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Caros sócios e amigos:
Estamos a regressar ao trabalho
depois de um ano letivo muito frutuoso: o nosso Centro de Formação
desenvolveu-se com nunca, aumentamos o nosso número de sócios,
fomos ouvidos pelas instâncias governamentais e organizamos o
ISEC2015, unanimemente reconhecido como o melhor destes congressos de sempre.
Inicia-se mais um ano letivo. Isto
quer dizer, que a nossa associação,
eminentemente constituída por
professores, toma, com o recomeço
das aulas, um novo alento. Quero,
em nome da direção da associação,
desejar a todos os nossos sócios e
amigos um ano letivo feliz e que
contribua para a humanização e
capacitação de todos: alunos, famílias, comunidade e (certamente)
nós próprios.
Começamos este ano com excelentes notícias: a nossa associação
apresentou duas candidaturas a
destacamentos para o presente ano
letivo e foram ambas despachadas
favoravelmente. Temos connosco

este ano letivo as colegas Margarida Loureiro (que ficará primordialmente com o apoio técnico à
Associação) e a colega Sofia Duarte (que ficará primordialmente
com o apoio ao Centro de Formação). São excelentes notícias e
certamente que o trabalho intenso e sério que temos desenvolvido contribuiu para que o Ministério da Educação tenha atendido
esta nossa pretensão. Da nossa
parte, o Ministério da Educação,
no âmbito do acordo que celebrou connosco poderá continuar
a contar com a nossa colaboração
diligente e leal.
Estamos com muitos planos para
organizar sessões de apoio ao
trabalho docente em vários lugares do país. Estas sessões poderão
constituir cursos (com formação
acreditada) ou outras formas que
acharem conveniente. O que é
mesmo preciso é manter “em
cima da mesa” a discussão sobre
a Educação Especial e a Inclusão.
Quando se fala pouco certamente
isso significa que parece que tudo
está resolvido. E, como todos sabemos, estamos longe deste panorama. A nossa associação pode
articular um grande número de
formadores para responder a
variadas necessidades. Experimentem convidar-nos!
Grandes desafios nos esperam a
curto prazo. Não podemos ignorar que breve se realizarão eleições legislativas e, em janeiro,
eleições presidenciais. Umas e
outras trarão – de certeza – alterações nas orientações políticas

na Educação e da Educação Especial. Cabe-nos ficar atentos e despertos para as promessas que se
fazem (lembro a este propósito o
número temático sobre Educação
do último “Jornal de Letras”) e
para as medidas que se propõem.
Se é certo que pode haver influências “vindas de cima”, não é menos verdade que temos de resolver, de entender e solucionar as
questões que nos assolam no quotidiano. Nós, direção da PróInclusão, precisamos de continuar
a ouvir os vossos comentários, de
conhecer o vosso trabalho para
que possamos ser mais e mais
úteis a todos.
Estamos já a preparar o próximo
número da nossa revista. O último
número foi só enviado para os
associados com cotas em dia. Ora
aqui está uma boa ideia: se não
tiver as cotas em dia, regularize a
sua situação para receber duas
revistas, ter desconto nas ações
de formação e sobretudo poder
dizer e sentir que faz parte deste
grande movimento nacional de
dignificação e de luta pela qualidade da Educação Inclusiva.
Bom ano e contamos convosco!
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Notícias da ANDEE
IX Ciclo de sábados “Falando com quem faz”
O Ciclo de Sábados está acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua com o registo CCCPFC/ACC69213/12 (0,6 créditos—15 horas).

O primeiro Ciclo de Sábados deste ano lectivo decorrerá em Miranda do Corvo, com as seguintes
sessões temáticas:

DATA

TEMA

ORADOR

26 de setembro

Parcerias & Inclusão

David Rodrigues

24 de outubro

Intervenção Precoce

Isabel Lopes

28 de novembro

Medidas Educativas

Alcinda Almeida

Modalidades Específicas de Educação

Joaquim Colôa

Transição Pós-Escolar

Ana Ferreira

9 de janeiro
6 de fevereiro

Local: Auditório da Escola José Falcão — Miranda do Corvo,

CENTRO DE FORMAÇÃO
O Centro de Formação da ANDEE disponibiliza formação acreditada pelo CCPFC para sócios e não
sócios.
A formação pode ser realizada nos Agrupamentos de Escolas que manifestarem interesse, através
de um protocolo de cooperação.
A ANDEE oferece duas inscrições grátis por cada grupo de 20 formandos e três inscrições grátis por
cada grupo de 25 formandos.
A iniciar brevemente:
Designação

Educação Cognitiva: Introdução aos Programas
de Aprender a Pensar

Mod/ Créd.
Horas

25h

1

Formador

Professor
Doutor Vítor
Cruz

Datas/Horários

Local

28 set; 5, 12, 19,
26 out; 3, 10
nov /
18h30-21h30

Ag. Escolas de
Alfornelos, Brandoa,
Amadora

30out, 13nov /
Ag. Escolas de Tondela
17h30-22h e
Cândido de Figueire31out, 14nov /
do, Tondela
9h-18h
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Notícias da ANDEE (cont.)
CENTRO DE FORMAÇÃO

Nº

DESIGNAÇÃO DAS AÇÕES

MOD/
HORAS

CRÉDITOS

REGISTO/
ACRED.

FORMADORES

1

Dificuldades de Aprendizagem Específicas:
Dislexia, Disortografia e Discalculia

CURSO
25H

1

CCPFC/ACC82096/15

Doutorando Jorge
Humberto

2

Tudo o que a Inclusão pode conter: dos
conceitos às práticas

CURSO
25H

1

CCPFC/ACC82011/15

Mestre Elvira Silva

3

Aprendizagem ativa (na educação especial): agir, construir para aprender!

CURSO
25H

1

CCPFC/ACC81879/15

Mestre
Ana Rosa Trindade

4

Tecnologias Informação Comunicação
para os alunos com NEE

CURSO
25H

1

CCPFC/ACC81598/15

Doutorando Jorge
Humberto

5

Adequação do processo ensino - aprendizagem aos alunos com necessidades educativas especiais

CURSO
25H

1

CCPFC/ACC82120/15

Doutoranda
Ana Ferreira

6

Ciclo de Sábados - Falando com quem faz!

CURSO
15H

0,6

CCPFC/ACC82642/15

Coordenação
Professor Doutor
David Rodrigues

7

Pedagogias Expressivas em Educação Inclusiva

CURSO
25H

1

CCPFC/ACC76052/13

Professora Doutora
Luzia Lima-Rodrigues

8

Pedagogias Expressivas em Educação
Inclusiva II

CURSO
25H

1

CCPFC/ACC82176/15

Professora Doutora
Luzia Lima-Rodrigues

9

Educação Inclusiva - Práticas em contexto
escolar com alunos NEE

CURSO
25H

1

CCPFC/ACC73930/13

Mestre Clarisse Rosa

10

Os porquês e o como da comunicação
aumentativa

CURSO
25H

1

CCPFC/ACC72554/12

Doutorando
Joaquim Colôa

Educação cognitiva: Introdução aos programas de aprender a pensar

CURSO
25H

1

CCPFC/ACC74275/13

Professor Doutor
Vítor Cruz

CURSO
25H

1

CCPFC/ACC74277/13

Professor Doutor
Vítor Cruz

11

12

Compreender a leitura e as suas dificuldades

13

Transição para a Vida Pós-Escolar em Contextos Inclusivos: Plano Individual de Transição - PIT

CURSO
25H

1

CCPFC/ACC76024/13

Doutoranda
Ana Ferreira

14

Educação Especial: Supervisão e Intervenção

Curso
25H

1

CCPFC/ACC77321/14

Professor Doutor
David Rodrigues

Para mais informações consulte:

http://cfpinandee.weebly.com/

Notícias dos Outros
AFAS - Associação de Famílias e Amigos dos Surdos - 18.º Aniversário
Tlf: 21 387 9303 - E-mail: afasurdos@gmail.com

Vai estrear na Internet, a 27 de Setembro, de forma gratuita e acessível, o filme Verso da Fala (http://videos.sapo.pt/zAZIP0uE246huglTEZR6).
Mais informações em: https://www.facebook.com/Verso-da-Fala-685582348201329 .

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (FCT) realiza no próximo dia 23 de setembro o ‘1º Encontro da Rede TIC e Sociedade’. O 1º Encontro vai decorrer durante
o eShow Portugal, sendo este um dos eventos integrados
na semana do "Portugal Internet Week'15" e, este ano,
vai acontecer nos dias 22 e 23 de setembro no Centro de Congressos de Lisboa (antiga FIL).
Neste "1º Encontro da Rede TIC e Sociedade" será revelada a Estratégia Nacional para a Inclusão e
Literacia Digitais (ENILD) na qual estará em destaque o papel dos membros da Rede na prossecução

Ainda a Fundação para a Ciência e Tecnologia…
Prémio Inclusão e Literacia Digital
Candidaturas abertas até 25 de Setembro de 2015
O Prémio Inclusão e Literacia Digital pretende distinguir e apoiar projetos inovadores centrados na promoção
e aquisição de competências digitais que contribuam para uma sociedade mais inclusiva.
Dirigido a entidades públicas, privadas, comunidades técnica e académica e a sociedade civil, com o valor
global de 500.000 €, podem concorrer projetos que detenham, comprovadamente e no mínimo, 36 meses de
atividade, continua ou interpolada, desde 2010, e que reúnam características como: (1) impacto relevante na
familiarização ou aquisição de competências básicas em TIC por públicos-alvo com utilização baixa, muito
baixa ou nula das TIC, nomeadamente da Internet; (2) projetos a replicar ou expandir, nomeadamente nas
dimensões geográfica e/ou demográfica; (3) qualidade e inovação.
Saber mais em: https://www.fct.pt/apoios/premios/literacia_digital/2015/index.phtml.pt

No âmbito do projecto PROATIVOS, vai
decorrer o IX Ciclo de Sábados ’Falando
com quem Faz!’ da Pin-ANDEE.
O projecto PROATIVOS:
PROmoção
de Ações faciliTadoras de Inclusão, diVulgação de bOas práticas, submetido à Fundação Calouste Gulbenkian, no âmbito da "Educação Especial: intervenção precoce, reabilitação e
integração escolar/social de crianças e jovens com necessidades educativas especiais", resulta de
uma parceria entre a Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC), a Associação Nacional de
Docentes de Educação Especial (Pin-ANDEE/PRO-INCLUSÃO), o Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo (AEMC) e a Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo
(APAIS).
Programa e inscrições em:
http://cfpinandee.weebly.com/ciclo-de-saacutebados-ix-miranda-do-corvo.html

Notícias dos Outros (cont.)
A Plural & Singular é um projeto editorial dedicado à temática da deficiência que lançou a 1.ª edição no início
de dezembro de 2012. A revista, de periodicidade trimestral é distribuída por assinatura digital junto de pessoas com deficiência, cuidadores, instituições, profissionais, empresas e outras entidades ligadas a esta área.

Plural&Singular promove 2.º edição do concurso de fotografia "A Inclusão na Diversidade"
Com o propósito de comemorar o seu aniversário e o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência (3 de dezembro de 2015), a Plural&Singular, em parceria com o Centro Português de Fotografia, está a promover a 2.ª
edição do concurso de fotografia intitulado "A Inclusão na Diversidade" de forma a captar através de uma imagem o verdadeiro sentido de inclusão ou que denuncie a falta dela.
As fotografias serão avaliadas com base nos seguintes critérios: (1) adequação ao tema do concurso; (2) originalidade; (3) criatividade e (4) composição.
Podem concorrer todos os fotógrafos, amadores e profissionais, crianças e adolescentes, jovens, adultos e idosos, a título individual ou em representação de alguma entidade.
Para mais informações, consultar:
http://www.pluralesingular.pt/index.php/noticias/curtas/portugal/item/2745-plural-singular-promove-2edicao-do-concurso-de-fotografia-a-inclusao-na-diversidade

SUGESTÃO DE LEITURA

No âmbito das suas competências de coordenação das políticas públicas
da Sociedade de Informação (SI), nomeadamente das políticas que potenciam os benefícios da SI para as pessoas com necessidades especiais,
a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) edita o livro
“Tecnologias de apoio para pessoas com deficiência”.

Dos autores Pedro Encarnação, Luís Azevedo e Ana Rita Londral, três
profissionais portugueses na área da Engenharia da Reabilitação, este
livro é um texto introdutório à temática das Tecnologias de Apoio.
As Tecnologias de Apoio são produtos, serviços ou práticas com vista à
promoção da qualidade de vida das pessoas com deficiência.

Pretende-se dar uma visão geral desta área científica multidisciplinar, caracterizar potenciais utilizadores e apresentar exemplos das Tecnologias de Apoio existentes atualmente no mercado, organizados por áreas funcionais
(mobilidade, manipulação, comunicação, orientação e cognição). Descreve-se ainda o enquadramento legal da
prescrição de Tecnologias de Apoio em Portugal. O livro destina-se a todos os profissionais da área da Reabilitação e da Educação Especial, utilizadores finais e, em geral, a todos os interessados em Tecnologias de Apoio.

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) 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!
http://proandee.weebly.com/
Quinta da Arreinela de Cima, 2800-305 Almada

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

