Associação Nacional de Docentes de Educação Especial

Newsletter
JANEIRO 2016 (1.ª QUINZENA)

N.º 95

Editorial

David Rodrigues
Presidente da Pró-Inclusão/ANDEE

Chegamos a 2016. Aqui chegamos com muitas coisas novas.
Vamos ver:
a) Antes de mais com elementos novos da nossa direção: por
razões pessoais dois elementos
da direção pediram para sair:
Leonor Brito e Dídia Lourenço.
Ao abrigo dos nossos estatutos
e a meio do mandato da atual
direção substituímos estas colegas pela Ana Ferreira e pelo
Nelson Santos. Agradecemos
às colegas que saíram a sua tão
apreciada colaboração e desejamos aos colegas que agora
entram uma vida intensa e frutuosa na Pró – Inclusão. Cabe
dizer que as colegas que saíram
da direção continuarão connosco noutros órgãos sociais em
que a participação é menos
intensa e mais compatível com
as suas disponibilidades.
b) Os nossos estatutos foram
“retocados”. Depois de aprovados na Assembleia Geral Extraordinária de 21 de janeiro,
serão publicados no nosso site
e poderão ver os detalhes - sobretudo de compatibilização
com exigências legais – que os
estatutos sofreram.

c) Outra coisa nova são os nossos planos de formação permanente. Como poderão ver na
nossa página - e mesmo nesta
newsletter - cada vez o Centro
de Formação organiza mais
ações que contribuem para a
formação em serviços de todos
os professores e em especial
dos professores de Educação
Especial.
d) Temos um site novo! Se não
têm lá ido era bom que fossem.
O site está mais claro, funcional
e sobretudo mais interativo.
Esperamos que gostem e se
gostarem podem dizer. A principal responsável por esta alteração foi a Margarida Loureiro
que nos emprestou uma cara
mais bonita.
e) Vamos ter ainda nesta semana o novo número da revista
“Educação Inclusiva”. É a 12ª
revista que editamos. Com esforço, mas com a convicção de
que é útil e um elemento de
ligação entre toda a comunidade dos nossos sócios.
f) Nova também foi a audiência
que tivemos com a Comissão
Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura da Assembleia da
República. Fomos recebidos
pelo grupo de Trabalho de Educação Especial que tem representantes do PSD, do PS, do
CDS, do PCP e do BE. Foi uma
reunião muito aberta e em que
foram abordados alguns dos
problemas que achamos são
mais importantes para melhorar o nosso sistema de apoio
aos alunos com NEE. Ficou

combinado um sistema de
consultas mútuas regulares
entre a nossa associação e a
Comissão Parlamentar.
g) Novos também são os nossos planos para o presente
ano civil: visitas de estudo,
organização de ações de formação e de reflexão que contribuam para o desenvolvimento profissional dos professores e para o desenvolvimento integral dos nossos alunos.
h) Há um aspeto que é novo,
mas também antigo: é a nossa
determinação em levar adiante a nossa Associação. O Fórum de Estudos de Educação
Inclusiva (FEEI) foi fundado no
ano 2000. A nossa associação
que lhe sucedeu foi fundada
em 2008. Assim, no total temos 16 anos de uma luta tenaz pela Inclusão e pela qualidade no apoio aos alunos com
dificuldades. Assim, a nossa
determinação não é nova, na
verdade é reNOVAda. Criamos
esta força pela inclusão quando muita gente estava ainda
descrente e “de fora”. Temos
uma história de que nos orgulhamos. E é com esta determinação, com este compromisso
que podem contar connosco.
E que nós podemos contar
com todos os que acham que
a inclusão é um direito, que a
inclusão é possível e é um fator indispensável para melhorar e humanizar a nossa escola.
Que tenhamos todos um bom
ano são os nossos votos!
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ACONTECEU...

Pin-ANDEE em Audiência Parlamentar
com a Comissão de Educação, Ciência e Cultura (8.ªCECC)
O presidente e a vice-presidente da Pró-Inclusão - Associação Nacional de Docentes de Educação Especial, David Rodrigues e Fátima Craveirinha, foram recebidos em audiência, pela
Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, no passado dia 13 de janeiro.
Foram abordadas as políticas de educação especial e inclusiva.
Poderá consultar o Relatório da Audiência aqui e ouvir o Registo áudio da mesma aqui.

Revisão dos Estatutos
Restruturação dos Órgãos Sociais
Plano de Atividades 2016
Relatório e Contas da Atividade
No passado dia 21 de janeiro, realizaram-se duas reuniões da Assembleia Geral
(Ordinária e Extraordinária) da Pró-Inclusão - Associação Nacional de Docentes de Educação
Especial para apreciação de documentos importantes relativos à atividade e estrutura da
Associação.
Foram apreciados os Relatórios e Contas da Atividade, o Plano de Atividades para 2016, os
Estatutos, bem como a proposta de restruturação dos Órgãos Sociais.
Todos estes documentos foram aprovados por unanimidade, por se encontrarem em conformidade e responderem aos atuais desafios que a atividade e dinâmica da Associação enfrenta.
Os Estatutos, o Plano de Atividades 2016 e a nova estrutura dos Órgãos Sociais encontram
-se já disponíveis no nosso Site, para conhecimento de todos os nossos associados. O Relatório e Contas da sua atividade está disponível para consulta na sede da Associação.
Saber mais em: http://proandee.weebly.com/
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CENTRO DE FORMAÇÃO
As ações de formação, tal como o Ciclo de Sábados, podem ser realizadas em Agrupamentos de Escolas ou outras organizações/instituições. O processo inicia-se com a manifestação
de interesse por parte das instituições e a indicação da ação que melhor responde às necessidades identificadas, seguidas do estabelecimento de um protocolo entre as duas organizações. Mediante o número de inscrições, a associação oferece duas, por cada grupo de 25
formandos, e três, por cada grupo de 30.
Realizamos também ações no âmbito de Projetos para os quais somos convidados como
parceiros, tal como acontece com a ação qua divulgamos a seguir.
Ação agendada e aberta a toda a comunidade educativa
Parceiros

Designação da Ação
(Mod/Horas/Créd.)

Pedagogias
Expressivas na
Educação Inclusiva
(Curso / 25h / 1 créd.)

Formador(es)

Calendarização

Professora Doutora
Luzia Lima-Rodrigues
& Professor Doutor
David Rodrigues

30 abr/2016
10h/13h - 14h/17h
6 mai
18h/22h
7 mai
9h/13h - 14h/17h
13 mai
18h/22h
14 mai
9h/13h

Local

EB Dr. Ferrer Correia
Senhor da Serra,
Miranda do Corvo
(Agrupamento de
Escolas de Miranda do
Corvo - AEMC)

Por se realizar no âmbito do Projeto ProAtivos, financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, esta ação
oferece condições especiais de inscrição:
20,00€ - Sócios/Alunos da Especialização - Mestrado/Docentes/Pais/EE's/AO do AEMC
30,00€ - Outros
Critérios de seleção:
1. Ser associado da Pin-ANDEE
2. Alunos/as da Especialização/Mestrado em Educação Especial da ESECoimbra
3. Docentes, Pais/EE's e Assistentes Operacionais do Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo (AEMC);
4. Outros
5. Data de recepção da inscrição
5. Preenchimento completo do Formulário de Inscrição
APROVEITE! INSCREVA-SE!

Para mais informações e inscrição consulte: http://cfpinandee.weebly.com/
destaquesinscriccedilotildees---accedilotildees-a-comeccedilar-brevemente.html
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Já está
dispon
ível...
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Revista da Pró-Inclusão: Associação Nacional de
Docentes de Educação Especial
Volume 6, n.º 2, dezembro 2015
ISSN: 1647-6735
Preço: 7€ (Gratuita para sócios)

Saiu a 12.ª Revista Educação Inclusiva e estamos muito orgulhosos!
É uma revista linda, a começar pela capa, ilustrada pela Rita Correia… Mas não nos ficamos
por aqui! Este número vem, mais uma vez,
cheio de interesse, com entrevistas, artigos
científicos, recensões e um dossier sobre o
Congresso Internacional ISEC2015.
Para aguçar o apetite, levantamos aqui o véu...
Artigos
 Neuropsicologia e Inclusão - David Rodrigues
 Contributos para uma reflexão crítica do conceito de necessidades educativas especiais - Joaquim
Colôa
 SNIPI - Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância - Teresa Nunes Marques
 Utilização de Robôs de apoio para promover a educação inclusiva - Clarisse Nunes & Teresa Leite
 Alunos com Currículo Específico Individual: nas asas da Portaria n.º 201-C/2015 - João Adelino dos
Santos
 O sítio da DGE - À descoberta dos Recursos Educativos Digitais - Margarida Loureiro
 PORDATAKIDS - Sofia Duarte Andrade

Análise
 Breve análise de dados sobre necessidades especiais de educação do ano letivo 2010/2011 ao ano
letivo 2014/2015 - Ana Rosa Trindade & Joaquim Colôa
Recensões
 ‘Eu até sei voar - Romance do quotidiano de uma professora’ de Paola Mastrocola - Elvira Silva
DOSSIER Temático
ISEC2015 - Luzia Lima-Rodrigues & Nelson Santos
Estas são algumas das muitas razões pelas quais deve ler esta Revista!
Parafraseando o presidente da Pin-ANDEE, David Rodrigues:

‘Não perca! Leia a melhor revista de Educação Inclusiva
que se publica em Portugal!’
Nota: A revista é enviada automática e gratuitamente para os nossos associados. No caso dos não
associados, para a adquirir, o preço é de 7€. Enviar o pedido para o e-mail proandee@gmail.com
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“Ciclo de Sábados - Falando com quem faz...”

Lembramos que...

X Ciclo de
Sábados Santarém

A 5.ª (mas penúltima) sessão do X Ciclo de Sábados, vai reali-

zar-se no dia 20 de fevereiro, na ESE de Santarém. Esta sessão temática versará sobre Intervenção Precoce e será moderada pela Mestre Isabel Borges.
Desde a década de 90 que vários diplomas, emanados do Ministério da Educação e do Ministério da Segurança Social, referiam a prestação de serviços para as crianças com idades
inferiores aos 6 anos. No entanto, só em 1999 foi publicada uma legislação específica relativa à IP. Este é o motivo pelo qual, ainda atualmente, coexistem programas de IPI muito distintos, coordenados por serviços de Educação, Saúde, Segurança Social ou Instituições Privadas, Instituições Privadas de Solidariedade Social (IPSS) ou Cooperativas de Solidariedade
Social (CERCIs).
DATA

TEMA

ORADOR

20 de fevereiro

Intervenção Precoce

Isabel Borges

12 de março

Medidas Educativas - CEI

Isabel Lopes

XI Ciclo d
e Sábados
- Lisboa

A 2.ª sessão do XI Ciclo de Sábados, vai realizar-se no dia

27 de fevereiro, na Escola Básica S. Vicente de Telheiras, em Lisboa. Esta sessão tem como
tema Medidas Educativas: CEI - Um modelo de operacionalização dos Currículos Específicos Individuais e será moderada pelas docentes de educação especial Elsa Henriques, Ana
Miranda, Conceição Granja e Ana Dias, do Agrupamento de Escolas Leal da Câmara, Rio de
Mouro, Sintra.
Os alunos com currículo específico individual (CEI) apresentam perfis de funcionalidade únicos. Esta individualidade é determinante para a elaboração, estruturação e implementação
do seu currículo, bem como para a alocação de recursos materiais e humanos, e para o estabelecimento de eventuais protocolos com entidades externas à escola. Assim, em qualquer processo, tem de estar sempre presente o princípio da singularidade e da especificidade de cada um, que requer respostas educativas definidas e adequadas ao seu perfil de funcionalidade.
Acompanhem a atualização das informações em http://cfpinandee.weebly.com/
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“Ciclo de Sábados - Falando com quem faz...”
XI Ciclo de
Sábados

Sábados
10h-13h

Dinamizador/
Organizador

EB S. Vicen
te de Telhei
ras - Lisboa

Convidados

Tema das Sessões
Medidas Educativas - CEI
Um modelo de operacionalização dos
Currículos Específicos Individuais

27 fevereiro

Isabel Lopes

Elsa Henriques
Ana Miranda
Conceição Granja
Ana Dias

3 março

Joaquim Colôa

Ana Rosa Trindade
José Adelino Proença

Cooperação e Parcerias
As NEE em Projetos Além Fronteiras

9 abril

Helena Neves

Helena Rodrigues

Intervenção Precoce na Infância
ELI Loures

Joaquim Colôa

Manuela Guedes
Ana Isabel Falé
Luísa Supico

14 maio

(a confirmar)

Práticas de Diferenciação Pedagógica
nos Diversos Ciclos de Ensino

Ana Cristina
Graça Gonçalves

Inscrições em: http://cfpinandee.weebly.com/xi-ciclo-de-saacutebados---lisboa.html

XII Ciclo d
e Sábados
Sábados
10h-13h

Dinamizador/
Organizador

20 fevereiro

EB Garcia
de Orta Porto

Convidados

Tema das Sessões

Alcinda Almeida
Olga Sá

Joaquim Colôa

Medidas Educativas
Apoio Pedagógico Personalizado

5 março

Alcinda Almeida
Olga Sá

Joana Santos

Modalidades Específicas de Educação:
Orientação e Mobilidade de Alunos Cegos

16 abril

Alcinda Almeida
Olga Sá

João Adelino dos Santos

Transição para a Vida Pós Escolar
Portaria n.º 201-C/2015

7 maio

Alcinda Almeida
Olga Sá

Ana Amaral
Ana Massa

Intervenção Precoce na Infância
ELI Porto

4 junho

Alcinda Almeida
Olga Sá

Mário Pereira
(A confirmar)

Cooperação e Parcerias

Inscrições em: http://cfpinandee.weebly.com/xii-ciclo-de-saacutebados-porto.html
Acompanhem a atualização das informações em http://cfpinandee.weebly.com/
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Apoio a Projetos
Educação Especial
Crianças e jovens com necessidades educativas especiais
Estão abertas de 1 de Fevereiro a 4 de Março 2016 as candidaturas de apoio a atividades e ações destinadas a promover a educação, no âmbito da intervenção precoce, reabilitação e integração escolar e social
de crianças e jovens com necessidades educativas especiais, contemplando, especialmente, as seguintes
iniciativas:
a) Ações de formação para professores, educadores e outros profissionais ligados à educação;
b) Ações de formação para pais e encarregados de educação de crianças e jovens com necessidades educativas especiais, promovidas por Associações de Pais, ou outras instituições, preferencialmente ligadas a instituições de ensino.
c) Aquisição de equipamentos para melhoria da qualidade do atendimento e da aprendizagem do públicoalvo.
As candidaturas devem ser apresentadas por instituições públicas ou privadas, individualmente ou em associação, considerando-se Entidade Beneficiária do financiamento, a instituição que apresenta a candidatura e
que fica responsável pela execução do projeto.
Apenas são admitidas a concurso, as candidaturas apresentadas em formulário próprio, devidamente
preenchido, que reúnam os requisitos exigidos no Regulamento do concurso.
Saber mais em: http://www.gulbenkian.pt/Institucional/pt/Apoios/ApoioProjetos?a=1640

Nos bastidores da Culturgest
Visitas para cegos e amblíopes

Num percurso especialmente pensado para a perceção pela
audição, tato, olfato e temperatura, irão descobrir o fosso de
orquestra, os camarins, como se fazem as mudanças de cenário e os efeitos de luz e som.
Sob a orientação dos técnicos que diariamente trabalham
nestes espaços irão saber como tudo funciona e escutar as
suas histórias.
Data: sábado - 5 de março
Local: Grande Auditório da Culturgest
Horários: 15h e 17h30 / Duração: 1h (É possível criar novas sessões, caso se justifique)
Preço: 5€ / Jovens até aos 30 anos: 2,50€ (Os acompanhantes não pagam)
Lotação: 8 participantes em cada grupo
Inscrição obrigatória para o e-mail: culturgest.bilheteira@cgd.pt

N.º 95

Página 8

SUGESTÕES DE LEITURA Especializada
ravelmente a nossa compreensão do processo de aprendizagem e permitindo fundamentar as decisões educacionais em
pressupostos muito mais fiáveis.
Neste livro, Patrícia Wolfe evidencia que
antes de se poder relacionar efetivamente a
prática pedagógica com o funcionamento do
cérebro, é necessário compreender o modo
como este funciona.
Na parte I, vários capítulos atuam como suporte ao estudo da anatomia e fisiologia cerebral.
Na parte II, Wolfe concentra-se sobretudo
no modo como o cérebro atua, descrevendo
Compreender o Funcionamento do Cérebro o modo como ele codifica, manipula e armaE a sua Importância no Processo de Aprendiza- zena informação. Este modelo de processagem *
mento de informação faculta uma primeira
abordagem de algumas das implicações que
Autora
a investigação traz para a prática, a razão
Patrícia Wolfe
por que o significado é essencial para a
atenção, o modo como a emoção pode auEditor: Porto Editora (2007)
mentar ou impedir a aprendizagem e como
diferentes tipos de repetição são necessáColeção
rios para diferentes tipos de aprendizagem.
Educação e Diversidade
ISBN: 978-972-0-01336-1
‘Manter a atenção em algo que não se pode
decifrar, ou que não faz nenhum sentido, não só
é enfadonho, como é quase impossível. Eu receio que muitas vezes se espera este feito das
nossas crianças e dos nossos alunos.’
Patrícia Wolfe

Sinopse
É do consenso geral que a instrução escolar
deveria estar baseada nos conhecimentos
sobre o modo como o cérebro aprende.
Porém, até há bem pouco tempo, havia
poucos dados sobre os segredos do cérebro. Em tempos recentes, a investigação na
área das neurociências melhorou conside-

Na parte III, Wolfe dedica vários capítulos a
aplicações práticas de sala de aula e a estratégias pedagógicas de compatibilidade cerebral. Esta secção mostra como usar simulações, projetos, aprendizagem com base em
problemas, organizadores gráficos, música,
rima e ritmo, escrita, envolvimento ativo e
mnemónicas; cada capítulo dá exemplos
usando breves cenários de verdadeira prática em sala de aula, desde o ensino básico ao
ensino secundário.
O livro inclui ainda um glossário de termos.
In ‘www.portoeditora.pt’
* Disponível para consulta na Biblioteca/Contro de Recursos da Pró-Inclusão - ANDEE.

Margarida Loureiro
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SUGESTÕES DE LEITURA Especializada (cont.)
dade dual, examinando as necessidades das
crianças sobredotadas e talentosas sob a
perspetiva dos professores da turma e de
educação especial.
Diane Montgomery explora ambas as intervenções nestas circunstâncias, uma vez que
algumas crianças apresentarão, em algum
momento da sua vida escolar, essa necessidade, bem como os dispositivos gerais de
inclusão que cada escola pode desenvolver
para atender às necessidades de todas as
crianças. Ao longo dos capítulos deste livro,
a autora centra-se na identificação, com
base em evidências, apresentando-nos:
Teaching Gifted Children with Special Educational Needs: Supporting Dual and Multiple  Uma análise dos termos 'sobredotação e
Exceptionality*
talento' e os diferentes métodos que poEnsinar crianças sobredotadas com necessidades
educativas especiais: apoiar a dupla e a múltipla
excepcionalidade (tradução livre)

dem ser utilizados para identificá-los e avaliar as suas limitações


Como identificar e apoiar uma série de

Autora
Diane Montgomery

dificuldades, síndromes e distúrbios como a

Education/SEM
Editora Routledge (2015)
ISBN: 978-1-138-89055-8



dislexia, discalculia, DCD, ASD, TDAH e EBD
Como gerir o comportamento em sala de

aula, melhorar o ethos da escola e criar

uma escola ‘amiga’ da EDM através de meEncontram-se com alguma frequência, nas todologias de ensino e aprendizagem inclusalas de aula, crianças que apresentam si- sivas.
multaneamente, talento e necessidades Este livro apresenta-se pois, como mais
educativas especiais. As escolas podem ter uma ferramenta importante para uma prádificuldade em identificar uma criança com tica inclusiva e de equidade.
estas características, uma vez que, por vezes, as suas NEE mascaram o seu alto potencial de aprendizagem ou vice versa, dependendo da gravidade.

Breve antevisão desta obra em: https://books.google.pt/
books?id=3jvLCQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ptPT&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=
false

Margarida Loureiro

Este livro fornece uma visão geral do conhecimento existente sobre a excecionali- * Disponível para consulta na

cursos da Pró-Inclusão - ANDEE.

Biblioteca/Centro de Re-
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SUGESTÕES DE LEITURA
descoberta que pode ocupar tempos indeTirar & Pôr
Autor
Lucie Félix

terminados.
Nas mãos do adulto pode (e deve) proporcionar fios condutores e teias que se constroem na sua exploração para com a crian-

Editora

ça. Escutar uma lenga-lenga, uma canção,

Mini Orfeu

um poema. Brincar com as pétalas de uma

(2015)

flor, esconder uma lua, abrir uma janela,
descobrir um sorriso.

Tirar e Pôr é um livro que parte do conceito

Tudo é possível num livro puzzle que apade opostos. As peças de cartão sucedem-se, rentemente pode parecer “apenas” um li(figuras geométricas, familiares dos peque- vro-jogo.
nos leitores, numa paleta de cores maiori-

Mas é muito mais que isso, uma obra apa-

tariamente básicas e planas), as situações

rentemente simples na sua conceção, num

sucedem-se explorando recortes e surpre-

jogo delicado e inteligente de Lucie Félix.

sas escondidas.

Autora que já nos habituou aos seus livros

Partindo do pressuposto da importância da

de imagens/manipulativos que possibilitam

manipulação, faz da criança o agente ativo

aumentar o léxico linguístico e a capacidade

participativo. Através do gesto, dá sentido à

criativa. Uma excelente aposta da editora

sua interpretação da história, tornando-se Orfeu Negro com a sua chancela Mini Orfeu
cúmplice na construção da narrativa que se dedicada ao público infantil, já que outros
constrói, seguindo instruções num fio con-

livros desta autora/ilustradora, infelizmente
dutor, retira-se a peça da página da direita ainda não se encontram publicados entre
para a colocar na página esquerda seguinte. nós.
Um livro interativo, lúdico e pedagógico no

Destinado a pré leitores, este livro pode ser

modo dinâmico da exploração de situações

acolhido por diferentes idades. Recomenda

opostas e novos vocábulos, deixando sem-

-se a adultos criativos.

pre o esplendor em cada nova descoberta.

Numa ou outra versão, ele transforma-se,

As mãos das crianças pequenas encontram

usando a expressão de uma criança, “num

neste livro de páginas cartonadas uma eter-

livro mágico”.

na brincadeira que lembra os jogos de encaixe e se assemelha à construção de um
puzzle, este nunca terminado, pois invertendo a leitura de trás para a frente, o encaixe das peças permite uma nova leitura
tão ou mais hilariante que a anterior. Uma

Elvira Cristina Silva
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os sócios e amigos que sejam formadores certificados pelo

Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua, a apresentar projetos de formação, e/ou a manifestarem o seu interesse em integrar

a bolsa de formadores

da Pin-ANDEE.
A descentralização, o alargamento das áreas de interesse e a partilha de novas visões e experiências, estão na base deste desafio.
Centro de Formação da Pin-ANDEE
E-mail de contacto: cfproandee@gmail.com

A Pró-Inclusão conta consigo!

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 quinzenal 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/
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