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Caros associados da Pró- Inclusão
Ainda não se desvaneceram os ecos do
nosso Congresso e já outros projectos se
definem…Tivemos muitos e bons
retornos de opinião sobre o nosso
Congresso: com as dificuldades que se
podem imaginar organizamos um evento
de grande qualidade e que é um sinal do
caminho que a nossa Associação quer
trilhar e dos parâmetros de qualidade que
se quer que sejam seus.
No final de Janeiro já se realizou a
primeira sessão do ciclo “Falando com
quem faz”. Não sabíamos como ia ser a
adesão a estes Sábados de manhã. Uma
colega dizia “Só fazemos a sessão se
tivermos pelo menos quinze pessoas…”.
E realizamos. Tivemos… sessenta
inscrições. Gostaríamos de lembrar que
os sócios não pagam mas têm que se
inscrever para reservarmos as instalações
necessárias.
Estamos também a trabalhar na nossa
revista que prevemos irá sair em
Maio/Junho deste ano de 2010. Vai ser
uma revista com alguns artigos teóricos
mas com uma preocupação muito
centrada na intervenção, reflexão e
análise das práticas docentes. Estamos
com muita expectativa neste novo
projecto porque temos consciência que
pode ser um poderoso meio de promoção

profissional.
Esta
revista
será
distribuída gratuitamente aos nossos
associados.
Mas os novos projectos não ficam por
aqui. Está em preparação um ciclo de
conversas “Falando com quem faz” na
região Norte do país a começar em
Março (obtenham informação no nosso
sítio electrónico) e ainda um conjunto
de conferências luso-espanholas sobre
Educação Inclusiva a serem realizadas
de Norte a Sul do país. Em breve o
programa estará disponível para
consulta.
A nossa Associação está a accionar o
processo que conduzirá à sua
acreditação como entidade formadora
e este aspecto é muito importante para
podermos acreditar formação em
serviço na área da Educação Especial
em que estamos tão carenciados.
Contamos com o entusiasmo de todos
para fazer crescer em quantidade e
qualidade
a
nossa
Associação.
Precisamos de reforçar os núcleos de
fora de Lisboa e precisamos que estes
núcleos tenham projectos que todos
possamos ajudar a concretizar. Vamos
a isso?
David Rodrigues
Presidente da ANDEE

Notícias da ANDEE
Ciclo de Sábados “Falando com quem faz...”

Um sábado por mês vamos ter oportunidade de divulgar práticas, trocar opiniões,
partilhar saberes e dúvidas. Junte-se a nós, falando com quem faz…
Programa para 2009/10:
30/01/2010 - Utilizando a CIF - Francisco Ramos Leitão
20/02/2010 - Processo de identificação das NEE - Ana Paula Joaquim
20/03/2010 - Unidades de Ensino Estruturado – Autismo - Paula Alves
24/04/2010 - Unidades de Multideficiência - Isabel Lopes e Fernanda Godinho
22/05/10 - Elaboração de PIT - Jorge Humberto
19/06/10 - Transição para a vida activa -Dinamização de Ateliers - Ana Rosa Trindade
25/09/10 - A utilização das TIC nas NEE - Henrique Santos
30/10/10 - “Clube de pais” Formação Parental - Isabel Lopes, Alexandra Severiano e
Isilda Louro.

1º Congresso Internacional da PIN-ANDEE
“Ser Professor de Educação Especial”
TODA A INFORMAÇÃO
Conclusões – Imagens – Avaliação
http://proinclusao.com.sapo.pt/

Notícias dos OUTROS
Colóquios de Matemática LGP a 20 de Fevereiro - Colóquios Matemática Viva com
tradução em língua gestual portuguesa (inscrição obrigatório com uma semana de
antecedência).
Participação de Luís de Matos (Mágico) e Pedro Freitas (Universidade de Lisboa).
Fátima Alves
Tel: 21 891 71 09 Fax: 21 891 71 71
Email: acesso@pavconhecimento.pt
Url: www.pavconhecimento.pt
Seminário "Sobre o Fenómeno do Bullying" a 23 de Fevereiro e Workshop "Dislexia Método Fonomímico Paula Teles" a 13 e 20 de Março promovido pela Associação
para a Promoção do Desenvolvimento Juvenil (A.P.D.J.)
Contactos Terapeuta Cláudia Pequeno
Telefone/Fax- 214369710
Tlm- 964613730
E-mail: departamentoformacao.apdj@gmail.com
Workshop "Jogos para leitura e escrita - aplicação prática dos jogos" a realizar no
próximo dia 20 de Fevereiro de 2010 pela APPDA de Setúbal.
appda-setubal.com
Congresso Internacional - Intervenções Integrais: Modelo Biomédico, Educacional e
Comportamental promovido pelo Centro ABA nos dias 6 e 7 de Março em Miraflores.
www.centroaba.com
Comunidade online que reúne uma loja com os melhores brinquedos e jogos
pedagógicos e terapêuticos, com informações, dicas e estratégias para promover o
desenvolvimento humano, para todos, dos 0 aos 99 anos.
www.pimpumplay.pt
Publicação do livro: “TRANSIÇÃO DA ESCOLA PARA A VIDA ADULTA: JOVENS COM
NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS / GUIA DE APOIO PARA A COMUNIDADE
EDUCATIVA.” da autoria de Francisco José Pires Alves disponível em
http://franpires.bubok.pt/

