
projetos: consolidar a nossa 

Associação de forma a torná

-la ainda mais imprescindível 

e útil, queremos organizar 

um grande congresso mun-

dial em Julho de 2015, que-

remos melhorar a nossa 

oferta formativa, queremos 

ser mais úteis e mais inter-

ventivos.  Sempre com a 

ideia que a Educação é um 

Bem.  E que quem mais pode 

usufruir dela são as pessoas 

que tendo mais dificuldades 

não poderão sair da sua situ-

ação senão através do pas-

saporte que a educação lhes 

pode proporcionar. 

Contamos com TODOS.  Va-

mos lançar uma campanha 

para aumentar o nosso nú-

mero de sócios. 

Caros amigos: já arranjaram 

um sócio para a Pró – Inclu-

são? 

Um agrade e amigo abraço a 

todos da 

 

Direção da Pin - ANDEE 

 

 

 

 

 

Mais um ano.  Um ano que, 

tal como os outros, vai servir 

para aperfeiçoarmos a nossa 

profissão.  Os professores - 

talvez mais do que outras 

profissões - estão cientes que 

a sua profissão é - como dizia 

Perrenaud "Agir na incerteza 

e decidir na dúvida".  Este ano 

é pois mais uma oportunida-

de de crescermos e melhorar-

mos como profissionais. 

Como sempre é um ano pleno 

de desafios. Logo no início do 

ano os responsáveis governa-

mentais vieram-nos dizer que 

este ano não vai ser como o 

ano passado.  Lembro que a 9 

de Outubro de 2013 a Pró - 

Inclusão e a "Pais em Rede" 

convocaram uma concentra-

ção frente ao ministério da 

educação para protestar, co-

mo escrevemos humoristica-

mente ,"o Pior arranque de 

ano letivo desde 1755".  O 

curioso é que na altura fomos 

desmentidos dizendo que afi-

nal estava tudo bem e a ser 

tratado.  Mas, passado um 

ano, constatamos afinal que 

sempre houve problemas.  E 

daqui se tira uma lição: vale 

sempre a pena lutar, dar 

opinião, contestar… às ve-

zes contra uma muralha de 

silêncio, mas vale a pena.  É 

esse um dos compromissos 

da nossa Associação para 

este ano: não nos calarmos 

e contribuirmos para o que 

achamos que está certo e é 

justo. 

Outra questão que foi anun-

ciada é que se vai distinguir 

as necessidades permanen-

tes das temporárias.  Temos 

tentado pedagogicamente 

dizer que esta posição é in-

correta: muitas necessida-

des temporárias podem ne-

cessitar de mais respostas 

do que algumas necessida-

des permanentes.  Aqui a 

burocracia - saber quem são 

e quem não são os 

"deficientes" - prevalece 

sobre o bom senso e sobre 

a real resposta às reais ne-

cessidades.  Lá teremos que 

continuar... 

Gostávamos de dar a todos 

os nossos associados e ami-

gos as boas vindas a este 

ano letivo.  Temos grandes 
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Notícias da ANDEE  

CENTRO DE FORMAÇÃO 

O Centro de Formação Pró-Inclusão – Associação Nacional de Docentes de Educação Es-
pecial (CF-PIN-ANDEE) está certificado como entidade formadora pelo Conselho Científico-
Pedagógico da Formação Contínua com registo CCPFC/ent-0312/11  e tem como missão 
promover, organizar e gerir ações de formação dirigidas aos docentes e a todos os profis-
sionais que desenvolvem a sua ação no domínio da Educação Especial e Inclusiva. 
 
O Centro de Formação dispõe de um conjunto de ações de formação acreditadas pelo 
CCPFC : 
- Dificuldades de Aprendizagem Específicas: Dislexia, Disortografia e Discalculia: 25 h– 1 crédito 
 
- Tudo o que a Inclusão pode conter: dos conceitos às práticas: 25 h– 1 crédito 
 
- Aprendizagem ativa (na educação especial): agir, construir para aprender! : 25 h– 1 crédito 
 
- Tecnologias de Informação Comunicação para os alunos com NEE: 25 h– 1 crédito 
 
- Adequação do processo ensino - aprendizagem aos alunos com necessidades educativas especi-
ais: 25 h– 1 crédito 
 
-Transição para a vida pós-escolar em contextos inclusivos: Plano Individual de Transição– PIT: 25 h
– 1 crédito 
 
- CEIS – Currículos Específicos Individuais, no contexto da Educação Inclusiva: 25 h– 1 crédito 
 
- A arte na Educação Especial: 50 h– 2 créditos 
 
- Educação Sexual na Educação Especial: 25 h– 1 crédito 
 
- Educação Inclusiva - Práticas em contexto escolar com alunos NEE-:25 h– 1 crédito 
 
- Os porquês e o como da comunicação aumentativa-: 25 h– 1 crédito 
 
- Educação Cognitiva: introdução aos programas de aprender a pensar 
Compreender a leitura e as suas dificuldades: 25 h– 1 crédito 
 
- Pedagogias Expressivas na Educação Inclusiva: 25 h– 1 crédito 
 
- Educação Especial: supervisão e intervenção: 25 h– 1 crédito 
 
- Ciclo de Sábados VI - Falando com quem faz (ação gratuita para sócios): 15 h– 0,6 créditos 
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As Ações de Formação do CF da PIN ANDEE podem ser realizadas 
nas Escolas/Agrupamentos dos nossos Associados mediante apre-
sentação de proposta dos mesmos e estabelecimento de um proto-
colo de cooperação entre o Agrupamento e a Associação. A Escola 
cede o espaço e os equipamentos em troca da oferta de duas inscri-
ções grátis para os docentes do Agrupamento (no valor total de 
100€) . Estas inscrições podem ser usufruídas individualmente ou,  o 
valor das mesmas, pode ser dividido pelo nº de formandos do Agru-
pamento e deduzido no valor a pagar por cada um.  
 
Os Ciclos de Sábados também podem ser desenvolvidos nas Escolas 
dos nossos Associados desde que exista um responsável por organi-
zar e dinamizar as várias sessões.  
 
Os  ciclos de Sábados são grátis para sócios da PIN-ANDEE e tem um 
custo de 10€ por sessão para não Associados. A PIN– ANDEE oferece 
10 inscrições grátis para os docentes da Escola/Agrupamento que 
ceda as instalações. 
 
 
As ações de formação da PIN– ANDEE têm um custo de : 
 
30 € por Ação para Sócios 
 
50 € por Ação para Não Sócios 

 
Para mais informações contatar: 

proandee@gmail.com 
 

O Plano de Formação para o presente ano letivo está em fase 
de atualização.  

Assim que possível será disponibilizado em: 
 http://cfpinandee.weebly.com/  
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Notícias dos Outros... 

 

 
 
 
 

A Pró-Inclusão - Associação Nacional de Professores de Educação Especial / Portugal (PIN -
ANDEE) , e National Association For Special Educational Needs/UK (NASEN)  UK   estão a orga-
nizar o “8th Inclusive and Supportive Education Congress”- ISEC2015 Lisboa.  
 
Profissionais, investigadores, decisores políticos e ONGs de todo o mundo estarão presentes 
para participar em discussões acaloradas e informadas sobre o estado atual do conhecimento 
para atender às necessidades de equidade e inclusão na educação contemporânea. 
 

 
 

Mais informações em:http://isec2015lisbon.weebly.com/ 

Aula Magna 
University of Lisbon 

 

IMPORTANT DATES 

 
Abstract Submission  

Blind Peer Review of all Submissions 
Notification of Abstract Acceptance Deadline 

Full Papper Submission and Registration Deadline for Presen-
ters  

Early Bird Registration  
General Registration  

Late Registration 
ISEC 2015 Lisbon Congress 

 
August 1, 2014 - December 15, 2014  
December 16, 2014 - January 29, 2015 
January 30, 2015   
May 31, 2015  
February 1, 2015 - March 1, 2015  
March 2, 2015 - May 31, 2015  
After May 31, 2015 (as space allows)  
July 26 - 29, 2015  
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Notícias dos Outros...  

 
A Fundação LIGA vai organizar nos próximos dias 25 e 26 de Setembro, o Workshop de Sensibili-
zação à Dança Inclusiva, promovido pelo PLURAL | Núcleo de Dança Contemporânea da Funda-
ção LIGA, a ter lugar na Escola Superior de Dança (Rua da Academia das Ciências nº 7, Lisboa). 
  
A frequência do workshop é gratuita mediante inscrição prévia. Os interessados deverão preen-
cher e enviar Ficha de inscrição (em anexo) até dia 23 de Setem-
bro para fundacao@fundacaoliga.pt. 

 Esta atividade promovida pela Fundação LIGA em parceria com a Escola Superior de Dança e a 
Câmara Municipal de Lisboa, dá início ao desenvolvimento do Projeto DANÇA+, que engloba um 
conjunto de atividades de formação e criação artística, envolvendo bailarinos com e sem defici-
ência num processo de criação coreográfica. O projeto DANÇA+, decorre até ao final de 2014 e é 
cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo Instituto Nacional de Reabilitação, 
I.P. 
  
Mais informações em www.fundacaoliga.pt 

I Congresso Ibérico  
«Entre a Psicologia e o Ensino Especial»  

13 a 15 de novembro de 2014  
Universidade Portucalense Infante D. Henrique  

De 13 a 15 de novembro, a Universidade Portucalense organiza o Congresso “Entre a Psicolo-
gia e a Educação Especial”, que pretende abrir um espaço de aprofundamento da interdiscipli-
naridade do conhecimento científico e da intervenção no campo da Psicologia, Educação e 
Educação Especial. 
O congresso dirige-se a profissionais e estudantes das áreas científicas da Psicologia, Educação, 
Medicina, Enfermagem, Serviço Social, Terapia da Fala, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Ciên-
cias da Educação, Intervenção Precoce e outros Profissionais de Saúde e Educação. 
 
A Pró-Inclusão: ANDEE é parceira nesta iniciativa pelo que os nossos Associados beneficiam de 
preços mais vantajosos no valor da inscrição. 
Mais informações em : http://www.upt.pt/noticia.php?n=930 

Workshop de Sensibilização à Dança Inclusiva 
 

PLURAL | Núcleo de Dança Contemporânea da Fundação LIGA 
25 e 26 de Setembro // 10h às 13h e das 14h às 16h // Escola Superior de 

Dança  
(Rua da Academia das Ciências nº 7, Lisboa) 

mailto:fundacao@fundacaoliga.pt
http://www.fundacaoliga.pt/


CONVITE 

Quinta da Arreinela de Cima, 2800-305 Almada    TLM: 927 138 311 - E-mail: proandee@gmail.com 

 

Convidamos os nossos sócios e amigos a assistir às Provas de Doutoramento no ramo de Edu-

cação, especialidade de Avaliação em Educação, do Mestre Joaquim Colôa, Presidente da 

Assembleia Geral da PIN-ANDEE e  membro do Conselho Pedagógico do Centro de Formação. 

 

A tese apresentada tem por título “Avaliação para as Aprendizagens de Alunos com Neces-

sidades Educativas Especiais no 1º Ciclo do Ensino Básico: da Diversidade da Avaliação 

à Avaliação da Diversidade”; 

O ato público de defesa da tese realiza-se no dia 16 de setembro de 2014, pelas 10h30, na Rei-

toria da Universidade de Lisboa. 
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Para que a PIN-ANDEE possa crescer na sua representatividade, ações e atividades ne-
cessitamos da sua participação. 

ASSOCIE-SE! 
 

Ser associado da Pró-Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial 
 

(PIN-ANDEE) só tem vantagens. 
 

O pagamento da quota anual (35€ - não chega a ser 10 cêntimos por dia) engloba o envio 
quinzenal da newsletter, a entrega duas vezes por ano da revista “Educação Inclusiva”, a 

gratuitidade ou redução na inscrição nas várias iniciativas levadas a cabo pela associação, 
nomeadamente ações de formação acreditadas, ou em parceria com outras instituições. 

 

REGULARIZE AS SUAS QUOTAS! 
 

Site: proandee.weebly.com 
E-Mail: proandee@gmail.com 



SUGESTÃO DE LEITURA 

Quinta da Arreinela de Cima, 2800-305 Almada    TLM: 927 138 311 - E-mail: proandee@gmail.com 

A Ajudaris é uma IPSS com estatuto de utilidade pública, associação particular de carácter social e hu-

manitário de âmbito nacional, sem fins lucrativos, que luta diariamente contra a fome, a pobreza e a ex-

clusão social. 

Tem num dos seus projetos as Histórias da Ajudaris, como um dos campos de ação, tendo como objeti-

vos: Fortalecer hábitos de leitura e escrita; 

Promover a inclusão e a integração social através da arte; Despertar a solidariedade; Aproximar a escola 

das famílias e da comunidade; Fomentar a interação entre gerações; Impulsionar o voluntariado. 

Este projeto iniciou em 2009, concretizando-se em formato livro, com textos escritos por crianças para 

crianças, com a inspiração nas temáticas de cidadania, os afetos e o ambiente. Vários estabelecimentos 

de ensino e ilustradores solidários participam na ilustração dos textos criados pelas crianças, através do 

seu envolvimento em workshops, exposições e outras atividades, de que se destaca o concurso que dá 

nome ao projeto. Histórias da Ajudaris conta com 5 edições publicadas, a última com capa de Rita Cor-

reia. Para breve nova edição de Histórias da Ajudaris 2014. 

Elvira Cristina Silva 
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