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Notícias da ANDEE
√ III Congresso Internacional

III Congresso Internacional
“Educação Inclusiva e Equidade”
31 out. 1 e 2 nov. 2013
Oradores:
António Nóvoa (Universidade de Lisboa)

Renato Opertti (IBE - UNESCO)
José Morgado (ISPA - IU)
José Pacheco (Escola da Ponte - Vila das Aves)
Local: Aula Magna do Instituto Piaget de Almada (Lisboa)

Submissão de Comunicações e Posters: 30 set. 2012 a 30 mar. 2013
Manifeste o seu interesse em receber mais informação sobre o congresso:
congressospinandee@gmail.com
Pode também consultar o blogue: http://congressospinandee.blogspot.pt

√ Formação para 2012/2013

√ FORMAÇÃO PARA 2012/2013
A Comissão Pedagógica do Centro de Formação Pin – ANDEE (acreditado pelo Conselho
Científico-Pedagógico de Formação Contínua

Centro de Formação

de Braga) encontra-se a delinear um Plano de
Formação para o ano letivo 2012/2013.

A Pró-Inclusão - ANDEE vai já no próximo dia 29 de setembro iniciar o ciclo
de sábados – “Falando com quem Faz” que vai decorrer no Instituto Piaget
em Almada.

As formações decorrerão em diferentes agru-

CICLO DE SÁBADOS

pamentos de escolas e serão custeadas pelos

FALANDO COM QUEM FAZ

próprios formandos, sendo que para os associados da Pró-Inclusão com quotas regulariza-

MÊS

ORGANIZADOR

TEMA

29 SETEMBRO

Ana Ferreira

Medidas Educativas

20
OUTUBRO

Leonor Brito

Modalidades específicas de educação: as
unidades

27
OUTUBRO

Fátima
Craveirinha

A Intervenção Precoce na Infância

10
NOVEMBRO

Ana Rosa
Trindade

O alargamento da escolaridade obrigatória

24
NOVEMBRO

Helena Neves

Cooperação e Parcerias

das a quantia será de 50€ e para não associados de 70€. Em breve será divulgada a calendarização das ações.
Os Agrupamentos de Escolas interessados
em promover formação acreditada na área da
Educação Especial, para os docentes dos
diferentes grupos, podem solicitar a colaboração deste Centro de Formação através do email proandee@gmail.com .

Este ciclo de sábados é gratuito para os associados com quotas regularizadas.
Para os não associados o valor é de 10€ por cada sábado. O pagamento
poderá ser efetuado no local ou por transferência bancária para o NIB:
0036 0106 99100042329 74.
Observação: O ciclo de sábados foi proposto para acreditação (0,6 créditos 15 horas). Aguardamos a aprovação.
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Notícias dos Outros
√ XXº Colóquio da AFIRSE 2013
Formação Profissional: Investigação
Educacional sobre teorias, políticas e práticas.

A formação profissional é um campo de práticas com grande proximidade às dinâmicas sociais, em permanente recomposição, atravessado por dúvidas, tensões, contradições, caracterizado pela diversidade e complexidade. O XX Colóquio Nacional da Secção Portuguesa da AIPELF/AFIRSE a decorrer nos dias 31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro no Instituto
de Educação da Universidade de Lisboa centra-se na seguinte questão: Qual o contributo
da investigação em Ciências da Educação para a análise e compreensão das tensões, dos
paradoxos, da diversidade e da complexidade que marcam o domínio das políticas e práticas de formação profissional?
Procura-se contribuir para o debate, reflexão e problematização das questões que se colocam à formação profissional inicial e contínua, promovida dentro e fora do sistema educativo, nas escolas do ensino básico e secundário, nas escolas profissionais, no ensino superior, nas empresas, na administração pública e nas associações.
Submissão de resumos até 15 de setembro
Para mais informação: http//afirse.ic.ul.pt/xxcoloquio

√ V Seminário de Educação Inclusiva

√ Workshop Neurociência: Intervenção na
Leitura e Escrita

Irá realizar-se nos dias 26 e 27 de Outubro o V
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Escola Superior da Tecnologia da Saúde em
Lisboa (parque das nações)
Para mais informações:
sec.iceducacao@ulusofona.pt
21515500—ext.2176

Para mais informações:
Oficina Didática

Tel.: 213 872 458 -

Email: info@oficinadidactica.pt

SUGESTÃO DE LEITURA

O Tesourinho, uma
nova vida
Maria João e Sandra Novais
Tinha três anos quando a sua vida girou cento e oitenta
graus e transitou do abandono para uma família.
No dia 6 de outubro de 2006, o Tesourinho começou a
receber visitas daquela que seria a sua nova mãe e não
temeu os estigmas da cor e da Síndrome de Down.
Rendida ao amor, aceitou um quotidiano de desafios e
de lutas em prol da aceitação e da não discriminação.
A partir desse dia, mãe e filho tornaram-se inseparáveis.
A felicidade é a palavra de ordem que o Tesourinho descobriu na sua nova vida.

Alphabetum Editora

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 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
Quinta da Arreinela de Cima, 2800-305 Almada

E-Mail: proandee@gmail.com
TLM: 927 138 311 - E-mail: proandee@gmail.com

