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Editorial

Refundar a escola
Volto àquela crítica que tão frequentemente se faz à Educação:
empreender demasiadas reformas. Diz-se até que algumas destas reformas acabam por ser
“reformadas” antes que tenham
tempo de reformar o que quer
que seja. Existiram reformas que,
a meio da sua implementação
foram julgadas inadequadas. É
certo que sim. Mas estes casos
pontuais - a maioria das vezes
relacionados com programas curriculares - não podem justificar
uma empedernida resistência a
que algo se mude na Educação em
nome da “estabilidade”. Às vozes
que clamam “Deem tempo à Educação para sedimentar os seus
procedimentos”, devemos perguntar: “Sedimentar o quê? Práticas e modelos que já provaram
que estão desajustados aos alunos de hoje?”
Recentemente vieram a público
dois movimentos reformistas de
sistemas educação e de ensino de
grande impacto. O primeiro foi
desenvolvido pelas escolas jesuíticas da Catalunha. Em três colégios
foi posta em prática uma ambiciosa reforma chamada “Educació
2020” em implicou uma alteração

radical na forma como as escolas se organizam. Foram abolidas as disciplinas, os exames e
os horários e a aprendizagem
dos alunos desenrola-se inteiramente em grupos com a supervisão de professores. Segundo
um dos responsáveis desta reforma: “a escola é o local onde
mais se fala de trabalho de grupo e aquele onde menos se pratica”. Trata-se, segundo o mesmo responsável “…de procurar
desenvolver todo o potencial
dos alunos tornando-os protagonistas e levando-os a descobrir o seu projeto de vida e ensiná-los a refletir porque eles vão
viver numa época que os vai
surpreender”. Os resultados na
motivação dos alunos são evidentes e eles participam empenhadamente nos projetos que
delinearam e pelos quais se tornaram responsáveis. Esta reforma não pode deixar de atribuir
notas mas, para lá chegar, analisa primeiro quais as competências que o aluno adquiriu e logo,
mediante um algoritmo, transforma as competências adquiridas nas notas que são legalmente requeridas.
Uma outra reforma é aquela
que o Ministério da Educação
francês, acaba de propor para
entrar em vigor no ensino secundário já em 2016. O ponto
de partida enunciado pela ministra de Educação francesa,
Najat Vallaud-Belkacem, é que
o ensino secundário é antes de

mais profundamente inigualitário, que não é significativo para
um grande número de alunos
que se aborrecem, se desmotivam e precocemente têm insucesso e abandonam a escola.
Esta reforma assenta em três
pilares: flexibilidade, autonomia
e interdisciplinaridade. A reforma do governo francês sustenta
que as escolas devem alterar a
sua forma de ensinar dando mais
importância aos trabalhos de
projeto, aos trabalhos de grupo
e proporcionando aos alunos
oportunidades de procurar relacionar a sua aprendizagem com
aspetos práticos do quotidiano,
tornando as suas aprendizagens
úteis, coerentes e significativas.
Este programa implica a criação
de módulos transversais e interdisciplinares como por exemplo
“Desenvolvimento Sustentável”
ou “O mundo económico e profissional”. Um quinto do horário
global da escola é deixado à responsabilidade dos professores
para desenvolver “novas formas
de ensino”, trabalho em pequenos grupos, acompanhamento
personalizado e o aprofundamento disciplinar.
Estes dois exemplos mostram
que ser avesso a reformas estruturais da Educação é, no tempo
presente, uma posição não só
conservadora mas irresponsável
face à responsabilidade de prepararmos os nossos jovens para
participar e serem úteis nas sociedades do futuro. A perspetiva
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Editorial (cont.)
do “back to basics”, isto é, regressar aos currículos, às metodologias, aos valores e à organização da escola
na qual os mais velhos foram educados, é um sonho de alguns que se for cumprido se tornará para os nossos alunos um verdadeiro pesadelo.
O Ministério da Educação francês, não hesita em intitular a sua reforma como uma “refundação da escola”. Refundar a escola significa que é necessário e urgente que a escola volte a ser pensada porque a forma como ela foi pensada no século XIX – e que não sofreu mudanças essenciais desde então – não é adequada aos tempos que vivemos. Não se adequa porque a escola “antiga” foi pensada para ensinar só alguns e não todos, foi pensada para ser frequentada por alunos evidentemente motivados e identificados
com a linguagem e ambientes que nela se produziam, foi pensada para que não se pensasse, só se transmitisse e reproduzisse mais tarde o que foi transmitido.
Refundar a escola é pois uma necessidade para que os alunos encontrem na vida escolar a alegria do conhecimento, a fraternidade da relação e o sonho da descoberta.
Rodrigues
"Educação Cognitiva: Introdução aos Programas de Aprender
aDavid
Pensar”
Professor Universitário

Local:
Instituto
Piaget
de Almada(25
U.C) de Educação Especial.
Presidente
da Pró
– Inclusão
/ Associação
Nacional h
de1Docentes
Formador: Professor Doutor Vítor Cruz

Centro de Formação Pin-ANDEE
Ação de formação a iniciar brevemente com inscrições a decorrer:

"Tudo o que a Inclusão pode conter: dos contextos às práticas”
Local: Agrupamento de Escolas de Benfica —LISBOA(25 h 1 U.C)
Formadora: Dra Elvira Silva
Meses

abril
maio
junho
junho
julho
* falta agendar 2h que
serão acordadas entre a
formadora e formandos

Dias

horário

15;22;29

17:00h– 19:00h

6
3;4;17;18;24
26
1

17:00h– 19:00h
17:00h– 19:00h
17:00h– 20:00h
17:00h– 19:00h

INSCRIÇÕES em:
http://cfpinandee.weebly.com/
Quinta da Arreinela de Cima, 2800-305 Almada

TLM: 927 138 331 - E-mail: proandee@gmail.com
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Notícias da ANDEE (cont.)
VII Ciclo de Sábados– LISBOA

CICLO DE SÁBADOS VII - FALANDO COM QUEM FAZ
Sábados

Local

15 nov
2014

Escola Básica S. Vicente de Telheiras

10h-13h

10 jan
2015
10h-13h

7 fevereiro 2015
10h-13h
7 março
2015
10h-13h
11 abril
2015
10h-13h

Dinamizador/
Organizador
Isabel Lopes

Convidados

Tema das sessões

António Nogueira– MEC

Parcerias
Rede de Bibliotecas Escolares- Plano
Nacional de Leitura e a Direção de Serviços da Educação Especial e Apoios
Sócioeducativos
Projeto -“Todos juntos podemos ler”

Já decorreu

Escola Básica S. Vicente de Telheiras

Ana Ferreira

Escola Básica S. Vicente de Telheiras

Leonor Brito

Fernanda Rocha
e Sandra Morgado
Agrupamento
de Escolas Marinhas do Sal Rio Maior
Equipa da Unidades de Autismo- AE D. Nuno
de Santa Maria
- Tomar
Helena Brites
AE Marinhas do
Sal - Rio Maior

Transição pós-escolar

Medidas educativas—Estratégias para
APP
Musicoterapia

ELI Moita

Intervenção Precoce
“Caminhar Caminhando”

Já decorreu

Modalidades específicas de educação

Já decorreu

Escola Básica S. Vicente de Telheiras

Helena Neves

Escola Básica S. Vicente de Telheiras

Fátima Craveirinha

“Aprendizagem para a Vida”

“Autismo e Inclusão”

Ainda se pode inscrever para a sessão de 11 de abril
em: http://cfpinandee.weebly.com/ciclo-de-saacutebados-vii-lisboa.html
Local: Escola Básica S. Vicente de Telheiras - Rua Fernando Namora 1600 - 454 Lisboa
Este ciclo de sábados é gratuito para os associados com quotas regularizadas. Para os não associados
o valor é de 10€ por cada sábado.
O ciclo de sábados está acreditado pelo Conselho científico-pedagógico da formação contínua com o
registo CCCPFC/ACC69213/12 (0,6 créditos –15 horas).
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Notícias da ANDEE (cont.)
VIII Ciclo de Sábados– PORTO

CICLO DE SÁBADOS VIII - FALANDO COM QUEM FAZ
Sábados
10h-13h

Local

Dinamizador/
Organizador

Convidados

21 fev

Auditório
da Escola
Secundária
Garcia de
Orta
Auditório
da Escola
Secundária
Garcia de
Orta

Alcinda Almeida
Olga Sá

Alcinda Almeida

Alcinda Almeida
Olga Sá

Associação
de Surdos do
Porto

Alcinda Almeida
Olga Sá

Sara Ribeiro

Alcinda Almeida
Olga Sá

ELI de Gaia

Alcinda Almeida
Olga Sá

Centro de
Reabilitação
profissional
de Gaia

7 Março

18 Abril

9 Maio

6 Junho

Tema das sessões

Já decorreu

Auditório
da Escola
Secundária
Garcia de
Orta
Auditório
da Escola
Secundária
Garcia de
Orta
Auditório
da Escola
Secundária
Garcia de
Orta

Medidas Educativas – Apoio Pedagógico Personalizado

Já decorreu

Modalidades específicas de educação:
educação bilingue de alunos surdos

Transição para a vida ativa

A Intervenção Precoce na Infância

Henrique
Das Neves

Cooperação e parcerias

Local:
Escola Secundária Garcia de Orta, na Foz - junto à Univ. Católica
Este ciclo de sábados é gratuito para os associados com quotas regularizadas. Para os não associados o valor é de 10€ por cada sábado. O pagamento é efectuado por transferência para o NIB
003601069910004232974 mediante o envio do respectivo comprovativo para o e-mail:
cfproandee@gmail.com - indicando no assunto: pagamento da sessão x do VIII ciclo de sábado
O ciclo de sábados está acreditado pelo Conselho científico-pedagógico da formação contínua com
o registo CCCPFC/ACC69213/12 (0,6 créditos –15 horas).

Ainda se pode inscrever para as sessões de 18 abril/9 maio/6 junho em:
http://cfpinandee.weebly.com/inscriccedilatildeo-no-viii-ciclo-de-saacutebados.html
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Notícias da ANDEE (cont.)
CONGRESSO MUNDIAL

Aula Magna
da Universidade de Lisboa

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 organizar o “8th Inclusive and Supportive Education Congress”- ISEC2015 Lisboa que vai decorrer na Aula Magda da Universidade de Lisboa entre 26 e 29 de julho de 2015.

Estão confirmados para as conferencias plenárias:
David Rodrigues- Pró-Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial
Portugal

Mel Ainscow- ManchesterUniversity -Reino Unido
Eman Gaad- British University -Emirados Árabes Unidos
Humberto J. Rodriguez- DISES/Council for Exceptional Children -México
Maria Teresa Mantoan- Universidade Estadual de Campinas -Brasil
Roger Slee- Victoria University- Austrália
Victoria Graf- Loyola Marymount University- USA
António Nóvoa- Universidade de Lisboa- Portugal
Para mais informações consulte:

http://isec2015lisbon-pt.weebly.com/
Quinta da Arreinela de Cima, 2800-305 Almada

TLM: 927 138 331 - E-mail: proandee@gmail.com
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Notícias dos Outros...

Venham +2
quota 2015

Grátis

(SÓCIO proponente)

Os Associados que trouxerem mais dois sócios para a ANDEE usufruem da gratuitidade da quota de 2015.
Os novos sócios, com inscrição nas condições da campanha, recebem uma edição, anterior à sua adesão, da Revista Educação Inclusiva.

Como usufruir das condições da campanha?
 Os novos Associados, recomendados pelos sócios atuais, devem
aceder a
http://proandee.weebly.com/ (separador “A Associação”“Condições para se tornar sócio”- “Ficha de Inscrição para se tornar
sócio”). Nessa ficha, no campo “Novo sócio recomendado pelo Associado:” devem colocar o nome do Associado que recomendou e que irá
beneficiar da gratuitidade da quota de 2015.
NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE!
JUNTOS CONTINUAREMOS A CRESCER...
Quinta da Arreinela de Cima, 2800-305 Almada

TLM: 927 138 311 - E-mail: proandee@gmail.com
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Notícias dos OUTROS
Conferência/Workshop "Deaf Gain
e Intépretes Profissionais de Língua Gestual
25 abril 2015

Para mais informações e inscrições contatar:

E-mail: dogestoavoz.cicloconferencias@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/dogesto.avoz

"Jornadas Educativas: Pensar a
Educação... 2015" - Agrupamentos de Escola de Vila Nova de Paiva
O Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva, em articulação com o Centro de Formação
EduFor, organiza as Jornadas de Formação intituladas Jornadas Educativas "Pensar a Educação ...2015", a realizar nos dias 11 e 18 de Abril
de 2015, no Auditório Municipal Carlos Paredes,
em Vila Nova de Paiva.
A frequência das Jornadas, nas condições de
acreditação, reveste a forma de um curso de
formação de 15 horas.
Destinatários: Educadores de infância, Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Educação
Especial.
Mais informações e inscrições:
http://www.edufor.info/formacao/index8.asp?
id=0915T1)
Quinta da Arreinela de Cima, 2800-305 Almada

TLM: 927 138 331 - E-mail: proandee@gmail.com
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SUGESTÃO DE LEITURA
A ferramenta que faz os contos
Sónia Marques Carvão
Edição de Autor (novembro 2013)

A ferramenta que faz os contos incide no movimento pedagógico,
que tem como percursor Matthew Lipman, nomeadamente a filosofia
para crianças.
Este movimento, partindo de histórias, promove o sentido reflexivo e
pensamento da criança que se interroga sobre o mundo. O objetivo
não é responder às crianças, pelo contrário, é deixá-las questionar
permanentemente. Questionando em conjunto, a criança reflete sobre o seu pensamento e o dos outros. A filosofia está em tudo o que
nos rodeia, na contemplação, nas sensações, explorando permanentemente o pensamento e a curiosidade através da contemplação.
Sónia Marques Carvão, com o título deste livro, remete para o instrumento de trabalho, pois utilizou já alguns dos contos na sua prática
com crianças, num colégio em Cascais. A importância deste projeto editorial, permite através da palavra, lançar “a
questão”. Um projeto de autor de quem acredita que se deve aproveitar o espanto permanente das crianças.
Composto por sete contos, distribuídos por cerca de noventa páginas. (todos em edição bilingue; português e inglês) constitui-se “Um livro para todos e não só para crianças. Um livro que leva à reflexão de conceitos como o Be-

lo, o Bom, a Ferramenta, o Amor, o Jogo, o Saber e Não Saber, bem como à reflexão de valores éticos, costumes e
tradições, brincando” como é referido numa pequena nota na ficha técnica deste livro. Cada conto é acompanhado
por ilustrações a preto e branco, de Catarina Morais que na sua simplicidade podem também elas, constituir ponto
de partida para a reflexão dos temas abordados nos contos.
Estas histórias podem ser usadas por professores e educadores com os seus alunos. Não tem limite de idade e possibilita desafiar a curiosidade das crianças, motivando-as para desafiar os seus pensamentos. Não se trata de dissecar o conto, erro crasso de muitas práticas pedagógicas, mas sim, deixar espontaneamente a criança questionar-se
sobre as atitudes dos personagens, ou simplesmente um fio condutor, uma proposta ética, promotora da capacidade de cooperação e da relação com os outros. As conversas das crianças, normalmente, envolvem questões, que em
muitos casos se assemelham às referidas por filósofos.
A filosofia é uma proposta de liberdade onde não existem respostas finais, valoriza-se a escuta e a troca de pensamento. O conto é o ponto de partida para a motivação.
Aqui fica a proposta.
Elvira Cristina Silva

Quinta da Arreinela de Cima, 2800-305 Almada

TLM: 927 138 331 - E-mail: proandee@gmail.com

