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Notícias da ANDEE
V Ciclo de sábados “Falando com quem faz”- PORTO
3ª sessão– 12 abril "Transição para a vida ativa"

No dia 12 de abril, realizou-se a terceira sessão do V Ciclo de Sábados, no Porto, na sede
do Agrupamento de Escolas Garcia de Orta dedicada ao tema "Transição para a vida ativa", com a
dinamização da Dr.ª Maria Amélia Dias Martins.
A Dr.ª Maria Amélia referiu algumas práticas e perceções relacionadas com a evolução histórica do conceito de deficiência e com a perspetiva da transição de pessoas com deficiência para a
vida ativa, considerando que, ainda hoje, por diversos motivos, as pessoas com deficiência são encaminhadas para lares ou, em alternativa, ficam em casa sem desenvolverem competências para
uma vida autónoma.
Na sequência da formação foram ainda discutidas preocupações relacionadas com todo o
trabalho a desenvolver na escola, com a criança/jovem e a família, no sentido de facilitar os processos de transição para a vida ativa. Finalmente, percebeu-se o processo de transição como a
“construção de um projeto de vida”.
Alcinda Almeida

A ação Ciclo de Sábados “Falando com quem Faz-Porto” está acreditada peço CCPFC e releva
para efeitos de progressão em carreira de Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Professores de Educação Especial. A frequência da ação é gratuita para sócios e tem um custo de 10€ por sessão para não sócios. Cada ação é composta por cinco sessões de 3 horas cada.
A próxima sessão realizar-se- à no dia 3 de maio e terá como tema “A Intervenção precoce na
Infância”
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Notícias da ANDEE (cont.)
VI Ciclo de sábados “Falando com quem faz”- Lisboa
2ª sessão– 29 março “Transição pós-escolar– Formação
certificada para pessoas com deficiência”
No dia 29 de março decorreu mais uma sessão do VI ciclo de sábados “Falando com quem faz”. O
tema da sessão foi “Transição pós-escolar– formação certificada para pessoas com deficiência”. A
sessão foi organizada pela Dr.ª Ana Rosa Trindade, pertencente à Direção da PIN-ANDEE, e dinamizada pela Dr.ª Paula Bouceiro em representação da Escola de Produção e Formação Profissional
da Fundação LIGA.
No decorrer da sessão a Dr.ª Paula Bouceiro apresentou o “Projeto formativo da formação LIGA
para pessoas com deficiências e incapacidades” fazendo referência aos setores de intervenção,
programas, público alvo e objetivos.
Foram ainda apresentados os diversos percursos formativos e identificados os destinatários dos
mesmos, bem como a oferta formativa e estrutura curricular. Estes cursos destinam-se prioritariamente a jovens com NEE que finalizaram a escolaridade obrigatória .
O coffee break foi organizado pelos alunos e professores do curso CEF da EB 2 3 S. Vicente de
Telheiras e foi, mais uma vez, um dos momentos altos do encontro.

A ação Ciclo de Sábados “Falando com quem Faz– Lisboa” está acreditada peço CCPFC e releva
para efeitos de progressão em carreira de Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Professores de Educação Especial. A frequência da ação é gratuita para sócios e tem um custo de 10€ por sessão para não sócios. Cada ação é composta por cinco sessões de 3 horas cada.
A próxima sessão realizar-se- à no dia 10 de maio e terá como tema “Parcerias”.
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Notícias da ANDEE
Ações de Formação a iniciar brevemente:
**Inscrições em: http://cfpinandee.weebly.com/ficha-de-inscriccedilatildeo.html
“Os porquês e o como da comunicação aumentativa” Instituto Piaget de Amada
25h-1 crédito **
Formadores: Doutorando Joaquim Côloa e Doutorando Nelson Santos
Datas

Horário

6; 8; 13; 15; 20,22maio

17: 30 - 21:00

27 maio

17: 00 - 21:00

“Pedagogias expressivas em Educação Inclusiva”- Agrupamento de Escolas Garcia da Orta

Porto

25 h 1 crédito **
Formadora: Professora Doutora Luzia Lima-Rodrigues
Datas

Horário

17; 31 maio

09:00 - 17:00 (1h almoço)

20 junho

17: 00 - 21:00

21 junho

09:00 - 17:00 (1h almoço)

Pedagogias expressivas em Educação Inclusiva”- Agrupamento de Escolas PortelaMoscavide Lisboa
25 h 1 crédito **
Formadora: Professora Doutora Luzia Lima-Rodrigues
Datas

Horário

19 ; 21, 26, 28 maio

17: 30 - 21:00

24 maio

9: 00 - 13:00

2, 4 junho

17: 30 - 21:00

Adequação do processo ensino-aprendizagem a alunos com NEE”- Escola Secundária de
Sacavém Lisboa (em parceria com o CFAE zona oriental do concelho de Loures )
25 h 1 crédito **
Formadora: Doutoranda Ana Ferreira
Datas

Horário

14,21,28 maio

17: 00 - 21:00

31 maio

9: 00 - 13:30

4 junho

17: 00 - 21:00

14 junho

9: 00 - 13:30

Consulte toda a oferta formativa em:
http://cfpinandee.weebly.com/
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Notícias da ANDEE (cont.)
Conferência Parlamentar “Direitos Humanos e Educação”
28 maio de 2014

Encontra-se em preparação uma Conferência Parlamentar a realizar no dia 28 de maio na sala do senado da Assembleia da
República sobre o tema “Direitos Humanos e Inclusão”.
O programa definitivo bem como a forma de inscrição (que será gratuita) está em fase de conclusão.
Oportunamente divulgaremos, aos nossos sócios e amigos, estas informações.

Conferência “Inclusão no Ensino Superior”
12 maio de 2014

A Pró– Inclusão organiza, juntamente com o Instituto Piaget—
Campus de Almada, uma Conferência sobre “Inclusão no Ensino Superior”. Esta conferência será dinamizada pelo Professor
Doutor David Rodrigues e terá lugar no Campus de Almada, no
dia 12 de maio, entre as 9:30 e as 12:30.
A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição.
As inscrições podem ser feitas através do e-mail:
proandee@gmail.com
(deve indicar: nome/ indicação se é ou não sócio da PIN– ANDEE/ Profissão)
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Notícias da ANDEE (cont.)
Viagem Pedagógico-Formativa a Madrid

27; 28 e 29 de Junho de 2014

Estamos a organizar a nossa viagem anual de encontro e partilha de experiências e vimos convidálos a juntarem-se a nós nesta busca de saberes sobre a inclusão.
Assim, vamos realizar nos próximos dias 27; 28 e 29 de Junho uma viagem de estudo e de convívio
a Madrid.
A partida de Lisboa, no dia 27, está prevista por volta das 5h00 O autocarro vai sair da estação do
Oriente no local de partidas de todos os autocarros), com chegada a Madrid cerca das 14h00 .
A formação em colaboração com a Universidade Autónoma de Madrid está prevista para
ter início às 15h30.
No dia 28 após o pequeno-almoço no hotel, teremos várias sugestões ainda em elaboração.
O regresso, no dia 29, ocorrerá após pequeno almoço e check out, com passagem e almoço por
Toledo e/ou Trujillo.
A chegada a Lisboa está prevista para as 22h00.
Os Preços por pessoa em quarto duplo (Inscrição até 20 de Maio-sócios e não sócios)
HOTEL
Hotel Regente
e
Formação Universidade Autónoma de Madrid

Quarto Duplo
Sócios

Quarto Duplo
Não sócios

210.00 €

230.00 €

O preço inclui:
-Autocarro de turismo (25 lugares)
-Despesas de motorista
- Portagens
- Iva
- Alojamento duas noites no Hotel referido com pequeno almoço
- Seguro de viagem
- Inscrição na formação
Não está incluído: Serviço de bagageiros, despesas de carácter pessoal, outras refeições, entradas
nos museus ou outros locais de interesse durante todo o percurso.
Caso pretenda efetuar pagamento por dois cheques, o 1º terá o valor de 100€;o 2º terá o valor
restante (de acordo com autocarro / nº de pessoas inscritas)
Prazos limite de entrega de cheques para pagamento bipartido:20 de Maio e 20 de Junho.
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Notícias dos Outros ...

A organização do Congresso Internacional em Dislexia e Dificuldades de Aprendizagem sempre na perspetiva de alcançar o real objetivo deste evento - dotar os
profissionais da Educação e Saúde de conhecimentos de alto nível na área do ensino/aprendizagem- efetuou um protocolo com a Pró-Inclusão- Associação Nacional de Docentes da Educação Especial contribuindo assim para uma redução significativa do preço de inscrição para os seus associados.
Assim:
para dois dias de palestras + um curso - 65 euros até 1 de maio;
para dois dias de palestras + dois cursos - 70 euros até 1 de maio;
Acreditamos assim ir ao encontro de uma conjuntura que se verifica, desejando
que os Profissionais mencionados possam também participar deste evento.
A Comissão Organizadora

http://congressointernacionaldislexia.blogspot.pt
Quinta da Arreinela de Cima, 2800-305 Almada

TLM: 927 138 311 - E-mail: proandee@gmail.com
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Notícias dos Outros (cont.)

O IX Congresso de Neurociências & Educação Especial PsicoSoma decorre nos dias
10 e 11 de maio 2014, em Viseu, no auditório da Diocese de Viseu.
A IX Edição conta com o tema “Estimular, Prevenir e (Neuro) Educar…com Felicidade!” sendo a base de todas as intervenções a desenvolver ao longo dos dois dias de
evento.
Para mais informações e inscrição aceda a:

http://viicongressoneurocienciaseducacaoespecial.wordpress.com
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SUGESTÃO DE LEITURA
Coleção Maria Raposa

A Associação para as Crianças de Santa Maria criou uma coleção de livros intitulada Maria Raposa.
Coleção constituída por sete contos, que giram à volta da mascote da associação e um dragoeiro.
Narrativas da autoria de diversos autores e ilustradores (José Luís Peixoto e Rita Correia; Luísa Ducla Soares e crianças internadas na pediatria do referido Hospital; Vasco Graça Moura e Ana Afonso; Luísa
Beltrão e Maria Fernandes; Céu Machado e Maria Fernandes; Rita ferro e Zé Souto Moura; Maria João
Lopo de Carvalho e Mafalda d´ Oliveira Martins).
Autores e ilustradores dão vida a diversas aventuras da Maria Raposa, que ora bebe a água do banho
das crianças internadas no Hospital de Santa Maria, ora devora os seus pequenos-almoços, serve de
modelo aos desenhos das crianças, preocupa-se com a natureza, passeia pelo mundo ou questiona o
seu próprio nome.
Peripécias que giram à volta de momentos passados no Hospital ou de viagens da pequena raposa e
transportam os leitores para o mundo da fantasia. Cada livro custa 3 euros. Podem adquiri-los na instalações do referido Hospital.
O Departamento de Pediatria do Hospital de Santa Maria cuida de crianças e jovens dos 0 aos 18 anos.
Ao adquirir estes livros está a contribuir para apoiar e ajudar a criar o centro de ambulatório pediátrico.

Elvira Cristina Silva
Quinta da Arreinela de Cima, 2800-305 Almada

TLM: 927 138 311 - E-mail: proandee@gmail.com

