
Estas dificuldades não são novas e o simples 
facto de as enunciarmos não significa que as 
hipervalorizemos de forma a que o mais lógico 
seja o conformismo e a atitude de “isto é mes-
mo assim”. Conhecendo a complexidade da 
tarefa, é sempre tempo de deitarmos mãos à 
obra, de fazer algo mais em termos da diversi-
ficação do currículo, da cooperação e da orga-
nização da escola e da sala de aula. 

Temos bons pontos de partida para deitarmos 
mãos a esta empresa: a escola pública em Por-
tugal - inda que com as dificuldades e com as 
limitações que lhe conhecemos – dispõe de 
um grande capital de recursos e de organiza-
ção que lhe permite melhorar ainda a qualida-
de da educação que ministra.  Será que al-
guém duvida que, com os recursos que dispo-
mos, se poderia fazer mais e melhor?  Será 
que alguém duvida que há muito trabalho que 
é feito nas escolas que poderia ter um maior 
impacto na aprendizagem e na educação dos 
alunos?  Penso que ninguém duvida. E assim, 
“a bola fica do nosso lado”: ao mesmo tempo 
que reivindicamos mais recursos e uma me-
lhor qualidade de serviços temos de atuar nas 
nossas escolas, nos nossos agrupamentos, nas 
nossas freguesias, nos nossos concelhos, en-
fim, onde acharmos que podemos influenciar, 
para nos assegurarmos que o que sabemos, o 
que temos e o que pensamos pode ser melhor 
usado, com mais eficácia e proveito. 

E, caras sócias e sócios, caros amigos da Pró – 
Inclusão, não se esqueçam que mesmo que 
seja arriscado e às vezes até perigoso, vale a 
pena construir um avião enquanto se voa. É 
que a alternativa é… digamos… dolorosa… 

Boas férias e em setembro cá estamos de re-
gresso! 

(Queremos receber as vossas opiniões sobre a 
nova revista “Educação Inclusiva”!!!) 

Um abraço. 

  

                        

 

 

 

 

David Rodrigues 

Presidente da Pró-Inclusão/ANDEE 

 

Construir o avião enquanto se voa 

A construção de sistemas educativos que se-
jam efetivamente inclusivos é uma tarefa para 
a qual não se vislumbra um fim.  Como muito 
bem se diz, a Inclusão é um processo de trans-
formação longo e complexo.  A inclusão não se 
pode instalar instantaneamente, antes de mais 
porque não se trata de fazer algo de novo e 
pela primeira vez.  Na verdade, a Inclusão tem 
de se desenvolver numa instituição (na esco-
la…) muito antiga e que sobretudo não foi 
pensada, não foi organizada para ser inclusiva.  
Assim trata-se mais de mudar algo mais do 
que construir algo de raiz. Por isso por vezes é 
bem mais complexo.  Lembro-me de um presi-
dente de Câmara com quem um dia falei, que 
me dizia que a parte mais fácil do urbanismo 
do seu concelho era a de construir bairros no-
vos: a mais difícil era reabilitar bairros antigos. 

Outra questão que torna a Inclusão complexa 
é o facto de ter de se fazer “em andamento”. 
Não é possível encerrar as escolas, colocar to-
da a comunidade educativa a refletir e a plane-
ar e preparar novos currículos, novas estraté-
gias, novos sistemas de avaliação, etc.  A Inclu-
são tem de ser um processo no qual se procu-
ra a mudança enquanto se assegura o funcio-
namento de um sistema. Há tempos escrevi 
um texto em que dizia que a Inclusão é 
“construir o avião enquanto se voa”, enfim, 
uma tarefa arriscada, urgente e… bem difícil. 
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                                         A todos quantos participaram nos diversos Ciclos de Sábados que decorreram 
este ano letivo de 2015/2016, agradecemos o interesse e participação. 

Estas ações existem para que sejam espaços de partilha de boas e significativas práticas de inclusão, 
com todos os desafios que lhes estão inerentes.  

Congratulamo-nos pelo impacto cada vez maior destes ciclos, quer pelo facto de chegarmos a cada 
vez mais zonas do país, quer pela diversidade de temáticas abordadas e partilhas realizadas, procu-
rando não só responder às necessidades e expectativas dos profissionais da educação mas, acima de 
tudo, por criar a oportunidade de mostrar o trabalho que é desenvolvido em prol de uma melhor 
escola, capaz de receber todos os alunos. 

Bem hajam! Até setembro! 

A Pró-Inclusão, em parceria com a Associação Pais em Rede e o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, 
encontra-se a realizar um Curso de Formação Nacional. 

A avaliação do primeiro Curso revelou claramente, o quanto este tema é importante e oportuno quer relativa-
mente à clarificação de procedimentos, quer à definição e construção de planos de intervenção inclusivos nos 
processos de transição para a vida pós escolar.    o quanto este tema se encontra entre os que mais preocu-
pam. Neste momento restam apenas algumas vagas para os cursos que irão decorrer em Faro e em Viseu.  

Para todos quantos já se inscreveram, aconselhamos a que realizem o pagamento da 
inscrição de forma a efetivarem a mesma.  

Mód. Conteúdos Porto Faro Viseu Coimbra Lisboa 

1 
- Pressupostos teóricos e legislativos 
da TVPE 9h00/13h30 

24 set 
 

14h30/18h30 

9h00/13h30 

24 set 
 

14h30/18h30 

9h00/13h30 

1 out 
 

14h30/18h30 

9h00/13h30 

29 out 
 

14h30/18h30 

8 nov 
17h00/21h30 

2 
- Do CEI ao PIT - TVPE 
- Reflexão sobre a Portaria n.º 201-
C/2015 , de 10 de julho 

10 nov 
17h00/21h00 

3 
- Desenvolvimento de competências 
pessoais, sociais e comunicacionais 
na TVPE  9h03/13h30 

8 out 
 

14h30/18h30 

9h30/13h30 

1 out 
 

14h30/18h30 

9h30/13h30 

15 out 
 

14h30/18h30 

9h30/13h30 

5 nov 
 

14h30/18h30 

15 nov 
17h00/21h00 

4 

- Plano Individual de Transição (PIT): 
características, componentes, con-
teúdo, implementação, desenvolvi-
mento e avaliação 

17 nov 
17h00/21h00 

5 

- Avaliação   
- Certificação de competências 
- Rede formal de apoios à transição, 
na comunidade local 9h30/13h30 

 

22 out 

 
14h30/19h00 

9h30/13h30 

 

15 out 

 
14h30/19h00 

9h30/13h30 

 

29 out 

 
14h30/19h00 

9h30/13h30 

 

19 nov 

 
14h30/19h00 

22nov 
17h00/21h00 

6 

- Análise crítica de estudos de caso  - 
PIT e reflexão critica acerca das 
diferentes perspetivas implicadas no 
processo de transição: alunos, famí-
lia, técnicos/professores  

(Sessão dinamizada em parceria 
com a Ass. Pais em Rede – 2h)  

24 nov 
17h00/21h30 

Curso de Formação Transição para a Vida Pós Escolar (TVPE) - PROGRAMA 

Destinatários: Docentes de todos os grupos de recrutamento, pais*, técnicos e empresários.  
                           *Pais de alunos ao abrigo do DL 3/2008, de 7/01,  abrangidos pela medida educativa CEI/PIT.  

Valor único da inscrição: 20,00€  / Pais - Gratuito 
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Ainda mal terminou este ano letivo e, antes que o tempo de veraneio nos em-
barque nas suas ondas de desprendimento, deixamos desde já algumas pistas 
sobre o que vai acontecer no próximo: 
 
1. Para colmatar o Projeto Na Escol@ e Depois da Escol@, cujos cursos 

(Transição para a Vida Pós Escolar) estão a decorrer, vamos  realizar um Semi-
nário, no âmbito da mesma temática, no qual iremos apresentar algumas 
reflexões/conclusões que resultarão destas ações, bem com um conjunto rico 
de experiências que expressem os processos de transição, nos vários contex-
tos que encontramos, nas diversas zonas do país. 

 
2. O Congresso Internacional 2017 - Educação Inclusiva: Para além da Deficiên-
cia. 
 
3. Ciclos de Sábados: Falando com quem faz - lembramos que poderão propor 
o estabelecimento de protocolos entre os vossos agrupamentos de escolas e a 
Pin-ANDEE.  
 
4. Ações de Formação (25h) - os nossos sócios e amigos têm vindo a responder 
ao desafio lançado para integrarem a Bolsa de Formadores da Pin-ANDEE, pelo 
que foi com enorme satisfação que vimos alargar o leque de ações e de forma-
dores.  
 
 
Fiquem atentos, naveguem pelo nosso WebSite e mantenham-se ao corrente 
das novidades! 
 
http://cfpinandee.weebly.com/destaquesinscriccedilotildees---accedilotildees
-a-comeccedilar-brevemente.html  

http://cfpinandee.weebly.com/destaquesinscriccedilotildees---accedilotildees-a-comeccedilar-brevemente.html
http://cfpinandee.weebly.com/destaquesinscriccedilotildees---accedilotildees-a-comeccedilar-brevemente.html
http://cfpinandee.weebly.com/destaquesinscriccedilotildees---accedilotildees-a-comeccedilar-brevemente.html
http://cfpinandee.weebly.com/destaquesinscriccedilotildees---accedilotildees-a-comeccedilar-brevemente.html
http://cfpinandee.weebly.com/destaquesinscriccedilotildees---accedilotildees-a-comeccedilar-brevemente.html
http://cfpinandee.weebly.com/destaquesinscriccedilotildees---accedilotildees-a-comeccedilar-brevemente.html
http://cfpinandee.weebly.com/destaquesinscriccedilotildees---accedilotildees-a-comeccedilar-brevemente.html
http://cfpinandee.weebly.com/destaquesinscriccedilotildees---accedilotildees-a-comeccedilar-brevemente.html
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II Encontro Internacional de Educação  
Especial: contributos para a intervenção 

(inserido no âmbito do projeto PROATIVOS*) 

14 e 15 de julho 
Escola Superior de Educação de Coimbra 

 

Divulgação e partilha de  experiências desenvolvidas em contextos reais de trabalho e cujos resulta-
dos nos mostram respostas educativas diferenciadas e eficazes a alunos com necessidades educati-
vas especiais.  

Programa em: http://www.esec.pt/pagina.php?id=650 

Informações em: https://secretaria-virtual.esec.pt/gereventos/page?
stage=registerhome&eventID=535 

Inscrições em: http://www.esec.pt/pagina.php?id=652 (até 12 de julho) 
 

*PROmoção de Ações faciliTadoras de Inclusão, diVulgação de bOas práticaS - projeto que surge da necessidade de dar 

continuidade à partilha de intenções, saberes e atividades que têm decorrido de parcerias entre a Escola Superior de 
Educação de Coimbra (ESEC), Pró-Inclusão - Associação Nacional de Docentes de Educação Especial (Pin-ANDEE), Agru-
pamento de Escolas de Miranda do Corvo (AEMC) e Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Miranda do Cor-
vo (APAIS).  

Saber mais em: http://www.esec.pt/pagina.php?id=649 

 
38.º CONGRESSO do  

Movimento da Escola Moderna  

Porto, 21 a 23 de julho de 2016 

Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação 

A Sessão de Abertura do Congresso será no dia 21 de julho, pelas 10h, no Auditório da Faculdade.  

A exposição que acompanha o congresso estará patente na mesma Faculdade, local onde irão de-

correr as sessões de relatos de prática. 

FICHA DE INSCRIÇÃO/Preçário - https://creator.zoho.com/memcongresso/gescongresso/
#Form:InscricaoOnline   

(Dispensa para formação - Portaria n.º 345/2008, de 30 de Abril) 

PROGRAMA - http://centrorecursos.movimentoescolamoderna.pt/dt/Programa2.pdf 

ALOJAMENTOS - http://centrorecursos.movimentoescolamoderna.pt/dt/alojamentos_porto.pdf 

Nota:  As inscrições online serão fechadas no dia 12 de julho, mas poderá inscrever-se no Porto, no 
dia da abertura do Congresso. 

http://www.esec.pt/pagina.php?id=650
https://secretaria-virtual.esec.pt/gereventos/page?stage=registerhome&eventID=535
https://secretaria-virtual.esec.pt/gereventos/page?stage=registerhome&eventID=535
http://www.esec.pt/pagina.php?id=652
http://www.esec.pt/pagina.php?id=649
https://creator.zoho.com/memcongresso/gescongresso/#Form:InscricaoOnline
https://creator.zoho.com/memcongresso/gescongresso/#Form:InscricaoOnline
http://centrorecursos.movimentoescolamoderna.pt/dt/Programa2.pdf
http://centrorecursos.movimentoescolamoderna.pt/dt/alojamentos_porto.pdf
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Vai estar a decorrer nos próximos dias 11, 12 e 13 de julho, no  

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 

Este II Congresso irá centrar-se na procura de respostas ao problema:  

Como se processam as variações da motivação e do envolvimento dos alunos na escola, como atu-

am os seus antecedentes e surgem as suas repercussões, atendendo à complexidade que marca as 

políticas de aprendizagem e de ensino?  

Pretende-se: divulgar resultados da investigação; analisar contextos educacionais promotores da 

motivação escolar; e equacionar novas linhas de pesquisa, valorizando contributos da investigação 

em Educação, em Psicologia e em áreas disciplinares diversas, no sentido da procura do bem-estar e 

da realização de alunos e professores, numa Escola para Todos.  

Aqui serão publicados os livros de Resumos. 

Aqui serão publicados os livros de Atas. 

 

 

 
 

Kit de Ferramentas (Toolkit) Prevenção de todo 
tipo de violência nas escolas - Unicef 

 
 
Este kit de ferramentas recolhe múltiplas experiências bem sucedidas 

de diversos países do mundo e não apenas dos países da região. 

Estes materiais foram recopilados com a intenção de que as e os do-

centes possam conhecer as diferentes abordagens metodológicas em 

torno da prevenção e gestão de situações de violência nas quais figu-

ram como principais afetados as crianças e os adolescentes. 

(clicar sobre a imagem para aceder ao Kit) 

Evidentemente, os materiais obedecem a contextos socioculturais muito distintos, de modo que sua aplicação 

possivelmente requeira uma adaptação prévia por parte do docente. 

Os materiais foram sistematizados em quatro idiomas - espanhol, inglês, português e francês - e organizados 

em quatro seções:  castigo corporal, bullying, abuso sexual e outros tipos de violência. 

Nota: Muitos dos materiais selecionados não contam com permissões de direitos de autor para serem repro-

duzidos, de modo que, se existir interesse em publicar adaptações das obras, as pessoas interessadas devem 

solicitar as respetivas autorizações. 

Para a UNICEF e PLAN Internacional é motivo de satisfação contribuir com a divulgação destes materiais didáti-

cos que, sem dúvida, podem ser úteis para melhorar o atendimento nas situações de violência nas escolas. 

II Congresso Internacional Envolvimento dos Alunos na Escola: Perspetivas 
da Psicologia e Educação — Motivação para o Desempenho Académico  

http://cieae.ie.ul.pt/2016/?page_id=1444
http://cieae.ie.ul.pt/2016/?page_id=1608
http://www.unicef.org/lac/Toolkit_violencia_PORTUGUES.pdf
http://www.unicef.org/lac/Toolkit_violencia_PORTUGUES.pdf
http://www.unicef.org/lac/Toolkit_violencia_PORTUGUES.pdf
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Educação Inclusiva 
Revista da Pró-Inclusão - Associação Nacional 
de Docentes de Educação Especial  

 

Vol. 7, N.º 1 - junho2016 

ISSN: 1647-6735 – 7€ 

Acabou de sair a 13.ª revista da Pró-Inclusão! 

Esta é uma revista feita a pensar integralmente nos nos-

sos sócios e amigos.  

Prova disso é o facto de encontrarmos nas suas páginas 

os seus estudos, recensões e opiniões, e palavras que ex-

pressam  as suas preocupações, as suas práticas e os seus 

desejos.   

Na Revista Educação Inclusiva, encontram também espaço para os pensadores de referência, por-

tugueses ou estrangeiros, das instituições ou organizações que desenvolvem trabalhos/estudos 

reconhecidamente significativos, no âmbito da educação inclusiva. 

Por agora, levantamos o véu… 

Apresentamos um estudo que nos mostra como a expressão musical pode ser utilizada como estra-

tégia de integração curricular e inclusão de alunos com DA; como o Haiku pode ser uma forma de 

iniciação poética inclusiva ou quais os fatores condicionantes e favorecedores na inserção profissio-

nal e obtenção de emprego das pessoas com deficiência.  

Para as páginas centrais, organizámos um dossier sobre deficiência visual onde procurámos ter a 

visão de profissionais de diferentes áreas. Arriscamos e colocamos o ’dedo na ferida’: estarão a ser 

as escolas de referência para a educação de alunos com cegueira e baixa visão, uma resposta edu-

cativa adequada e eficaz?  E a utilização do braille, num tempo em que as tecnologias ocupam um 

espaço cada vez maior nos processos de aprendizagem, como ultrapassar este hiato que todos os 

dias se acentua? 

Neste momento, a maior parte das revistas já se encontra, certamente, nas mãos dos nossos sócios 

(pelo menos os que vivem em Portugal, sim, porque também nos orgulhamos dos que vivem além 

fronteiras!).  

Gostaríamos muito de ter enviado a todos os sócios mas, infelizmente, só é possível fazê-lo apenas 

aos que têm as cotas regularizadas.  

Se é nosso associado e QUER receber, gratuitamente, a Revista EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA, certifique-se de que tem as cotas atualizadas! 

Informações em:  http://proandee.weebly.com/novos-soacutecios.html 

http://proandee.weebly.com/novos-soacutecios.html
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Índice Médio de Felicidade  

 

Autor: David Machado 

Edições Dom Quixote (2013) 

 

Se há livros que aumentam a nossa felicidade literária, este é sem caso 

para dúvida, um deles. E há livros que para além de serem casos exce-

cionais é difícil falar deles. Não se explica, lê-se e entranha-se. Reco-

menda-se. Deveria ser suficiente dizer: é obrigatório ler. Assim e pron-

to. 

É mesmo assim, porque falar deste livro não permite revelar o que se 

sente depois da sua leitura. David Machado convida-nos a uma viagem, o título, por si só apelativo, 

uma carrinha e uma pequena sinopse na capa que nos avisa que o protagonista principal Daniel 

tem vontade de refazer a sua vida que parece estar num colapso. Dando-nos um pequeno rasgo de 

esperança: “Porque sem futuro, o presente não faz sentido” . 

Deste modo, após o convite inicial, entramos no livro de capa amarela, soalheira, e entrando, consi-

dera-se provavelmente que se trata de um romance sobre uma viagem. E claro, não estamos enga-

nados, mas não é uma viagem qualquer, é uma aventura preciosa. 

Vive-se a narrativa comovente de um personagem, percorrendo toda uma labiríntica peripécia de 

vida, acompanhada com um toque de ironia e humor. O leitor é seduzido pelo registo do plano diá-

rio do protagonista que tudo planeia. A sensação da vida organizada, planeada matematicamente, 

mas que a crise tudo muda. E como reagir numa adaptação às mudanças, procurando sentido para 

a existência? 

A busca da satisfação para com a vida, na voz do protagonista, narrador, sentimo-la como que na 

nossa pele. Que objetivos estabelecer na vida, que faça sentido? O que move o individuo para ser 

solidário com os outros?  

Não adianta falar do enredo. Só lendo nos permite o desafio das nossas vivências e de forma meta-

fórica espelharmo-nos na vida e nos enredos do personagem. Tal como ele, a maioria de nós, faz 

planos e assegura-se da rotina diária. Mas como reagimos às adversidades e à indecifrável forma de 

viver o futuro? 

Razões mais do que evidentes que me obrigam a escrever sobre este livro, a recomendar que o lei-

am. É injusto não o fazer. Tem que ser lido para o sentirem na epiderme. 

 

Em abril de 2015, esta obra recebeu o Prémio da União Europeia para a Literatura na Feira do Livro 

de Londres, em junho de 2016 foi vencedor do Prémio Libro d'Europa, do Festival de Salerno.  

 

Encontrar o índice médio de felicidade pode estar na leitura deste livro. 

Elvira Cristina Silva 
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Tão Tão Grande 

 

Autora: Catarina Sobral  

Edições Orfeu Negro (2016) 

 

 

“Tão Tão Grande" é o novo livro de Catarina Sobral, talvez não o seja no formato, mas Tão Tão 

Grande na importância do tema que aborda. 

 

A autora/ilustradora transporta-nos para um quarto, onde são visíveis os brinquedos de criança, per-

sonagem protagonizada por um hipopótamo que ao acordar se depara com a transformação do seu 

corpo. Baseando-se na premissa kafkiana da transformação, com referências explicitas no texto e 

nas guardas iniciais, a ligação ao personagem é dada numa ilustração por nivelamento, com síntese 

de formas do meio natural em formas geometrizadas.  

 

As ilustrações a lápis de cera combinam com o interessante contraste entre o branco e a cor, com 

um evidente equilíbrio nas manchas de cor, pautadas por uma paleta que se aproxima do fauvismo.  

A distorção das perspetivas proporcionam ao leitor uma experiência imersiva e sensorial na atmos-

fera do cenário afetivo do lar. O letring escrito à mão, ao invés de escrita digital, apresenta uma coe-

são entre as palavras, sendo também a distribuição textual da narrativa apelativa, variando o ritmo e 

entrosando-se com a ilustração resultado da composição manual.  

 

As sombras oferecem-nos um dramatismo estético, estilizando a experiência próxima de cinema 

"noir", o receio infantil do crescimento (como o de todas as mudanças) e da entrada na aventura de 

uma nova fase do desenvolvimento humano. A sombra transporta-nos para o desconhecido, o enco-

berto, um futuro que se inicia com dúvidas e anseios. Fases do desenvolvimento humano que crian-

ças e adultos vivenciam revelando fragilidades e anseios. Ao contrário da transformação de Kafka, 

nesta narrativa, Catarina Sobral, deixa o leitor surpreendido perante a confrontação com o real e a 

estranheza do crescimento, dando-lhe uma viragem não só narrativa como estética.  

 

É esta mudança, que por oposição à metamorfose aberrante e incomodativa de Kafka, o leitor mer-

gulha no sentimento da voz que o próprio desconhece, num corpo confrontado com a inevitabilidade 

mudança da idade. Inversão também registada nas ilustrações das guardas finais.  

Olhares atentos encontrarão leituras simbólicas. Uma ode ao crescimento, numa narrativa deliciosa-

mente estética, recheada de arrefiares e de neologismos, característicos da autora.  

 

Elvira Cristina Silva 
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SONHO com ASAS 

 

 

Teresa Marques (texto) 

 

Fátima Afonso (Ilustração) 

 

Edições Kalandraka (2016) 

 

 

Voar é um desejo comum na história da humanidade. Muitos o anseiam, poder voar sem limites, ter 

asas.  

Pode não se saber o que se quer, não desejar mais nada, apenas voar sem destino, para quem a 

cabeça está em estado, frequentemente, natural de cabeça no ar, nas nuvens, na lua.  

Das palavras de Teresa Marques já conhecemos a poesia. As ilustrações de Fátima Afonso* de téc-

nica mista, oferecem um realismo mágico com detalhes científicos e pormenores com equilíbrio es-

tético bem interessante, onde proliferam os elementos de água, pássaros, e as penas, numa alusão 

ao voo, são uma constante.  

Referências às viagens com barcos, aviões e malas. Os registos fotográficos, retratos de momentos 

importantes das vidas, pequenas viagens ao passado, regressos fugazes, simultaneamente a par 

do movimento para o futuro, tempo por vezes adiado, fechado em gavetas. Texto e ilustração numa 

união perfeita de poesia e fruição estética.  

Acredite-se ou não em fadas, voamos na metáfora de percorrer os sonhos. Porque sem asas, eles 

não se concretizam, (imagem da protagonista na cadeira, ela própria com asas). 

Um livro poético que convida à concretização dos sonhos, afinal é o "sonho que comanda a vida" 

dizia o poeta António Gedeão. "Pelo sonho é que vamos" (Sebastião da Gama).  

É deste modo, que os livros que se julgam ser unicamente para as crianças são um engano. Este 

livro é um exemplo disso, uma viagem aos nossos sonhos ou o que desejamos, libertar os nossos 

espartilhos mentais e abrir as asas ao mundo.   

Livro que recebeu uma menção honrosa no VII Prémio Internacional Compostela para Álbum Ilustra-

do. 

 

Elvira Cristina Silva 

 

* Ilustradora que conta com uma exposição no Auditório António Cabrita em Almada até 16 de outubro 2016  -
 http://www.cm-barreiro.pt/frontoffice/pages/791?event_id=487  
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Para que a PIN-ANDEE possa crescer na sua representatividade, ações e atividades  
necessitamos 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 cota anual (35€ - não chega a ser 10 cêntimos por dia) inclui o envio mensal da 
Newsletter e semestral da revista “Educação Inclusiva”, a gratuitidade ou redução na inscrição 

nas várias iniciativas levadas a cabo pela associação ou em parceria com outras instituições. 

Para continuar a beneficiar destas vantagens,  

mantenha as suas cotas regularizadas! 

http://proandee.weebly.com/  

SUGESTÕES DE LEITURA  
(para ler na praia, no campo, no ar… por estes dias de l(az)er…) IV 

 

 

A Escola 

 

Autor: Paulo Chitas 

Edições Fundação Francisco Manuel dos Santos (2015) 
Preço - 3,15€ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
É possível combater com sucesso o insucesso escolar? Na Escola Secundária Rainha Santa Isabel, no 

início deste século, uma professora acreditou que tal era possível.  

As estrelas alinharam-se e, num meio social pobre e inculto, surgiu o primeiro programa que, orga-

nizada e conscientemente, pretendeu dar uma oportunidade a todos os alunos de aprenderem.  

Com altos e baixos, o projeto Turma Mais mostrou que com pouco é possível fazer muito. E o neces-

sário.  

 

Nota: Disponível em papel e ebook (https://www.ffms.pt/publicacoes/detalhe/1083/a-escola) 

http://proandee.weebly.com/
https://www.ffms.pt/publicacoes/detalhe/1083/a-escola
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A Pró-Inclusão deseja a todos os seus sócios e amigos  

 

Boas Férias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenho de Margarida Loureiro 

 
Sol e sombra 

 

teu corpo de sol:  
tudo gira à tua volta 

à sombra do plátano. 
 

your sunny body: 
everything turns around you 

at the plane tree shadow. 
 

debaixo da torneira 
a relva é mais viçosa -  

tardinha de verão. 
 

under the tap 
the grass is more green -  

Summer afternoon.  
 

David Rodrigues, 2011 
(Descobrir mais em: http://haikuportugal.blogspot.pt/2011_05_01_archive.html) 

http://haikuportugal.blogspot.pt/2011_05_01_archive.html

