Associação Nacional de Docentes de Educação Especial

Newsletter
NOVEMBRO 2012 (2ª QUINZENA)

Nº50

Editorial

A mobilidade
transnacional como
espaço de inclusão –
vencer as barreiras do
desafio!
Este foi o tema tratado no DIA
ABERTO COMENIUS, que se
realizou no dia 31 de outubro no
Auditório Liceu Passos Manuel.
Esta iniciativa destinou-se a
entidades
e
individuos
envolvidos na educação escolar
com interesse em conhecer o
Programa Comenius, com vista à
elaboração
de
projetos
europeus ou à apresentação de
mobilidades individuais.
O dia iniciou com um painel
“Inclusão como paradigma face
à diversidade de públicos na
educação escolar” composto
pela: Drª Filomena Pereira,

Diretora dos Serviços de
Educação Especial e Apoio;
pela Prof. Ana Rosa Trindade,
Representante da Pró-Inclusão
e pela Prof. Drª Sofia Santos,
Coordenadora
de
àreas
Erasmos
de
Reabilitação
Psicomotora.
Seguindo-se o relato de
experiências de sucesso de
mobilidades
transnacionais,
com alunos portadores de
deficiência: “Quem tem rodas
também vai a roma”, “Fashion
for people with special needs”
e ainda o relato da mobilidade
individual da Prof. Gisela Maria
Diogo que beneficiou de uma
bolsa
Comenius
para
frequenter o Curso “Special
Needs and Inclusive Learning”
no estrangeiro.
Por último a equipa da Agência
Nacional
–
PROALV,
disponibilizaram-se
para
dinamizar workshops acerca de
cada uma das ações do
Programa Comenius:
PARCERIAS
Parcerias entre Escolas – Multilaterais
Parcerias entre Escolas - Bilaterais
Parcerias COMENIUS Regio
MOBILIDADES INDIVIDUAIS
Bolsas de Formação Contínua
para Pessoal ligado à
Educação Escolar
Assistentes COMENIUS
Acolhimento de Assistentes
COMENIUS
MOBILIDADE INDIVIDUAL DE
ALUNOS (MIA)
(Pode consular toda esta
informação no site da PROALV -

http://pt-europa.proalv.pt)
A preparação
do tema
solicitado e a reflexão de todos
quanto, durante todo o dia,
deram o seu contributo no
relato de experiências de
mobilidade transnacional com
alunos
com
mobilidade
reduzida levou-nos a algumas
reflexões - a pensar nos
desafios e nas soluções…
A diversidade dos públicos
escolares que acedem à escola
é uma realidade! Realidade
essa que, a escola tem
manifestado
alguma
dificuldade em superar! Como
agir?
Sempre que nos deparámos
com um obstáculo na nossa
vida, qualquer coisa que
queiramos alcançar, mas que
algo se coloca pelo meio o que
fazemos? Qual é a atitude mais
usual? Sentámo-nos à espera
que
tudo
se
resolva
naturalmente? Deixámos que
sejam os outros resolverem por
nós? Ou arregaçamos as
mangas e vamos à luta?
Concerteza que optamos por
esta última hipótese!
Passando esta premissa para o
mundo escolar, esta deve a ser
a nossa atitude - derrubar
barreiras para que consigamos
os nossos intentos. Vencer os
desafios para que todos, sem
exceção,
acedam
à
participação e ao sucesso.
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Editorial (conclusão)
Um desafio vence-se com
trabalho, acreditando no alcançe
da idiologia, se assim não for o
seu empreendedor será, por
ironia do destino, um vencido.
Várias interrogações foram
colocadas: Temos as mesmas
necessidades?
As
mesmas
capacidades?
Gostos?
Interesses? Saberes? Filosofias?
Ideologias? Temos todos as
mesmas condições para alcançar
o sucesso? NÃO!
Então porque insistimos (e a
escola insiste e persiste) em
tratar de igual forma, se somos
todos diferentes? Estaremos a
promover a igualdade? Ou, mais
uma vez a reforçar a
desigualdade?
A escola é uma instituição da
diversidade, cujo papel passa
pela promoção da igualdade de
oportunidades… como lidar com
isto? Algumas pistas...
Deixar o modelo do “aluno
com defeito” e centrar o
paradigma
nos
contextos;
Identificar e eliminar as
barreiras
existentes,
mas preferencialmente
antever as soluções para
as
potenciais
necessidades (prevenir
em vez de remediar);
Promover
práticas
de
sucesso,
diferenciar
percursos educativos e
profissionais;

Criar redes de resolução
colaborativa
de
problemas,
trabalho
em
equipa
que
implique
a
aprendizagem
interescolas;
E porque não aprender
com as escolas de toda
a Europa?
O Projeto Comenius permite
isso, de uma forma virtual e
também presencial. Permite a
mobilidade de professores e de
alunos para outros países,
outras
culturas,
outras
vivencias,
outras
práticas
pedagógicas,
outras
perspetivas, outras, outras,
outras...
Colegas! De que estão à
espera?
O
convite
à
candidatura não tardará a
chegar ao site da PROALV
(http://pt-europa.proalv.pt/
public/PortalRender.aspx?
PageID=2b2206b0-b6aa-11df934b-00127991ef2ae) e ele
destina-se
a
todos
os
professores
que
tenham
interesse em enfrentar este
desafio.
Para
angariar
parceiros
europeus basta fazer a
inscrição da escola e o registo
do professor no http://
www.etwinning.net/pt/pub/
index.htm, procurar ou propor
projetos de interesse e fazer a
candidatura, que termina a 21

de fevereiro de 2013!
Este dia aberto Comenius teve
como
principal
objetivo
sensibilizar todos os presentes
para fazerem candidaturas que
visem a participação local e a
mobilidade transnacional de
alunos
portadores
de
deficiência.
Este é o desfaio que é colocado
a todas as escolas!
Desafie os seus limites e
concorra!
Afinal, toda a europa está à
distância de um “click”!
Ana Rosa Trindade
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Notícias da ANDEE
√ Falando com quem faz...
Realizou-se no dia 10 de novembro, mais um sábado Temático organizado pela Associação Nacional de
Docentes de Educação Especial. Esta sessão subordinada ao tema "Alargamento da Escolaridade Obrigatória"
foi promovida e dinamizada pela Dr.ª Ana Rosa Trindade que veio partilhar connosco as suas experiências. Foi
uma sessão que contou com cerca de quarenta participantes com o intuito da partilha de uma temática
bastante pertinente.
A sessão iniciou com a dinamizadora a fazer uma apresentação sobre a Transição para a Vida Pós-Escolar, tema
considerado prioritário pela Agência Europeia para o Desenvolvimento das Necessidades Educativas Especiais.
A Dr.ª Ana Rosa Trindade referiu que este é um tema bastante sensível nos tempos que correm, não só para os
jovens com necessidades educativas especiais, mas para todos os jovens em geral, uma vez que a saída da
escola e a inserção profissional constitui um grande problema.
A Agência Europeia fez um levantamento das preocupações dos jovens, das famílias e dos empresários. Entre
as principais preocupações dos jovens estão a necessidade de terem uma profissão e não serem discriminados.
As preocupações das famílias são semelhantes às preocupações dos jovens, mas demonstram necessidade de
maior articulação entre os especialistas de educação, saúde, serviços sociais e emprego. Por sua vez as
empresas referem que o Estado deveria motivar através de incentivos formais e informais para a contratação
destes jovens.
A dinamizadora continuou a sua apresentação referindo que a elaboração de um Plano Individual de Transição
pressupõe que uma equipa multidisciplinar implemente um conjunto de medidas que garantam o sucesso
social e laboral dos jovens. Este deve ser um processo dinâmico que minimize o “fosso” entre a escola e a vida
pós-escolar e que responda às expetativas dos pais/famílias.
No relatório elaborado pela Agência Europeia são descritas algumas dificuldades: a alta percentagem de
abandono escolar; o baixo nível de acesso à educação e formação; substimação das capacidades e os contactos
limitados entre os vários agentes. Nesse mesmo relatório são deixadas algumas recomendações: construir
redes sociais ou profissionais; definir medidas criativas; aumentar o sistema dual (entre escolas e empresas);
criar medidas de apoio; melhorar a comunicação dentro do setor; reforçar os serviços de orientação
vocacional e o acompanhamento. Faz-se ainda referência à criação de um “mediador de transição” que faça a
ligação entre a escola e as instituições da comunidade.
De seguida a Dr.ª Ana Rosa Trindade apresentou um relato de uma experiência, mais precisamente do
Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa, onde expôs a dinâmica existente na implementação dos PIT neste
Agrupamento. Relembrou ainda que:

“O caminho é feito de avanços e recuos…”

Posteriormente foram formados grupos que debateram vários textos. Da leitura e do debate desses textos foi
realizada uma reflexão sobre o aumento da escolaridade obrigatória e o preconizado na Portaria 275-A/2012.
Nessa reflexão surgiram algumas questões/preocupações que serão transformadas em um documento de
trabalho a ser apresentado a algumas entidades.

Notícias dos Outros
√

Campanha Solidária (23-29 nov.)

√ Seminário Caminhos para a Inclusão
No próximo dia 8 de nov. decorrerá na CERCI de
Cascais o seminário Caminhos para a Inclusão— A
Escola vivida por todos, promovido pela Câmara
Municipal de Cascais. O programa apresenta
painéis pertinentes ao tema do evento.

Os fundos resultantes desta campanha
destinam-se a apoiar os projetos da APSA,
nomeadamente a conclusão do projeto CASA
GRANDE, um Centro de Atividades Ocupacionais
e Residência Autónoma para pessoas com
Síndrome de Asperger. A CASA GRANDE” será
um espaço de formação, de treino de
competências sociais e de emprego temporário
favorecendo a integração social e profissional.
Esta campanha Solidária está autorizada pelo
MAI através da utilização da linha telefónica
O custo da chamada 0,738€ (0,60 + IVA)
revertendo para a APSA 0,615€ (0,50 + IVA).

√

Leiria - Workshop Perturbações do Espetro do Autismo

SUGESTÃO DE LEITURA
Revista Lusófona de Educação
Neste número da Revista Lusófona de Educação encontramos um excelente
conjunto de textos sobre a temática da Inclusão Social e Educativa ,
comtemplando em termos teóricos e empíricos os vários pensares e práticas
desenvolvidas na França, Espanha e Portugal e ainda no Brasil, dando desta
forma voz às pessoas que com o seu “fazer” procuram uma sociedade e uma
escola mais equitativas.
O texto de Charles Gardou “Pensar a deficiência numa perspetiva
inclusiva”vem questionar as representações culturais quanto à deficiência,
propondo uma “revolução cultural” através de uma “desconstrução” destas
representações.
Francisca González-Gil e Pilar Sarto Martin fazem uma análise do que é ou pode ser a formação de professores
no artigo “Uma experiência internacional de formação de professores para a inclusão”.
Edineide Jezine e Rusiel Paulino de Araújo apresentam-nos os “Desafios da Inclusão em Portugal”através de uma
reflexão de ATL´s promotoras das aprendizagens.
Alcides Monteiro reflete sobre a Inclusão social na “Educação e formação de adultos”, dirigida a mulheres
desempregadas.
Kátia Tavares Merselian e Célia Regina Vitaliano apresentam a análise das condições que uma escola do Brasil
criou para a inclusão de 11 alunos surdos.
Maria Teresa Costa e Luisa Cagica Carvalho apresentam a educação para o empreendorismo como instrumento
facilitador da inclusão.
Maria Odete da Silva levanta dúvidas e questões que se colocam aos professores nas suas práticas, refletindo
sobre a necessidade de uma formação adequada.
Isabel Sanches diz-nos que quer “meter as mãos na massa” para nos fazer refletir sobre as práticas de
“Educação Inclusiva”.
Para mais informações contatar:revista.lusofona@gmail.com /Tel. 217515500

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

