Associação Nacional de Docentes de Educação Especial

Newsletter
Nº47

OUTUBRO 2012 (1ª QUINZENA)

Editorial
nobreza de caráter pelo nas- conveniências próprias; um
cimento. Esta ideia intrinse- desprendimento e a possibicamente burguesa – do lidade de adiar e de postermérito pelas obras e não gar os interesses e necessipelo nascimento – foi uma dades próprias.
verdadeira
Caros sócios e amigos:

em que se comemora com
um feriado o dia 5 de Outubro de 1910, conhecido como
a Implantação da República.
pela

febre

da

“produtividade” o 5 de Outubro merece, pelo seu significado e pelos seus heróis uma
reflexão.
De todas as mudanças que a
República trouxe a Portugal
gostaria de comentar uma
delas pelo seu carácter lidimamente moderno: a abolição da nobreza por nascimento. Depois da República, os
barões, os condes, os viscondes, os duques e os marqueses ficaram confinados às
bizarras aparições em revistas
cor-de-rosa

e

às

em Existe pois nobreza em todas

hábitos multiseculares no as pessoas (numas mais do

Parece ser este o último ano

Tombado

revolução

colunas

sociais. Tal como aconteceu à
governação, o 5 de Outubro
veio dizer à sociedade civil
que não se tem poder ou

nosso país.

que em outras?) e esta

Tendo abolido a nobreza nobreza de objetivos e de
pelo nascimento, a Repúbli- procedimentos

não

tem

ca levanta questões impor- nada que ver com a classe
tantes:

Será

que

existe social ou qualquer outra

nobreza? E se existe o que condição.
é?

É esta talvez a lembrança

Nobreza existe sim, nos ges- que eu gostaria de guardar
tos e nos comportamentos. do 5 de Outubro de 1910: a
A nobreza é talvez uma for- de um punhado de pessoas
ma de estar na vida tanto que

foram

desprendidas,

nos objetivos como nos pro- que arriscaram a vida por
cedimentos. Antes de mais um ideal, que puseram este
nos objetivos ligados aos ideal à frente dos seus intevalores do respeito a todos, resses e da “vidinha”. São
da igualdade, fraternidade e estes os burgueses que pelo
liberdade. Um respeito pro- que sonharam e pelo que
fundo por todos os seres fizeram tiveram acesso à
humanos

independente- verdadeira

nobreza:

a

mente das suas condições nobreza de caráter.
ou situações. Um respeito
solidamente alicerçado ao
mesmo tempo nas ideias de
justiça

e

de

David Rodrigues

compaixão.

Nobreza que existe também Presidente da Pró-Inclusão:
nos procedimentos de não ANDEE
fazer depender tudo das
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Notícias da ANDEE
√ Falando com quem faz...
No passado sábado dia 29 de setembro, reiniciou-se o ciclo
de sábados “Falando com quem faz”.
A sala da Escola Básica S. Vicente em Telheiras, encheu-se
com cerca de quatro dezenas de docentes que aderiram à
iniciativa. Uma partilha dinamizada por Ana Ferreira com a
temática “Medidas Educativas”. A ideia base foi a conceção
legislativa na sua aplicação prática.
Poder-se-ia pensar que o conhecimento do atual decreto,
(pelo qual se rege a educação especial), já com quatro anos
de vida, seria um tema sem muito para se discutir, mas
desenganem-se, curiosamente parece ainda não ser consensual. Quer no seu âmbito global, bem como ao nível
específico da aplicação das medidas educativas.
Uma situação bastante realçada foi a necessidade de interpretação igualitária por todos os docentes que a aplicam. Em muitos casos impera o bom senso de modo a evitar situações redundantes na aplicação das referidas
medidas.
A grande tónica deste momento de partilha foi, sem dúvida, a consciencialização de que sejam quais forem as
medidas aplicadas, elas devem ser pensadas SEMPRE de modo ao que melhor se aplica a cada aluno.
Em jeito de síntese pode-se referir que a temática não se esgotou nesta manhã. Ficou já um compromisso de
uma segunda parte com análise de casos práticos num próximo ciclo de sábados.

√ Parcerias
No passado dia 4 de outubro a Pró-Inclusão: ANDEE foi visitada por uma delegação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio Grandense do Brasil.
Esta delegação constituída pelo Reitor António
Brod, Vice-Reitor Mário Boessio e pela Diretora
de Ações Inclusivas Gisela Duarte tinham com
objetivo conhecer o trabalho da associação e
estabelecer contatos com vista a uma cooperação futura.
Foi com muito agrado que a Pró-Inclusão:
ANDEE fez esta partilha, pois o caminho da
Inclusão é feito num trilho de trocas de experiências e de parcerias.
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√ ENCONTRO DE TRABALHO SOBRE SAÚDE MENTAL NA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
O grupo de trabalho da Federação Nacional de
Cooperativas de Solidariedade Social (FENACERCI)
para o Duplo Diagnóstico em Deficiência Intelectual, organiza o Encontro de Trabalho sobre Saúde
Mental na Deficiência Intelectual a realizar em 12
de Outubro de 2012 no Auditório 2 da Fundação
Calouste Gulbenkian.
O principal objetivo deste Encontro é partilhar
conhecimento sobre a saúde mental na deficiência
intelectual num grupo alargado de profissionais
para ajudar a chamar atenção das comunidades
profissionais das áreas da saúde, serviço social,
pesquisa/investigação e formação, assim como a
sociedade civil para as necessidades em saúde
desta população.
A inscrição no evento é de 10,00€ e decorre até
ao dia 10 de Outubro 2012.
Informações e Inscrições:
Pimpumplay – www.pimpumplay.pt
Instituto de Apoio à Criança | Setor de Atividade Lúdica - http://
www.iacrianca.pt/sectores-iac/actividade-ludica
ESECS - www.esecs.ipleiria.pt

Para mais informações consultar:
www.fenacerci.pt

SUGESTÃO DE LEITURA
Jovens De Futuro
Jovens de Futuro” é o título de novo manual destinado a divulgar as
boas práticas que podem ajudar crianças e adolescentes com problemas de insucesso escolar associados ao contexto socioeconómico em
que vivem.
"

O livro espelha o trabalho desenvolvido, desde 2008, em 10 concelhos pelos Empresários pela Inclusão Social (EPIS), que têm apoiado
milhares de crianças e adolescentes no percurso escolar.
A EPIS tem já a experiência de uma rede de mediadores para o sucesso escolar, constituída por 40 elementos, que trabalham a tempo
inteiro nas escolas com alunos de risco previamente identificados,
sobretudo no 3.º Ciclo, quando se verifica o maior perigo de retenção
e abandono escolar.
No livro, com prefácio do ex-ministro da Educação David Justino, são
incluídos dados estatísticos sobre a escolaridade em Portugal e casos
reais de alunos abrangidos pelo projeto.
Entre 2007 e 2010, o projecto passou por 88 escolas e cerca de 30.000 alunos.
Além de Diogo Pereira, assinam o livro Paulo Nossa, José Manuel Canavarro, Rita Vaz Pinto e Luísa
Mantas.
Segundo Manuela Neves, os autores consideram que, perante a deteção de cenários de elevado
absentismo escolar, os mecanismos colocados ao dispor da escola são "morosos e de reduzida eficácia".

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

