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Editorial

Caros sócios e amigos:
É inevitável falar hoje na realização do nosso III Congresso
“Equidade e Educação Inclusiva”. Não porque ele seja o
mais importante do que se
está a passar no nosso país,
mas porque é o que mais nos
mobiliza em tempo, energia e
vontade. Antes de terminarem as inscrições podemos
desde já dizer que o congresso é um sucesso: a qualidade
do programa, o número de
inscrições e a adesão às comunicações ultrapassou as
nossas expectativas. Cada
vez que nos abalançamos a
uma organização deste tipo
assumimos uma grande responsabilidade: antes de mais
a responsabilidade de oferecer à organização dezenas ou
mesmo centenas de horas de
trabalho, entregar a nossa
dedicação e compromisso para que tudo corra pelo melhor. E porque fazemos isso?
Diria por três razões: em primeiro lugar porque temos a
certeza que a realização de

eventos deste tipo têm um
grande importância para a
consolidação e para a valorização da Educação Especial.
Sabemos o quanto por vezes a Educação Especial é
louvada nos discursos e menosprezada nas práticas.
Realizar um congresso com
esta dimensão é valorizar a
Educação Especial. Em segundo lugar, é demonstrar
que a Educação Especial é
antes de mais… Educação.
Quando discutimos currículo, transição para a vida pós
-escolar, intervenção nas
primeiras idades, etc. estamos a discutir Educação e
portanto a influenciar um
dos setores da vida nacional
que mais influência tem no
crescimento,
desenvolvimento e qualidade de vida.
Por fim, organizamos este
congresso porque achamos
que o que se discutir, o que
se decidir o que se aprender
pode ser útil para que os
alunos com dificuldades tenham uma educação de
maior qualidade. Não queremos uma educação especial em que nos dizem “Isso
é com vocês!” ou “Estes alunos são diferentes de tudo!”, etc., queremos uma

educação especial encaixada, embutida na educação
de todos e disposta a encontrar não os fossos mas as
pontes.
Contamos consigo para o
nosso congresso e que a sua
presença sirva para afirmar
o que somos e o que queremos. Não é altura para divisões: efetivos versus contratados, empregados versos
desempregados, experientes
contra jovens… A altura é
de fazermos crescer a nossa
profissão de professores de
alunos com dificuldades. É
por isso que o nosso congresso é um sucesso: porque
sempre soubemos na profissão e na vida olhar primeiro
o essencial.
David Rodrigues
Presidente da Pró-InclusãoANDEE
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√ A Pró-Inclusão - ANDEE vai iniciar a ação de formação “Ciclo de sábados IV –

Falando com quem Faz” a 26 de outubro de 2013.

CICLO DE SÁBADOS IV - FALANDO COM QUEM FAZ
Sábados

26 OUTUBRO
2013

9
NOVEMBRO
2013

23
NOVEMBRO
2013
7
DEZEMBRO
2013
11
JANEIRO
2014

Local

Escola Básica S. Vicente
de Telheiras

Escola Básica S. Vicente
de Telheiras

Dinamizador/
Organizador
Helena
Neves

Joaquim Melro
Isabel
Lopes

Convidados

Tema das sessões

Medidas Educativas: tecnologias de apoio
CRTIC
SINTRA
Agrupamento
de Escolas
de Vergílio
Ferreira- Escola Secundária de referência

Modalidades específicas de educação:
educação bilingue de alunos surdos

Escola Básica S. Vicente
de Telheiras

Fátima Craveirinha

PAIS EM
REDE

Cooperação e Parcerias

Escola Básica S. Vicente
de Telheiras

Leonor
Brito

A confirmar

A Intervenção Precoce na Infância

Escola Básica S. Vicente
de Telheiras

Ana Rosa
Trindade

A confirmar

Transição pós-escolar- formação certificada para pessoas com deficiência

Inscrições: proandee@gmail.com

Local: Escola Básica S. Vicente de Telheiras
Rua Fernando Namora (mesmo em frente ao Parque dos Príncipes)
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 pagamento poderá ser efetuado no local ou por transferência bancária para o NIB:
0036 0106 99100042329 74.
O ciclo de sábados está acreditado pelo Conselho científico-pedagógico da formação contínua com o registo CCCPFC/ACC69213/12 (0,6 créditos –15 horas). Para os efeitos previstos no artigo 5º do Regime Jurídico da
Formação Contínua de Professores, a presente ação releva para efeitos de progressão em carreira de Educadores de Infância, Professores dos 1º e 2º ciclo do Ensino Básico e Professores de Educação Especial.
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Notícias da ANDEE (cont.)
III CONGRESSO INTERNACIONAL
“EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EQUIDADE”
Inscrições: e-mail congressospinandee@gmail.com
Página Web http://proandee.weebly.com/
A partir de 30 de setembro a inscrição fica condicionada à existência de Vaga
Sócios da Associação:
Antes de 30 de setembro - 40 euros
Depois de 30 de setembro- 60 euros
Não Sócios da Associação:
Antes de 30 de setembro- 60 euros
Depois de 30 de setembro– 80 euros

Para Estudantes em 2012/2013 e/ou 2013/2014
(sujeito a comprovação):
Antes de 30 de setembro- 40 euros
Depois de 30 de setembro - 60 euros

PROGRAMA
31 out. quinta - feira
14:00– Mostra de Tecnologias e
Recurso/Banca de livros

[Presidente da Pró-Inclusão: ANDEE]

10:00– Painel I/Mesa Redonda: “E
antes da Escola?”
Ana Serrano [Universidade do Minho]
17:00 – Receção aos participantes/ Teresa Brandão [FMH- Universidade Técnica de Lisboa]
entrega de pastas
José Boavida (SNIP)
17:30 – Sessão de abertura / Entre11:15– Coffie-Break - Sessão de
ga de Medalhas de Mérito
Nuno Crato [Ministro da Educação] posters
– a confirmar
Luís Cardoso [Presidente do Institu- 11:45 – Comunicações I
to Piaget de Almada]
David Rodrigues [Presidente da Pró 13:00 –Almoço
-Inclusão – ANDEE]
14:30 – Conferência II
18:15 - Debate “Educação Inclusi- José Morgado [SPA – Instituto Universitário]
va…Que Desafios”
Apresentação: António Vieira
Deputados da Assembleia da República [Grupo de trabalho da Edu- [Universidade Portucalense]
cação Especial]
15:30 – Painel II /Mesa Redonda: E
Moderadora: Bárbara Wong
durante a escola?
[Jornal “O Público”]
Maria do céu Roldão [Universidade
Católica Portuguesa]
20:30 – Jantar do congresso na
Francisco Ramos Leitão
Quinta do Miratejo (sujeito a ins[Universidade lusófona]
crição)
Denise Jesus [Universidade Federal
do Espírito Santo- Brasil]
1 de nov. sexta feira
Moderador: José Pacheco [Escola
9:00– Conferência I
da Ponte]
António Nóvoa [Universidade de
Lisboa]
16:45 – Comunicações II
Apresentação: David Rodrigues
16:00- Lançamento de livros e da
revista n.º 8 “Educação Inclusiva”

18:00- Comunicações III
18:00 – Assembleia Geral da ANDEE

2 de nov. sábado
9:00 – Conferência III
Renato Opperti [IBE - UNESCO]
Apresentação: Ana Rosa Trindade
[Pro-Inclusão- ANDEE]
10:00 – Painel III/Mesa Redonda: E
depois da escola?
Rogério Cação [Fenacerci]
Lília Pires [Universidade de Lisboa]
Sofia Ferreira/Mário Pereira
11:15 – Coffie -Break – Sessão de
Posters
11:45 – Comunicações livres IV
13:00 – Almoço
14:30 – Conferência IV
José Pacheco [Escola da Ponte- Vila
de Aves]
Apresentação: Luzia LimaRodrigues- [Instituto Piaget de Almada]
16:45 – Sessão de Encerramento

Notícias dos Outros
Lançamento de Livros da coleção “Meninos Especiais”
No passado dia 19 de setembro na Livraria Ler
Devagar realizou-se o lançamento dos livros do
projeto Pais em Rede. A apresentação dos mesmos esteve a cargo de Bárbara Guimarães.
“É bom ter amigos", "Um detetive em cadeira
de rodas!" e "Um mundo só meu", foram os títulos publicados no projeto. São as histórias da
Vera, do Tiago e do João, três crianças reais que
constituíram a inspiração para estes três títulos.
Coleção que surge da colaboração de pessoas de
diferentes áreas, autores, ilustradores, editores,
paginadores e gráficos, contribuindo para realizar um projeto da Associação Pais em Rede com
o intuito de consciencializar crianças e adultos
para a temática da deficiência, remetendo para
a importância da criança diferente, ser respeitada na sua individualidade, direito afinal tão natural de qualquer ser humano.

Os primeiros livros a serem lançados nesta coleção no âmbito do projeto da Pais em Rede contam
com as escritoras Luísa Beltrão, Alice Vieira e Luísa Ducla Soares e os ilustradores Tânia Bailão Lopes,
Ana Ferreira e Paulo Guerreiro que abordam a trissomia 21, paralisia cerebral e autismo.
A receita da venda destes livros (três euros cada livro) reverte na totalidade para a Associação Pais
em Rede.

Elvira Cristina Silva

SUGESTÃO DE LEITURA
“O quarto de Jack”

Quando iniciei esta leitura pensava que o quarto de Jack seria o de

de Emma Donoghue

uma prisão onde o protagonista vivia acompanhado pela sua mãe. De
facto, Jack e a mãe vivem numa prisão, mas a cumprirem uma pena

Porto editora (2011)

que nada tem a ver com a justiça, ultrapassa mesmo a capacidade
humana para o entendimento da situação.
A narrativa é feita na voz de uma criança de cinco anos, são os seus
pensamentos e raciocínios que nos transmitem o desenrolar da história.
Todo o mundo gira à volta do quarto onde habita e que acredita ser a
única coisa real. Contrariamente ao pensamento deste personagem, o
local onde se sente seguro e protegido é também a prisão onde a mãe
é mantida contra a sua vontade. Narração comovente e perturbante
do amor de uma mãe pelo seu filho. A sua leitura provoca um murro
no estômago ao considerarmos que a história podia ser real e que,
infelizmente, temos conhecimento da existência de histórias reais semelhantes. A autora, na simplicidade e inocência dos pensamentos do
personagem principal, faz-nos entrar rapidamente no espaço da ação
conduzindo-nos de forma ternurenta a comportamentos inexplicáveis
do ser humano.
Sugestão de leitura que aconselho vivamente. Um lugar que nunca se
irá esquecer nem olhar da mesma forma.
Elvira Cristina Silva

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 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 ou em parceria com outras instituições.
REGULARIZE AS SUAS QUOTAS!
www. proinclusao.com.sapo.pt
Quinta da Arreinela de Cima, 2800-305 Almada

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

