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Dia Mundial dos Professores
5 de Outubro
Caros associados da Pró-Inclusão
1.
Todas as metas de desenvolvimento para o século XXI passam pelo
investimento, melhoria e reforço dos sistemas educativos. A Educação é
essencial para a promoção do desenvolvimento económico, ético, de
valores, de ecologia, de solidariedade e de humanidade nas sociedades
humanas.
2.
O papel fundamental da Educação no progresso da Humanidade
não tem sido encarado com a importância devida. Segundo a UNESCO,
cerca de 75 milhões de crianças não terão acesso até 2015 à Educação. Os
sistemas educativos, mesmo os países mais desenvolvidos, encontram
também e frequentemente dificuldades em se desenvolverem
plenamente devido à falta de recursos humanos e materiais.
3.
De todos os recursos que a Educação necessita, os professores são
certamente os mais valiosos e decisivos. Passa por eles a parte mais
significativa do processo educativo não só no que respeita à aquisição de
conhecimentos e saberes pelos alunos mas também a aquisição de valores
humanos essenciais para a sua intervenção e participação, num mundo
em crescente complexidade e acelerada mudança.
4.
Os professores têm desempenhado o seu papel mesmo em
condições difíceis. O passo acelerado das reformas educativas, os
crescentes desafios de novas áreas de ensino, de estratégias de ensinio
inovadoras, a heterogeneidade de escolas, famílias e comunidades, tudo
isto tem tornado mais complexa a profissão de professor, exigindo novos
conhecimentos e capacidades acrescidas para lhes responder.
5.
Apesar destas dificuldades a resposta dos professores tem sido
extremamente positiva e generosa. Os professores continuam a ser uma
classe profissional que se destaca pelo seu apego à inovação e pela
incessante procura de maior capacitação, para melhor responder aos
desafios que lhe são colocados. As excepções são ínfimas ainda que muito
mediatizadas.

6.
Não obstante a sua imprescindível intervenção na área da Educação
em Portugal os professores são, por vezes, menosprezados e a sua
profissão diminuída. Ouvem-se opiniões que desvalorizam os saberes dos
professores, que os criticam por terem “demasiada autonomia”. Esquecese muitas vezes que sem professores não existe Educação.
7.
Uma sociedade que coerentemente se queira desenvolver
aprofundando a justiça social e o desenvolvimento sustentado, precisa de
uma Educação de qualidade. Qualidade na Educação significa sobretudo
que cada aluno e o conjunto dos alunos possam ser apoiados para
desenvolver as suas capacidades e para usar instrumentos que lhes
permitam ser pessoas participativas, criativas e felizes. E nenhum aluno
pode ser deixado para trás neste esforço. Uma Educação moderna deve
ter um compromisso com o sucesso - e não só com o acesso - de todos. De
todos e cada um.
8.
Evocamos, neste Dia Mundial dos Professores, os alunos com
Necessidades Educativas Especiais assegurando a estes alunos e às suas
famílias que os professores, todos eles, estão do seu lado para em
cooperação promover o seu desenvolvimento a todos os níveis. Pensamos
que a presença de alunos com Necessidades Educativas Especiais nas
escolas regulares é um enriquecimento para todos os membros da
comunidade e que devem ser sempre recebidos com a maior
hospitalidade.
9.
No Dia Mundial dos Professores em que se comemora o
Centenário da República em Portugal, queremos homenagear os
educadores da 1ª República que tão apaixonadamente acreditaram no
papel da Educação. Queremos também celebrar a nossa profissão,
manifestar como gostamos dela e como com ela nos realizamos como
cidadãos e como pessoas. Queremos assegurar, com espírito de serviço
mas também com a convicção da imprescindibilidade do nosso papel, que
continuaremos a dar o melhor que sabemos, o melhor que pensamos e o
melhor que sabemos agir para cuidar das crianças, dos jovens e todas as
pessoas implicadas em programas de Educação em Portugal.
10. Para isso precisamos de todos. Não podemos fazer todo este
trabalho sozinhos, precisamos que famílias, comunidades, entidades
públicas e privadas estejam connosco. Precisamos, para fazer bem o nosso
trabalho, da confiança, do respeito e da colaboração com todos.
Precisamos que se invista no apoio e na capacitação dos professores.
Porque ser professor é cuidar do melhor que nos pode trazer o Futuro.
A DIRECÇÃO DA ANDEE

Notícias da ANDEE
ATENÇÃO ...
... a newsletter da ANDEE passará a ser enviada quinzenalmente a todos os associados.

Ciclo de Sábados “Falando com quem faz...”
Continuando as nossas partilhas, um sábado por mês vamos ter oportunidade para
divulgar práticas, trocar opiniões, partilhar saberes e dúvidas.
Junte-se a nós, falando com quem faz…

LISBOA
30/10/2010

NORTE
23/10/2010

Tema:
“Programa de Enriquecimento
Instrumental de Feuerstein “
Dinamizadora:
Ana Cristina Reis
Local:
ANDEE - Sala C28- Quinta da Arreinela de
Cima -2800-305 Almada (Junto à estação
do Pragal)

Tema:
Ajudas Técnicas e Sistemas de Apoio à
Comunicação
Dinamizadoras:
Helena Fernandes e Helena Nunes
Local:
Universidade Aveiro: Ciências da Educação
Campus Universitário de Santiago
3810-193 Aveiro

CICLO LUSO-ESPANHOL - Conferências sobre Educação Inclusiva
11 DE Outubro de 2010, 17h30 - Universidade Lusófona, Lisboa

“Formação de Professores e Educação Inclusiva: como reformar os
reformadores?” - David Rodrigues – Presidente da ANDEE
“Formación del Profesorado para la Inclusión - Experiencias de formación
del profesorado en Inclusión” - Pilar Sarto – Universidade de Salamanca
Condições especiais para associados
Para mais informações contactar: proandee@gmail.com

Notícias dos OUTROS
O ISPA – Instituto Universitário viu aprovado a Pós-Graduação em “Educação Especial :
Intervenção Precoce na Infância”.
Para mais informações:
Rua Jardim do Tabaco, 34
1149-041 Lisboa
Telf: 218 811 700
www.ispa.pt
contactcenter@ispa.pt
Realizar-se-à no dia 07 de Outubro, no Auditório do Instituto Nacional de Reabilitação
o “ I ENCONTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE INSERÇÃO - Testemunhos e
Realidades”.
Para mais informações:
Email:empresainsercaoportugal@gmail.com
A Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, da Universidade do Porto,
promove nos dias 14 e 15 de Outubro o Simpósio Internacional “In/capacidade e
in/diferença”
Para mais informações:
http://incapacidade-indiferenca.blogspot.com
www.fpce.up.pt/inscricoes_incapacidade
E-mail: simposio_incapacidade@fpce.up.pt
A Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias realizará nos dias 22 e 23 de
Outubro o “III Seminário de Educação Inclusiva”
Para mais informações:
Universidade Lusófona
Telf. 217 515 500 - ext. 2176
217 515 531 (directo)
Campo Grande, 376, 1749-024 Lisboa
sec.iceducacao@ulusofona.pt

Ser associado da Associação Nacional de Docentes de Educação Especial (ANDEE) só
tem vantagens. O pagamento da quota anual (35€) engloba o envio quinzenal da
newsletter, a entrega da revista “Educação Inclusiva”, a gratuitidade ou redução em
relação às iniciativas formativas da Associação

REGULARIZE AS SUAS QUOTAS!...
www. proinclusao-com-sapo-pt
proandee@gmail.com

