudo 
lnstitui~ao privada de apoio a jovens adultos com trissomia 21 
Novembro de 2013 

Publico-alvo 
Docentes, Psic61ogos, Assistentes Operacionais e Pais/Encarregados de Educac;:ao de alunos com 
problematica no domfnio da trissomia 21 

Razoes justificativas 
A institui~ao alberga em regime de frequencia diurna 15 jovens. Ap6s a escolaridade 
obrigat6ria as respostas para as familias de jovens com reduzida autonomia e quase 
inexistente a nfvel publico. Nesta instituic;:ao sao dinamizadas atividades e ateliers que 7 
permitem a aprendizagem e o treino de competencias em diversas areas da autonomia --- --
pessoal e social, o conhecimento do meio envolvente, a pratica desportiva em locais publicos 
com o recurso, na deslocac;:ao, a utilizac;:ao de transportes publicos. 0 bem-estar e o lazer 
constituem areas nao esquecidas. Todas as atividades sao dirigidas e acompanhadas por 
monitores ou professores especializados. 
Conhecer a dinamica do que acontece neste espac;:o permitira, porventura, um conhecimento 
mais proximo das implicac;:oes do sujeito portador de deficiencia mental e espera-se que 
potencie o equacionar de respostas alternativas em contexte escolar. 

Objetivos a atingir 
• Conhecer atividades varias na interac;:ao com o jovem com deficiencia mental. 
•Conhecer metodologias promotoras de autonomia pessoal e social e, simultaneamente, de 
qualidade de vida. 
•Compreender capacidades e limitac;:oes no trabalho como jovem com deficiencia mental. 

Visita de estudo 
Centro de educa~ao e forma~ao profissional integrada 
Janeiro de 2014 

Publico-alvo 
Docentes, Psic61ogos, Assistentes Operacionais e Pais/Encarregados de Educac;:ao de alunos com 
problematica no domfnio da deficiencia mental 

Razoes justificativas 
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Neste espa!;O procede-se a uma avaliac;:ao biopsicossocial de jovens com fortes dificuldade e 
aprendizagens na escola. Os tecnicos de areas diversas, bern como monitores/artffices 
diversos, acompanham o desempenho dos jovens e e produzido urn relat6rio final, muito 
complete, das areas fortes e a trabalhar de cada jovem. E possfvel, se for esse o caso, que o 
jovem fa!;a ai urn ou dois anos de forma!;ao, decorrente do resultado da avalia!;aO anterior. 
Noutros casas, podem ser encaminhados para outras institui!;6es ou mantem-se na escola com 
sugestoes para a equipa docente. 

Objetivos a atingir 
• Conhecer formas de avaliac;:ao holfstica do perfil de funcionalidade do jovem. 
• Conhecer sugestoes de encaminhamento de forma!;ao. 
• Conhecer o centro de forma!;aO em areas com possibilidade de emprego. 

Visita de estudo 
Unidades de ensino estruturado de multideficiencia 
Marc;:o de 2014 

Publico-alva 
Docentes, Psic61ogos, Assistentes Operacionais e Pais/Encarregados de Educar;:ao de alunos com 
problematica no domfnio da multideficiencia 

Razoes justificativas 
Os casas mais extremes de comprometimento de autonomia pessoal e social tern uma 
resposta dirigida na escola publica, nomeadamente os jovens portadores do espetro do 
autismo (PEA) e com multideficiencia. As respostas educativas e as metodologias de trabalho 
sao muito especfficas, pelo que faz sentido que sejam conhecidas. 

Objetivos a atingir 
• Conhecer medidas educativas muito especfficas no ambito da multideficiencia. 
• Conhecer o perfil de funcionalidade de jovens PEA e com multideficiencia. 
• Valorizar outras dimensoes da vida humana. 

Visita de estudo 
Unidades de ensino estruturado de autismo 
Abril de 2014 

Publico-alva 
Docentes, Psic61ogos, Assistentes Operacionais e Pais/Encarregados de Educar;:ao de alunos com 
problematica no domfnio do espetro autista . 

Razoes justificativas 
Os casas mais extremes de comprometimento de autonomia pessoal e social tern uma 
resposta dirigida na escola publica, nomeadamente os jovens portadores do espetro do 
autismo (PEA) e com multideficiencia. As respostas educativas e as metodologias de traba lho 
sao muito especfficas, pelo que faz sentido que sejam conhecidas. 

Objetivos a atingir 
• Conhecer medidas educativas muito especfficas no ambito do autismo. 
• Conhecer o perfil de funcionalidade de jovens PEA e com multideficiencia. 
• Valorizar outras dimensoes da vida humana. 
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Visita de estudo 

Unidade Residencial da Associa~ao do Porto de Paralisia Cerebral 
Junho de 2014 

Publico-alva 
Docentes, Psic61ogos, Assistentes Operacionais e Pais/Encarregados de Educac;ao de alunos com 
problematica no domfnio da paralisia cerebral 

Razoes justificativas 

Perante alunos/jovens com perfis de funcionalidade muito comprometidos, reduzida 
autonomia, a vivencia da vida adulta assume contornos de grande dependencia dos pais, 
encarregados de educa«;ao ou famflia mais alargada e amigos. 
A cria«;ao de um espa«;o que permita ao jovem adulto uma vida mais independente dos 

progenitores e que permitam resolver questi5es essenciais e, por demasiadas vezes, basicas do 
rotina diaria de coda indivfduo, nomeadamente mobilidade, alimentafiiO e higiene pessoa/ e o 
objetivo do espa«;o criado pela Associac;:ao do Porto de Paralisia Cerebral. 

Esta unidade residencia/ do APPC, situada no Villa Urbana - Gondomar, e constitufda por 14 
casas independentes, construfdas de raiz a pensar nas necessidades de uma pessoa com 
paralisia cerebral. Aos seus residentes siio disponibilizados todos os apoios tecnicos e humanos 
necessaries a concretizafiio dos projetos de vida de coda um. 
Os jovens habitam com outros jovens com a mesma problematica, tern atividades 

programadas, safdas ao exterior para atividades, remuneradas ou nao, e os que tern 
necessidade, beneficiam do acompanhamento de assistentes terapeuticos. 

Objetivos a atingir 

• Conhecer diferentes graus de autonomia pessoal e os nfveis de dependencia. 

• Compreender as necessidades da autonomia pessoal destes jovens face a tutela parental. 

• Conhecer alternativas para a vida adulta. 

Visita de estudo 

Centro de Atividades Ocupacionais da Associa~ao Porto de Paralisia 
Setembro de 2014 

Publico-a lvo 
Docentes, Psic61ogos, Assistentes Operacionais e Pais/Encarregados de Educac;ao de alunos com 
problematica no domfnio da paralisia cerebral 

Razoes justificativas 
No Centro de atividades ocupacionais da Associac;ao do Porto de Paralisia Cerebral sao dinamizadas 
atividades e ateliers que permitem a aprendizagem e treino de competencias em diversas areas, que 
contribuem para o desenvolvimento, o bem-estar e a realizac;ao pessoal do jovem com paralisia 
cerebral. Conhecer a dinamica do que acontece neste espac;o permitira, porventura, um conhecimento 
mais proximo das implicac;oes do sujeito portador desta problematica e espera-se que potencie o 
equacionar da construc;ao de respostas alternativas em contexto escolar. 

Objetivos a atingir 
• Conhecer atividades varias na interac;ao como jovem com paralisia cerebral (PC). 
• Conhecer metodologias promotoras de qualidade de vida. 
• Compreender capacidades e limitac;oes no trabalho com o jovem com PC. 
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