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Editorial
são, não acreditamos nestas
razões. Achamos até que são
“desculpas de mau pagador”.
Porquê?

David Rodrigues
Presidente da Pró-Inclusão/
ANDEE

Caros amigos
Trabalhar por uma escola inclusiva é uma tarefa que parece
não ter fim. Conseguimos fazer
uma adaptação curricular aqui,
uma visita de estudo acolá, melhorar a recetividade de um
professor aqui, ter um sucesso
acolá. Lá vamos… mas estamos
conscientes que estes sucessos
são muitas vezes efémeros e
parciais. Penso que todos estaremos de acordo que a Inclusão
é um longo caminho que talvez
não vejamos o fim apesar de
vermos – e muito bem – a estrada para lá chegar.
Perante estas dificuldades ouvimos dizer que a Inclusão é
impossível: é uma ilusão fora
“do mundo real”. Ouvimos dizer também que tudo o que
fazemos é irrelevante e não
tem efetivo impacto. Ouvimos
ainda que a Inclusão não rima
com uma escola exigente e de
qualidade. É claro que nós,
professores de Educação Especial, professores que não são
de Educação Especial e muitas
outras pessoas que sinceramente se interessam pela Inclu-

A Inclusão é impossível? Todos
os dias, pelo contrário, vemos
que a Inclusão é possível. Sempre é possível construir momentos, modelos, enquadramentos em que alunos com
dificuldades podem partilhar,
aprender e ensinar com os alunos que têm outras dificuldades (ou que até provisoriamente podem não ter dificuldades
visíveis nenhumas). A questão
que se coloca é se a Inclusão
para ser efetiva - e sobretudo
sustentável - não implica mudanças importantes na escola.
Estas mudanças à medida que
vão sendo feitas têm que ser
tornadas sustentáveis, isto é, a
escola tem de aprender a diferenciar as suas respostas e
manter a oferta de um leque
alargado de possibilidades de
participação e sucesso.
Será que a Inclusão não tem
um impacto efetivo? Todos os
dias, pelo contrário, vemos que
o impacto é real. Quantas vidas
de alunos e de famílias foram
mudadas pelo facto dos alunos
com dificuldades serem considerados alunos de pleno direito
nas nossas escolas? Uma mãe
de um aluno com deficiência
comoveu-se quando ao ligar
para o filho que estava na hora
do recreio na escola ele lhe respondeu “Oh mãe! Liga-me mais
tarde que eu estou a jogar futebol!”. Precisamos de dar relevo, de respeitar o nosso traba-

lho e não o tornar banal ou
descartável. A Inclusão faz
mesmo diferença na vida de
milhares, muitos milhares, de
pessoas.
Será que a Inclusão afeta a
qualidade da escola? Claro
que sim mas para melhor. As
nossas escolas são lugares de
Educação e é aí mesmo que
temos de criar as condições
para que os alunos se conheçam, se respeitem e possam
trabalhar com proveito juntos.
Quando se diz que a Inclusão
é difícil, que os colegas
“rejeitam”, quando se diz que
os pais “não aceitam”, estes
são os nossos pontos de partida para fazer melhor, para
justificar o nosso imprescindível trabalho.
Todos nós, os que achamos
que a Inclusão é um Direito
Humano todos os dias lutamos
por escolas e por sociedades
mais inclusivas. E agora, com
o calorzinho da Primavera a
chegar, com as árvores a florir
e com as flores selvagens a
pintar os campos, sentimo-nos
com forças e convicções renovadas para prosseguir o nosso
trabalho e a nossa missão.

David Rodrigues
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CENTRO DE FORMAÇÃO
Lembramos que...
A 4.ª (e última) sessão do X Ciclo de Sábados, vai realizar-

X Ciclo de
Sábados
ESE Sant
arém

se no dia 12 de março, na ESE de Santarém. O tema desta sessão é
Medidas Educativas, com particular ênfase para os Currículos Específicos Individuais.
A decisão sobre esta medida educativa ainda hoje não é pacífica ou consensual. Em alguns
casos ela é tomada como a derradeira forma de um determinado aluno poder ter acesso
aos recursos possíveis, que lhe permitirão o desenvolvimento e continuidade do seu processo educativo.
Contudo, esta é a medida mais restritiva que se pode adotar, pelo que é importante não
esquecer que esta tomada de decisão terá implicações importantes na vida do aluno e determinará a forma como o seu percurso escolar e a sua transição para a vida pós escolar serão definidos.
Inscrições disponíveis em:
http://cfpinandee.weebly.com/inscriccedilatildeo-no-x-ciclo-de-saacutebados-santareacutem.html

DATA

TEMA

ORADOR

12 de março

Medidas Educativas - CEI

Isabel Lopes

XI Ciclo de
Sábados

EB S. Vicen
te de Telheir
as - Lisboa

Sábados
10h-13h

Organizador

Convidados

Tema das Sessões

5 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 disponíveis em: http://cfpinandee.weebly.com/xi-ciclo-de-saacutebados---lisboa.html
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XII Ciclo d
e Sábados

Sábados
10h-13h

EB Garcia
de Orta Porto

Organizador

Convidados

Tema das Sessões

5 março

Alcinda Almeida
Olga Sá

Patrícia Ribeiro

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

XIII Ciclo d
e Sábados

Sábados
10h-13h

ES Diogo d
e Gouveia Beja

Organizador

Convidados

Tema das Sessões

Maria Teresa Baião
Marília Pelica

Bruna Rodrigues
Margarida Canha

Modalidades Específicas de Educação
Educação Bilingue de Alunos Surdos

9 abril

Maria Teresa Baião
Marília Pelica

Joaquim Colôa
Nelson Santos
Fátima Pestana
Teresa Silva

Medidas Educativas
Apoio Pedagógico & Adequações Curriculares
O impacto das Tecnologias de Apoio na Atividade
e Participação dos Alunos com NEE, em ambientes Inclusivos

28 maio

Maria Teresa Baião
Marília Pelica

Ana Ferreira

Transição para a Vida Pós Escolar

4 junho

Maria Teresa Baião
Marília Pelica

Teresa Bento
Isabel Lopes

Intervenção Precoce

12 março

Inscrições em: http://cfpinandee.weebly.com/inscriccedilatildeo---xii-ciclo-de-saacutebados---beja.html

As visitas pedagógicas previstas para 2016, estão já agendadas:


Visitas pedagógic
as

Harpa - Associação Recriar para Aprender (Pedagogia Waldorf) - 13 de abril
(15h - 17h30)



Escola Secundária de Carcavelos - 11 de maio (14h30 - 17h00)
Mais informações em breve…
Acompanhem a atualização das informações em http://cfpinandee.weebly.com/
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Condições especiais de inscrição

INSCRIÇÕES A DECORRER!
Designação da Ação
(Mod/Horas/Créd.)

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

Formadores

Calendarização

Local

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

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

Na Escol@ e Depois da Escol@
A Pin-ANDEE, em parceria com a Associação Pais em Rede e a Fundação Calouste
Gulbenkian, vai desenvolver, ao longo deste ano de 2016, um conjunto de ações integradas
no Projeto Na Escol@ e Depois da Escol@.
Estas ações de formação, dirigidas a professores e pais, são subordinadas ao tema:

Transição para a Vida Pós Escolar em Contextos Inclusivos
Terão a duração de 25 horas e serão realizadas em diversas cidades, a saber: Porto, Viseu,
Coimbra, Lisboa, Beja e Faro.

Local

Data

Porto

a definir

Viseu

outubro

Coimbra

outubro / novembro

Lisboa

a definir

Beja

abril / maio

Faro

abril / maio

Calendarização provisória

Estejam atentos!
Mais informações para breve!

Acompanhem a atualização das informações em http://cfpinandee.weebly.com/
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Aconteceu...

Realizou-se no passado dia 11 de fevereiro, o Workshop e Seminário Europeu sobre o Ensino Superior Inclusivo de Qualidade.
Países parceiros: Portugal, Itália, Eslovénia e Suécia.
Instituições e/ou entidades nacionais envolvidas: Universidade Aberta, a ACAPO, a APSurdos e a Fundação Calouste Gulbenkian.
Em síntese, os trabalhos incluíram:
 Apresentação dos resultados do Inquérito Nacional - GTAEDES e DGES - sobre os Apoios Con-

cedidos aos Estudantes com Necessidades Educativas Especiais nas Instituições do Ensino Superior.
 Apresentação das primeiras linhas do que irá ser o Handbook Boas Práticas para um Ensino

Superior Inclusivo de Qualidade - Recomendações para um Ensino Superior de Qualidade.
 Apresentação dos Resultados intermédios do Projeto ISOLEARN bem como os desafios para o

futuro.
 Abordagem sobre as políticas da CE para a Deficiência com particular destaque para o uso das

Novas Tecnologias como meio para as práticas inclusivas no ensino superior.

Como reflexão final do encontro, percebemos que começaram a ser dados passos importantes no que diz respeito ao processo de inclusão dos alunos com NEE em instituições do
ensino superior. As preocupações aqui, prendem-se não só com a acessibilidade física
mas também com a acessibilidade ao currículo, nomeadamente através da adequação
dos mesmos, das metodologias e das práticas pedagógicas. Foi referido como fundamental, o que sem dúvida subscrevemos, que a avaliação dos cursos e das instituições, deve
incluir parâmetros relativos à implementação dos processos de inclusão, e que a sensibilização e formação dos docentes universitários para uma educação inclusiva, sentida
como necessária, deve assumir um caráter prioritário.
Para seguir o desenvolvimento do Projeto ISOLEARN, consultar:
http://www.isolearn.net/it/isolearn.aspx
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Vai acontecer...

Vai acontecer de 14 a 20 de março, no Brasil, um Congresso Nacional e Online sobre Autismo, o ConAutismo
O que tem de especial este Congresso? Ele vai decorrer integralmente online, pelo que
todos aqueles que estiverem interessados, podem inscrever-se gratuitamente, ter acesso
aos materiais e assistir às palestras sem sair de sua casa!
Serão palestras com Médicos, Pesquisadores, Fonoaudiólogos, Psicólogos, Pedagogos,
Terapeuta Ocupacional, Pais e Familiares, Organizações e Associações
O programa é muito interessante e poderá consultá-lo e inscrever-se aqui
Para ter acesso à Área do Congresso deve fazer a sua inscrição colocando seu e-mail no
campo INSCRIÇÃO, assim que você se inscrever na página do Congresso, receberá um link
de confirmação no seu e-mail colocado na Inscrição. É muito importante ver regularmente o e-mail pois serão enviadas várias informações acerca do evento. Verifique também o
Spam pois dependendo de alguns servidores, podem ser encaminhados para lá.
Nos dias do Congresso será mandado um link diário para acesso à Área do Evento. As salas virtuais comportam no máximo 2.000 pessoas em cada palestra, assim terão várias
salas, com a mesma palestra em diferentes horários. Por esse motivo é importante organizar-se e aceder ao link na hora agendada, ou com alguma antecedência. O link estará
igualmente disponível na Comunidade no Facebook bem como no site do Congresso.
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Vai acontecer...
“...o desafio que se coloca é o de saber que
tipo de conhecimento escolar deve ser privilegiado e que tipo de capacidades se pretende
desenvolver.”
O quê? Seminário Currículo e Conhecimento - O que ensinar e como ensinar?
Quando? 14 de março - 10h00 / 17h30
Onde? Auditório do Conselho Nacional de Educação
Consultar o Programa / Fazer a Inscrição
Pretende-se refletir sobre...
A partir de que idade se deve organizar o currículo em disciplinas? Que alterações se deverão introduzir no sistema de monodocência? Deveremos admitir uma componente específica de ensino aprendizagem de carácter multidisciplinar que faça confluir sobre o
desenvolvimento de temas os conhecimentos disciplinares apreendidos?
Estas são algumas das questões que serão debatidas por especialistas do currículo e da
didática de diferentes áreas do conhecimento, entre as quais, a matemática, as ciências, a
história, a filosofia e o português.

Pós Graduação em Desenvolvimento pelas Artes Expressivas - ISPA ÚLTIMOS DIAS!
Horário do Curso
O Curso tem início 11 de Março e funciona quinzenalmente em horário pós-laboral às 6ª feiras das 18h30/22h30 e aos Sábados das
9h30/13h30 e das 14h30/18h30.
Destinatários
Licenciados e profissionais que pretendam integrar na sua prática
profissional o recurso às Artes Expressivas como elemento promotor do desenvolvimento humano. Incluem-se licenciados e/ou mestres em Artes, Desenvolvimento Comunitário, Educação, Ciências
Psicológicas, Educação Especial, Enfermagem, Medicina, Psicologia,
Reabilitação e Inserção Social, Reabilitação Psicomotora, Serviço
Social, e outras afins.
Candidaturas e Inscrições
Até 4 de Março de 2016, com 50% de desconto na Taxa de candidatura e 50% no valor de matrícula.
Mais informações em: http://fa.ispa.pt/cursos/desenvolvimento-pelas-artes-expressivas
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Vai acontecer...

No âmbit
o do Pro
jeto Nac
Todos Ju
ional
ntos Pod
emos Le
r

O Agrupamento de Escolas Leal da Câmara, em parceria com o CRTIC de Sintra e o Centro de Formação da Associação de Escolas de Sintra, vai realizar, nos dias 8 e 9 de abril
de 2016, um Seminário sobre Bibliotecas Inclusivas, que visa refletir e debater práticas de inclusão na escola, em particular nas bibliotecas, procurando garantir um acesso
à informação e à cultura a todos os alunos, independentemente das suas limitações físicas, cognitivas e sensoriais.
O seminário terá lugar no auditório da Escola Secundária Leal da Câmara, em Rio de
Mouro - Sintra, e está a decorrer o processo de creditação como curso de formação de
professores, com a duração de 15 horas.
Para mais informações:
Programa e inscrições disponíveis em http://bibliotecapan.wix.com/seminario
Facebook: https://www.facebook.com/events/780627985401772/780628012068436

Atenção: As inscrições estão a esgotar-se!
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Arte Acessível
Visitas dançadas, desenhadas, oficinas, espetáculos de
dança

2 de abril - sábado
Destinatários:
+ de 6 anos
Público em geral / Necessidades Educativas Especiais / Famílias
Local:
Centro de Arte Moderna / Museu / Jardim
Horário:
10h00 - 17h00
GRATUITO - (inscrição prévia)
Dia com uma programação dedicada às famílias com crianças, jovens e adultos com Necessidades Educativas Especiais. A nossa oferta pedagógica parte dos diferentes acervos
da Fundação Calouste Gulbenkian: Museu Gulbenkian, Centro de Arte Moderna, Música e
Jardim, enquanto espaços inclusivos.
Existem propostas artísticas para serem tocadas, cheiradas, ouvidas, dançadas, desenhadas ou somente observadas.
Mais informações em: http://descobrir.gulbenkian.pt/Descobrir/pt/Evento?a=6787

A Direção-Geral de Estatística da Educação e Ciência (DGEEC) disponibilizou recentemente dados estatísticos relativos às Necessidades Especiais de Educação referentes ao ano
letivo 2014/2015.
Alguns dos dados que encontramos mostram-nos que mais de 75 mil crianças estiveram a
beneficiar de medidas educativas especiais ao abrigo do Decreto-Lei n.º 3/2008. Destas,
a grande maioria beneficiou de Apoio Pedagógico Personalizado (Art.º 17.º) e de Adequações no Processo de Avaliação (Art.º 20.º). Cerca de 18,4% estiveram abrangidas pela medida Currículo Específico Individual (Art.º 21.º), que é a medida mais restritiva e
aplicável nos casos em que existe a clara necessidade de alterações significativas no currículo comum, em função do perfil de funcionalidade da criança ou do jovem.
Ver mais aqui.
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Libertar as Inteligências
Exclusão Escolar como Processo de Exclusão
Social*
Autor
Vítor da Fonseca
Editora Salesiana
São Paulo, 2002
(38 Páginas)

Coleção
Educação, Aprendizagem e Cognição
CDD-370-1523

A apresentação desta obra, nas palavras de Beatriz Loureiro, Psicomotricista: “O relato apaixonado
do autor, em uma linguagem que para o educador menos avisado poderá parecer sofisticada, se
evocar neste a sensação de desordem, terá cumprido a primeira etapa do crescimento que pretende e pode despertar.
Ou seja: se o educador, no final deste livro, tiver a sensação de que não consegue mais organizar o
seu entendimento sobre inclusão escolar, é sinal de que o autor atingiu em cheio mais um educador
do futuro. Excluir preconceitos e barreiras que fizeram a escola separar conteúdos, pessoas e classes é a sensação seguinte que a obra pretende suscitar. O mundo natural tem horizontes abertos e
nenhum saber científico nos dá fórmulas invariáveis de uma mesma visão.
Ver além das diferenças e encontrar semelhanças é ser humano. É o mínimo que se espera da educação e do educador.
O momento educacional precisa de todos. A hora é de recrutar e envolver mentes, pensamentos e
braços, não de excluir. Participar das mudanças de educação é ser parte da solução. Mudanças que
serão reais se a sociedade como um todo se envolver no processo de justiça social. De outra forma
seremos eternos prisioneiros da indignidade, ou seja, parte do problema.
Não há receitas ou fórmulas mágicas: é na experiência com o mundo que todas as nossas operações lógicas de significação e inferência devem ter fundamento. Não se pode mais acreditar em
currículos desvinculados de conhecimentos, onde sequer a subjetividade, com a unificação do inteleto e do afeto, seja uma constatação pedagógica: a ligação da emoção com a aprendizagem.”
* Disponível para consulta na Biblioteca/Contro de Recursos da Pró-Inclusão - ANDEE.

Margarida Loureiro
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Gigante Gigantão
Autor
Pedro Jardim
Ilustração
Raquel Pinheiro
Edições Livro Direto (2015 - 2.ª edição)

Gigante Gigantão é o segundo livro infantil de Pedro Jardim, ilustrado por Raquel Pinheiro.
Na senda do primeiro livro, "O Dragão Rouxinol" (Alfarroba -2013), o personagem principal é um ser solitário, diferente, e que na sua aparência constituiu um perigo para os outros.
Contudo, contrariamente ao preconceito, estes personagens são especiais. Neste caso,
um gigante (com mais de cinco metros), diferente dos demais, não consegue ser assustador nem resmungão é, por isso, expulso da aldeia onde vive.
De forma simples, com algumas expressões caricatas, a estória sucede-se para um desfecho em aberto permitindo ao leitor o desenlace final. A abordagem à diferença e à rejeição com teor a apelar para a necessidade de mudança e da aceitação do outro, convicção
de que a diferença pode ser sinal de aproximação.
A ilustração constituiu-se numa base de linha manual, sendo-lhe inserida posteriormente
a pintura digital com acrescento de texturas e composição final digital, remetendo para
uma paleta característica da ilustradora com rostos que nos parecem familiares de outras
das suas ilustrações e que acompanham os sucessivos acontecimentos narrativos.
A fechar a história, existe ainda uma canção para gigantes e anões puderem realizar a catarse de um grito, senão assustador, pelo menos ritmado: "Ba! Boo!! Buuu!!!"
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/
Quinta da Arreinela de Cima, 2800-305 Almada – 927 138 311 / 964 502 105 / proandee@gmail.com

