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Caros associados da Pró-Inclusão
Janus, o deus romano era representado
por uma imagem com duas caras: uma
a olhar para a direita e outra para a
esquerda, uma a olhar para trás e outra
para a frente. É interessante pensar
que esta imagem pode ser uma
metáfora interessante para a vida e
para a vida das associações como a
nossa. Estamos sempre a olhar para o
passado e para o futuro: é nisso que
consiste o nosso presente.
Olhando para trás, vemos muitas
realizações feitas por uma associação
“nascida do nada”. Com a colaboração
de muitos associados, esta direcção
tem conseguido instalar a associação e
concretizar alguns projectos que
tornam mais claro ainda a razão de ser
da nossa existência.
Olhando para a frente, vemos um
ambicioso e realizável programa de
actividades: a edição da “Revista de
Educação Inclusiva”, a acreditação da
Associação como entidade formadora,
a realização dos sábados “Falando com
quem faz”, o Ciclo Luso-Espanhol de
conferências sobre Educação Inclusiva a
realizar no Porto, Coimbra, Lisboa e
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Évora. Enfim um programa intenso que
nos propomos realizar para dar
visibilidade, qualidade e dignidade à
profissão de professor de Educação
Especial.
A nossa Associação editou um cartaz
em formato A3 que se destina a
divulgar as actividades para 2010.
Estes cartazes podem ser afixados em
lugares públicos das escolas ou
agrupamentos para informar o corpo
docente sobre a existência e actuação
da Associação. Pediamos aos nossos
associados que nos contactem se
quiserem receber estes cartazes para
os afixarem. Mandá-los-emos pelo
correio. É um bom serviço prestado à
nossa Associação.
Precisamos que os sócios que ainda não
o fizeram, regularizem o pagamento
para 2010 e sobretudo que se
mantenham em contacto connosco ou
através do nosso sítio ou através do
nosso correio electrónico.
Desejamos
Primavera!
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Notícias da ANDEE
 Convocatória a todos os sócios da Pró-Inclusão para Assembleia Geral a
realizar-se dia 24 de Abril pelas 14.00 na sede da Associação, sita no Instituto
Piaget, Quinta da Arreinela de Cima, Almada.

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:
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/
 A tão esperada revista da nossa ANDEE estará pronta até Maio e será enviada
gratuitamente para todos os nossos associados com as cotas de 2010
regularizadas.

Notícias dos OUTROS


V JORNADAS NORTENHAS DE PSICOLOGIA, 28 de Abril de 2010 PORTO
Mais informações em: http://www.jasfarma.pt/noticia.php?id=3112



Encontro - A Caminho da Inclusão - Boas Práticas Educativas Aplicadas a Alunos Com Currículo
Específico Individual.
Dia 21 de Abril pelas 17 horas no Auditório da Escola Secundária c/ 3º Ciclo do E.B. de Gama
Barros.
Inscricões e mais informações: encontroedespecial@gmail.com



Site com material didáctico: http://www.nasturtium.com.pt/produtos.php?pai=269



Site da Organização Internacional de Inclusão
http://www.inclusion-international.org/



Novidades no site http:/redeinclusao.web.ua.pt com vários resumos de livros disponíveis na
área dos Recursos.



Workshop "Saúde Vocal e Técnicas Vocais: A voz profissional", dia 10 de Abril, realizado pela
Associação para a Promoção do Desenvolvimento Juvenil (A.P.D.J.).
O workshop irá realizar-se no Auditório da Junta de Freguesia de Queluz.
Mais informações: anaferreira.apdj@gmail.com



Site interessante na temática da Educação Especial http://www.bettercarenetwork.org



5º Workshop dia 24 de Abril, “AUTISMO: Ensino Estruturado no Modelo TEACCH", mais
informações em: www.oficinadidactica.pt na área dos workshops.



Encontro Europeu sobre Saúde Mental na Deficiência Intelectual – Construir Pontes entre a
teoria, investigação e boas práticas – Lisboa, Torre do Tombo, 22 de Abril 2010 - ENTRADA
LIVRE
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