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Pró Inclusão – ANDEE  

NOTÍCIAS        
março de 2012 (1ª Quinzena) 

 
 

“DEPENDE…” 
 
O grande pedagogo brasileiro Paulo Freire - que tive o privilégio de conhecer pessoalmente numa 

das minhas primeira visitas de trabalho ao Brasil - gostava de começar a responder às perguntas 

mais complexas que lhe eram colocadas como o termo “depende…”. Este “depende…” recolocava 

a centralidade da resposta nas opções, nos olhares, na responsabilidade de quem dá a resposta. 

Começar por dizer “depende” dá-nos o oxigénio, o espaço, para exprimir e a nossa visão da 

perspectiva sobre o que é a “realidade”. 

Quando falamos com os professores de Educação Especial sobre de que forma a nossa escola 

pública se está a tornar mais inclusiva, recebemos respostas frequentemente muito pessimistas. 

Ouvimos relatos em que as práticas escolares sancionam e mesmo aprofundam divisões entre os 

alunos com base no seu comportamento, no seu aproveitamento e às vezes, mesmo em fatores 

que pensávamos extintos tais como as divisões com base na etnia e no estatuto sócio-económico. 

São apresentadas também boas notícias mas estas, normalmente mais circunscritas e mais 

episódicas. Por exemplo a realização de um excelente evento na escola/agrupamento sobre o Dia 

Internacional da Pessoa com Deficiência. As boas notícias são muitas vezes mais esparsas e raras 

do que as notícias de boas práticas sustentadas, apoiadas e parte integrante do património da 

escola. 

Por isso é sempre difícil responder à questão “Mas a inclusão nas escolas está a progredir ou 

não?”. E eu responderia evocando o Mestre Paulo Freire: “depende”. As pessoas que há mais 

tempo conhecem o sistema de apoio aos alunos com dificuldades ou o mundo da Educação 

Especial, não poderão deixar de dizer que há muitos progressos feitos. É certo que há alguns anos 

havia práticas excelentes e que em alguns casos se perderam. Mas é certo também que essas 

práticas eram muito circunscritas a certas escolas a certos projetos e pessoas. Hoje, em Portugal, 

as práticas que se reclamam da Educação Inclusiva estão muito mais disseminadas e a Inclusão 

tornou-se um assunto de discussão em todas as escolas. Por outro lado, sabemos que a Inclusão é 

um processo que não floresce se for circunscrito, se for isolado da totalidade da escola e assistimos 

frequentemente – demasiado frequentemente – a tentativas de tratar a Inclusão como um assunto 



que diz respeito a uns alunos “especiais”, “diferentes”, “deficientes” que são minoritários ou 

mesmo residuais na escola. 

Estamos a progredir na Educação Inclusiva? “Depende!”. Mas depende também de nós, depende 

da convicção, da energia, da determinação que tivermos para continuar a lutar para que a Inclusão 

não seja um acontecimento quase folclórico na escola mas que seja uma prática de e para todos, 

todos os dias. 

É ao trabalho sério e visionário de milhares de profissionais que vamos buscar inspiração para 

alimentar o nosso compromisso de fazer com que a Educação Inclusiva seja cada vez mais fruto da 

reformulação dos valores e práticas de ensinar e aprender nas nossas escolas. 

 

David Rodrigues 

Presidente da Pin- ANDEE 

 

 

 

 

√ Ciclo de Sábados 

Este sábado estava subordinado ao tema 

"REDEinclusão- Funcionalidades e Utilização" e tivemos 

o privilégio, a honra de contar com uma dinamizadora 

considerada por quase todos os profissionais ligados à 

Educação Especial como “a Mãe" da Educação Especial em Portugal, a Dra. Ana Maria Bénard da 

Costa. 

Foi uma sessão que decorreu num sábado de manhã e que contou com uma sala cheia de 

profissionais ligados à Educação Especial, o que prova que todos juntos podemos fazer uma 

mudança sustentada e equilibrada. 

A Dra. Ana Bénard da Costa começou a sua preleção apresentando a todos os presentes o filme: 

“Escolas Acolhedoras”, um filme da Unesco sobre a Inclusão no Mundo, onde foram visitadas 

várias escolas sendo possível visualizar as diferentes experiências e práticas, os sucessos e desafios 

das diferentes comunidades escolares. 

De seguida os presentes foram desafiados a refletir em grupo sobre o respetivo filme. Dessa 

reflexão realçamos algumas das ideias: 

Notícias da ANDEE 



• É necessária a colaboração entre docentes que tenham sempre no pensamento a criança e 

tudo o que a rodeia; 

• A atitude é muito importante. É necessário encarar a diferença como uma força; 

• É possível incluir sem grandes equipamentos; 

• Os alunos devem ter uma participação efetiva em todas as atividades da Escola; 

• Os objetivos da Escola são os mesmos para Todos, é preciso é flexibilizar; 

• E a participação dos Pais de ser efetiva. 

 

A Dra. Ana Bénard da Costa apresentou seguidamente o site 

da REDEinclusão, mostrando todas as funcionalidades que o 

mesmo possui, bem como a grande variedade de 

documentos essenciais para a prática do Docente de 

Educação Especial. 

Este site deverá constituir sem dúvida uma referência para 

todos os docentes de educação especial, quer pela 

variedade de documentos que possui quer pela partilha de boas práticas inclusivas.  

Pode aceder ao site através: http://redeinclusão.web.ua.pt/index.php/recursos 

A próxima sessão do ciclo de sábados, decorrerá no dia 21 de abril, com o "convidado" Dr. Joaquim 

Colôa, subordinado ao tema "A comunicação não verbal e a intervenção com crianças com N.E.E." 

Para quem quiser efetuar a inscrição no "Ciclos de Sábados", durante 2012, poderá fazê-lo através 

do link: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHN6Vm1NOTJXc1FfVXRoYzNw

YXhiRFE6MQ 

 

√ Conferência Parlamentar sobre Educação Especial 

A Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, convidou a Pró-Inclusão: ANDEE para 

estar presente, na Conferência Parlamentar sobre Educação Especial, no dia 21 de março de 2012, 

na Sala do Senado da Assembleia da República. 

Pretende-se, com esta iniciativa, efetuar uma reflexão em torno da problemática da Educação 

Especial, tendo em vista a ponderação do suporte legislativo aprovado em 2008. Prevê-se ainda a 

recolha de propostas de melhoria, por parte dos profissionais que mais diretamente trabalham 

nesta área. Estes contributos, que serão integrados num relatório que está a ser preparado pelo 

Grupo de Trabalho da Educação Especial, coordenado pela Senhora Deputada Margarida Almeida, 



permitirão apontar novos caminhos e apresentar recomendações concretas, no sentido de 

colmatar eventuais deficiências. 

 

√ Formação para 2012 

O Centro de Formação PIN-ANDEE está a promover um conjunto de ações de formação acreditadas 

dirigidas a todos os docentes, mas também a todos os técnicos interessados em aprofundar 

conhecimentos na área da educação inclusiva. 

Os temas são diversos e os preços bastante simpáticos, apenas 50€ para associados e 70€ para não 

associados. 

Inscrição para proandee@gmail.com ou para o link 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHJrSFg5SzFmRWk0MWxPQjhFcVpOUlE
6MQ 
 

Ação de Formação 
Dificuldades de Aprendizagens Específicas: Dislexia, Disortografia e Discalculia 

 
Formador: Jorge Humberto Nogueira 
 
Local: Agrupamento de Escolas S. João da Talha 
 
Destinatários: Educadores de Infância, Professores dos 1º e 2º ciclos do Ensino Básico e 
Professores de Educação Especial 
 
Modalidade: Curso de Formação 
 
Calendarização:  março: 15, 20, 22 (17.30 às 21.30); abril – 10, 12, (17.30 às 21.30) 
17 (17.30 às 22.30) 
 
Nº de Horas: 25h 
 
Unidades de Créditos: 1 
 
Registo de Acreditação: CCPFC/ACC – 69221/12 
 

Conteúdos: 

1 - Dificuldades Específicas de Aprendizagem 

2 – Etiologia das Dificuldades de Aprendizagem  

3 – Caracterização, classificação e avaliação das Dificuldades de Aprendizagem Específicas  

4 – Sistemas de linguagem e Dificuldades/Perturbações Específicas de Aprendizagem –  

5 – Respostas educativas e intervenção adequadas. 

 
 



Ação de Formação 
Tudo o Que a Inclusão Pode Conter: Dos Conceitos às Práticas 

 
Formador: Elvira Silva 
 
Local: Agrupamento de Escolas Avelar Brotero (Odivelas) 
 
Destinatários: Educadores de Infância, Professores do Ensino Básico e Secundário e Professores de 
Educação Especial 
 
Modalidade: Curso de Formação 
 
Calendarização: março - 22 e 29; abril - 12 e 26 (17h às 21h). maio: 10 e 24 (17 às 21h30) 
 
Nº de Horas: 25h 
 
Unidades de Créditos: 1 
 
Registo de Acreditação: CCPFC/ACC – 69220/12 
 

Conteúdos: 

1-Definição de Necessidades Educativas Especiais - Atitudes face à diferença e inclusão;  

2-Desenvolvimento da criança em idade escolar  

3-Sinais de alerta das diferentes perturbações do desenvolvimento (Breve panorâmica)  

4-Escola Inclusiva: Da Pedagogia do Ensino à Pedagogia da Aprendizagem. 

Modelos de Intervenção em Necessidades Educativas Especiais 

5-Classificação Internacional das Necessidades Educativas Especiais 

Apresentação da CIF (Classificação Internacional do Funcionamento, Incapacidade e Saúde) – Breve 

panorâmica 

6-Atividades ativas e cooperativas 

 

Ação de Formação 
Tecnologias de Informação e Comunicação para alunos com NEE 

 
Formador: Jorge Humberto Nogueira 
 
Local: Instituto Piaget de Almada 
 
Destinatários: Educadores de Infância, Professores dos 1º e 2º ciclos do Ensino Básico e 
Professores de Educação Especial 
 
Modalidade: Curso de Formação 
 
Calendarização: abril  - 26 (17.30 às 21.30); maio – 3, 8, 10, 15 (17.30 às 21.30) e 17 (17.30 às 
22.30) 



Nº de Horas: 25h 
 
Unidades de Créditos: 1 
 
Registo de Acreditação: CCPFC/ACC – 69222/12 
 

Conteúdos: 

1. Aplicação das TIC na Educação Especial: fundamentos teóricos e modelos de intervenção. 3 

horas teóricas 

2. Objectivos, expectativas e soluções em Educação Especial 2 horas teóricas. 

3. Acessibilidade e Tecnologias de Apoio para as NEE: 20 horas teórico-práticas 

a. Mobilidade, autonomia e funcionalidade; 

b. Ajudas técnicas, adaptações materiais e tecnologias de compensação; 

c. Acessibilidade ao computador; 

d. Suporte à Comunicação Aumentativa e Alternativa. 

e. Acessibilidade e possibilidades das aplicações correntes Windows e Word 

 

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

 
Formador: Ana Rosa Trindade 
 
Local: Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa (Lisboa) 
 
Destinatários: Educadores de Infância, Professores dos 1º e 2º ciclos do Ensino Básico e 
Professores de Educação Especial 
 
Modalidade: Curso de Formação 
 
Calendarização:  maio - 14, 21, 28 (17:00 às 20:30); junho - 4, 11, 18 (17:00 às 20:30) e 25 ( 17:00 às 
21:00) 
 
Nº de Horas: 25h 
 
Unidades de Créditos: 1 
 
Registo de Acreditação: CCPFC/ACC – 69223/12 
 

Conteúdos: 

1 - Processo de ensino/ aprendizagem no âmbito da Educação Especial e Inclusiva: 

1.1. Pedagogia do ensino versus pedagogia da aprendizagem; 

1.2. Teria das inteligências múltiplas e modalidades de aprendizagem diferenciadas; 

1.3. Sistema psicomotor humano. 



 

2 - Metodologias ativas e cooperativas no âmbito da Educação Especial e Inclusiva: 

2.1. A aprendizagem cooperativa na prática da sala de aula; 

• Bases teóricas, características e estruturas de aprendizagem cooperativa; 

• Planificação e desenvolvimento de atividades de aprendizagem cooperativa. 

 

2.2. A “Expressão” ao serviço da educação Inclusiva: 

• Implementar metodologias ativas e expressivas para desenvolver conteúdos académicos; 

• Expressão corporal e elementos básicos da escolaridade: lateralidade, estruturação 

espacial, estruturação temporal; e pré – escrita; 

• Exercícios de Ioga e relaxamento de Rachel Carr´s; 

• A relaxação ativa de Samy Bosky 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 
 

“Educação Especial: um grito de mudança” 

 

No seguimento da divulgação de blogs, apresentamos hoje o blog do associado da Pró-Inclusão: 

ANDEE, Dr. Nelson Santos. 

Este Blog que vos convidamos a visitar nesta newsletter tem por título “Educação Especial: um 

grito de mudança”. Constitui um espaço construtivo, mas acima de tudo um espaço de partilha de 

saberes, de vivências e de experiências. É também um espaço que apela à convicção, à energia e à 

determinação para continuarmos a lutar por uma verdadeira Inclusão. 

Vá lá ver! Hoje e sempre! 

http://gritodemudanca.blogspot.com/ 

Deixo-vos com esta breve notícia relativa à primeira cadeira móvel autónoma portuguesa, que se 

encontra no blog “Educação Especial: um grito de mudança” 

 
Eis a primeira «Cadeira Móvel Autónoma» portuguesa! 

 

A primeira «Cadeira Móvel Autónoma» portuguesa é amanhã apresentada no Instituto Politécnico 

de Leiria (IP Leiria). Este é um projeto do departamento de Engenharia Informática (DEI) da Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) que permite o controlo de uma cadeira de rodas 

convencional por voz e pelo movimento dos olhos. 



Uma das vantagens desta cadeira é “providenciar um pouco mais de condições de vida a quem 

mais precisa”, afirma João da Silva Pereira ao Ciência Hoje. 

Outra vantagem, continua o coordenador do projeto, “é o preço”. E explica: “O custo de uma 

cadeira de rodas elétrica ronda os três mil euros e não possui qualquer tipo de processamento 

‘inteligente’ de dados”, isto é, controlo por comandos por voz, controlo por movimento ocular, 

deteção de obstáculos, etc. Já o custo estimado de produção deste protótipo “versátil e 

inteligente”deverá ser de “mil euros, incluindo computador portátil, sensores e webcams, motores 

e baterias”. 

Uma terceira vantagem “é o facto de ser um kit amovível”, ou seja, deverá ser possível acoplar e 

remover o módulo de motorização amovível a uma cadeira de rodas convencional, sublinha. 

A ideia para este projecto surgiu no âmbito da disciplina «Projeto de Informática para a Saúde» 

onde foi proposto aos estudantes de 3.º ano do curso Informática para a Saúde que aliassem as 

novas tecnologias à área da saúde. 

“Limitei-me a propor aos meus estudantes uma aplicação que pudesse suportar um sistema 

modular de controlo de movimentação autónoma de uma cadeira de rodas”, afirma João da Silva 

Pereira.“Adicionalmente, esse projeto tinha de ser de baixo custo”, acrescenta. 

A ideia foi desenvolvida durante quatro meses sob orientação de João da Silva Pereira, que dividiu 

os estudantes Catarina Curioso, Duarte Ferreira, Flávia Simão, Inês Grenha, Mauro Pinheiro, Nuno 

das Santos, Silvia Fernandes e Tiago Neves em quatro grupos de trabalho designados por módulos. 

“O grupo de estudantes do módulo I foi responsável pelo controlo dos motores; módulo II ficou 

com os comandos de voz; o módulo III tratou do reconhecimento dos movimentos oculares; e o 

último módulo encarregou-se da detecção de obstáculos por processamento de imagens”, 

descreve o professor. 

O software utilizado foi o Labview 2010, “linguagem que se adapta facilmente ao desenvolvimento 

rápido de aplicações que conjuguem software e hardware”. Assim, em três semanas os estudantes 

concluíram a aprendizagem dessa nova linguagem de programação e nos três meses seguintes 

puderam concluir e mostrar uma primeira versão do protótipo. 

Terminado o projeto, João da Silva Pereira encarregou-se de fundir e adaptar as quatro aplicações 

dos módulos. 

Uma vez que se trata ainda apenas de um protótipo funcional, João da Silva Pereira e os 

estudantes do curso de Informática para a Saúde vão “fazer todos os esforços para angariar 

parceiros e financiamento para criar um produto desta ideia”. Assim sendo, os próximos passos na 

investigação incluem “refinar o protótipo, com a colaboração das áreas da Engenharia Mecânica e 



Eletrotécnica, para a produção da estrutura física amovível e respectivo equipamento eléctrico 

optimizado ao peso e portabilidade deste kit”. 

 
In: Ciências Hoje 
 

 
 

 

 
 

 

 

√ SKOOG 

 

Sabe que instrumento é este?  

 

Apresentamos a Viola-Clari-banjo-corneta-guitarra-bateria. Ou simplesmente Skoog, para os 

amigos! 

Não é um brinquedo. É um instrumento musical genialmente inovador, que permite a qualquer 

pessoa tocar um instrumento musical com som real, simplesmente pressionando uma parte do 

Skoog. Aliás, com o Skoog apertar, pressionar, rolar e até mesmo bater são formas de criar acordes 

e notas… ao som duma guitarra, dum clarinete, duma flauta. E não tem que ser o Wolfgang 

Amadeus Mozart para saber tocá-lo! O Skoog é pois o primeiro instrumento musical inclusivo, que 

permite que qualquer pessoa, independentemente da idade ou nível de competências 

 

Quer saber mais? Aceda à página do Skoog no facebook (skoog no facebook). 

 

 

√ “Uma Escola de, para e com todos” 

O Instituto Superior de Ciências Educativas 

Em Odivelas, vai realizar nos próximos dias 25 e 26 de Maio de 

2012, no auditório do Complexo Educativo, o 1º Congresso de 

Educação especial – “Uma escola de, para e com todos”, na 

qual contará com a presença de destacados oradores. 

Para mais informações contactar: www.isce.pt 

 

 

Notícias dos OUTROS 
 



√ Halliwick em Terapia Psicomotora em Meio Aquático 

A Associação Portuguesa de Psicomotricidade irá promover uma nova formação que irá decorrer 

em Junho. Trata-se do Método de Halliwick em Terapia Psicomotora em Meio Aquático, dado pelo 

formador reconhecido e conceituado na área, Johan Lambeck.  

As inscrições decorrem até dia 25 de Maio e o pagamento pode ser faseado. Não percam esta 

oportunidade!  

Para mais informações, contactem para appformacao@gmail.com. 
 
 
√. PÓS-GRADUAÇÃO DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS EM CONTEXTO ESCOLAR 

A Universidade Lusófona do Porto irá promover ente 13 abril e 7 de Julho de 2012 um curso de  

Pós-Graduação acreditada com 4,2 Créditos, de Mediação de Conflitos em contexto escolar 

Esta Pós-graduação oferece uma base de reflexão sobre a forma como a Mediação, a Educação e a 

Escola se cruzam, focando as possibilidades de intervenção pragmáticas e transformadoras. 

 

Objetivos, Docentes e Plano de Estudos podem ser consultados  

http://www.ulp.pt/index.php/ensino/faculdades-escolas-e-institutos/instituto-de-educacao/instituto-
de-mediacao/copy-of-pos-graduacao-em-mediacao-de-conflitos-em-contexto-escolar.html 
 
 
√. Sinais de Alerta no desenvolvimento Infantil 

A Janela Redonda irá promover no próximo dia 17 de março, das 10h às 17h30, em Leiria o 

workshop “Sinais de Alerta no Desenvolvimento Infantil”.  

Para mais informação contactar: workshop@janelaredonda.pt ou 244 852 305 

 



 

 

 

 

 

 

Para que a PIN-ANDEE possa crescer na sua representatividade, acções e actividades 
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 quota 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! 
www. proinclusao.com.sapo.pt                             E-Mail proandee@gmail.com 


