
de tempo deixou em todos nós uma 

sensação de algo que ficou 

incompleto. Uma necessidade de 

perceber melhor porque é que 

algumas questões embora já 

identificadas há alguns anos como 

mais frágeis continuam, de forma 

recorrente, a serem apresentadas 

como um problema novo para o qual 

se vão (agora) equacionar possíveis 

soluções ou outras questões que pelo 

seu cariz estruturante e de novidade 

nos parece que deveriam ter sido 

objeto de discussão mais alargada e 

aprofundada. 

No painel seguinte – Escola que 

Inclui, ouvimos alguns relatos sobre 

práticas de transição para a vida pós 

escolar e da importância destes 

processos serem liderados pelas 

escolas do ensino regular e 

assentarem em parcerias que esta 

possa estabelecer com outras 

organizações da comunidade. Foi 

ainda interessante perceber como é 

que as escolas podem 

progressivamente ser mais inclusivas 

quando existe mudança de atitudes, 

liderança e suporte à inovação bem 

como interesse pela implementação e 

desenvolvimento de respostas mais 

específicas nomeadamente as que 

podem ser equacionadas nas 

unidades especializadas. Em todos 

estes relatos foi de extremo interesse 

a intervenção de uma encarregada    

 

Hoje as palavras iniciais da nossa 

Newsletter debruçam-se sobre o 

Seminário que, numa iniciativa da 

Câmara Municipal de Cascais, 

decorreu na CERCICA no passado 

dia 8 de Dezembro sob o lema 

“Caminhos para a Inclusão – a 

escola vivida por todos”. Logo no 

inicio deste seminário ficou patente 

uma ideia que se manteve ao longo 

de todo o dia – a liderança da 

Câmara Municipal de Cascais na 

(re)organização constante de uma 

rede de apoios com base 

comunitária. Uma liderança bem 

visível em todos os painéis e 

consubstanciada pelos relatos de 

todos os palestrantes que de uma 

forma ou de outra foram realçando 

as sinergias criadas pela articulação 

entre todas as organizações 

empenhadas na consecução de um 

objetivo primordial: qualificar os 

apoios aos alunos com NEE 

sobretudo durante o período da 

escolaridade obrigatória. 

No primeiro painel – perspetivas 

nacionais sobre a inclusão 

destacamos os tópicos específicos 

relativamente à intervenção 

precoce, aos suportes de apoio e à 

transição para a vida pós-escolar. 

Tópicos que têm vindo a ser 

realçados, recorrentemente nos 

últimos anos, como aspetos que 

continuam a necessitar de uma 

atenção específica. Ainda 

relativamente às perspetivas 

Nacionais o representante do 

Ministério da Educação elencou 

alguns pontos que defendeu como 

primordiais nas mudanças futuras, 

como: 1) Melhorar as respostas às 

situações de problemas de 

aprendizagem ligeiras, 2) Melhorar 

a rede dos Centros de Recursos 

para a Inclusão, 3) Melhorar a rede 

das unidades especializadas, 4) 

Melhorar a formação dos 

professores, 5) Melhorar a 

transição dos jovens para a vida 

pós escolar e 6) Melhorar aspetos 

relativos aos critérios de 

elegibilidade. Todos os assuntos 

deste painel foram objeto de 

alguma discussão posterior mas 

por ser restrita aos intervenientes 

no painel e por constrangimentos 
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articulação com outras 

organizações no sentido de se 

encetarem processos de transição 

consistentes nomeadamente os 

referentes à vida pós escolar. 

Considerámos importante referir o 

aspeto da formação na área das 

NEE, tanto no que respeita à 

formação inicial como à formação 

especializada como uma forma de 

caminharmos para a 

implementação de serviços que 

ofereçam respostas de qualidade. 

Respostas baseadas em parcerias 

de base comunitária, flexível e 

individualizada que possam 

fortalecer redes de apoio e 

dinamizar respostas em contextos 

de vida / contextos inclusivos. 

Deste modo será mais fácil a (re)

construção de projetos de vida em 

articulação com as famílias e os 

próprios jovens com NEE tendo-se 

em conta a qualidade de vida das 

pessoas com NEE. Abordamos, 

ainda, a necessidade de serem 

revistos procedimentos instituídos 

nomeadamente os que prefiguram 

um sistema de elegibilidade pouco 

claro que na maior parte das vezes 

leva a que sejam criados 

procedimentos de elegibilidade de 

pessoas para serviços e não o 

contrário, como seria natural. 

Finalmente parece-nos essencial 

abordar a necessidade de ser  

de educação, não só pela perspetiva 

que introduziu logo no início do 

painel mas também pela tónica que 

colocou na mais-valia da 

participação dos encarregados de 

educação em todos os processos de 

apoio ao longo dos diversos ciclos 

de vida das pessoas com NEE. Foi 

neste painel que tentamos responder 

ao mote lançado, anteriormente, 

pela moderadora do painel: “e o 

futuro…” 

 Depois de tudo o que tínhamos 

ouvido pareceu-nos importante 

iniciarmos a nossa intervenção por 

lançarmos um desafio à Câmara 

Municipal de Cascais no sentido de 

aproveitar as sinergias de todas as 

parcerias para elaborar um “livro 

branco” sobre a educação especial, 

digamos que uma prospeção do 

“estado da arte” de modo a serem 

delineados caminhos futuros. Uma 

iniciativa que também defendemos 

como importante relativamente ao 

contexto nacional. Posteriormente 

falámos da necessidade de olharmos 

com alguma criticidade para aquilo 

que podemos chamar do eixo das 

políticas de modo a atendermos a 

tópicos como: i) consensos sociais e 

politicamente alargados 

relativamente à produção de 

legislação, ii) trabalho de 

monotorização que não seja 

essencialmente administrativo, iii) 

descentralização de decisões e 

opções diversificadas, 

diferenciadas e individualizadas na 

organização de respostas, iv) 

financiamentos claros para a 

inclusão, v) clarificação de 

conceitos, nomeadamente do 

conceito de inclusão e de 

necessidades educativas especiais 

bem como de serviços / escolas de 

referência, vi) necessidade de 

teoricamente enquadrarmos os 

processo de inclusão num 

paradigma que reforce esses 

processos – o paradigma critico, 

vii) opções de (re)organização do 

sistema claras relativamente aos 

princípios da inclusão. Um outro 

eixo a ter em atenção seria o do 

currículo e do interesse em 

pugnarmos por uma perspetiva de 

currículo aberto que permitisse 

consubstanciar os princípios de 

flexibilidade / adequação e 

diferenciação bem como 

concretizar verdadeiros processos 

de avaliação inclusiva. A 

desmistificação da denominação 

de currículo funcional, uma vez 

que todos os currículos escolares 

devem ser funcionais e preparar as 

pessoas social e culturalmente para 

serem proactivas nas comunidades 

em que interagem. A importância 

de dotar as escolas de recursos, 

mesmo que em colaboração / 
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 promovida a divulgação de boas práticas no 

âmbito da inclusão das pessoas com NEE. 

No painel seguinte – Escola e parceiros: partilha 

de práticas. Abordaram-se procedimentos na 

criação de parcerias e articulação de 

organizações diferenciadas como forma de 

melhor responder às necessidades dos alunos 

com NEE. Também se abordou o tema dos 

suportes de apoio e do trabalho desenvolvido 

nesta área pelo Centro de Recursos TIC da 

Direção Geral de Educação. Já no período da 

tarde pudemos ouvir aspetos importantes 

relativamente à terapia assistida com cães, da 

responsabilidade da CERCICA. No último 

painel abordaram-se perspetivas relativas à 

articulação entre os serviços de saúde e os 

serviços de educação. 

Para finalizarmos estas palavras cabe-nos dar os 

parabéns à Camara Municipal de Cascais pela 

organização deste evento, rico em informação. 

Resta-nos deixar o pedido para que organizem 

outros seminários sobre esta temática. Reflexões 

que para além da qualidade e quantidade da 

informação dê também espaço ao debate 

alargado de modo a que muitos dos tópicos 

possam ser objeto de uma melhor apropriação 

por parte de todos nós. Por todo o esforço 

organizativo e disponibilidade para dinamizar 

espaços de debate sobre os caminhos da 

inclusão e da necessidade de (re)criarmos 

escolas que, verdadeiramente, sejam para Todos 

reafirmamos o nosso Bem Haja à Câmara 

Municipal de Cascais. 

Joaquim Colôa 

(Pró-Inclusão-ANDEE) 
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Notícias da ANDEE 

√ Ação de Formação 
Arte na Educação Especial 

 
Formador: Helena Abreu Neves/Daniela Gomes 
Local: CERCICA  
 
Destinatários: Educadores de Infância, Professores dos 
1º e 2º ciclos do Ensinos Básico  e Professores de 
Educação Especial 
Modalidade: Oficina de Formação 
 
Calendarização: 25 fev. 2013 (17h.00 – 20h.00); 27 fev. 
2013 (17h.00 – 20h.30); 2 mar. 2013 (9h.00 – 13h.30); 4 
mar 2013 (17h.00 – 20h.00); 6 mar 2013 (17h.00 – 
20h.00);  14 mar. 2013 (17h.00h.00 – 20h.30); 16 mar. 
2013 (9h.00 – 13h.30);  
 

Nº de Horas: 50h (25h presenciais) 
Unidades de Créditos: 2 
 
Registo de Acreditação: CCPFC/ACC –71490/12 
Conteúdos:Conteúdos: 

1.Conceitos e metodologias inerentes à prática da 
Educação Artística, Educação pela Arte e Arte-terapia: 
 
Arte-terapia: Utilização da Arte como mediador, em 
contexto individual e grupal, promovendo a socialização, 
a expressão de sentimentos e a gestão de conflitos e 
ansiedades; 
Educação artística: Estimular, num contexto oficinal, o 
potencial criativo e artístico dos alunos, através da 
experimentação de diferentes materiais e criando uma 
dinâmica de trabalho centrada nos processos criativos e 
não no resultado final. 
Educação pela Arte: Com recurso a exemplos da História 
de Arte explorar os seguintes conceitos: Humanização, 
Transparência, Rebatimento, Cor, Figura Humana, 
Desproporção, Ideografismo, Perspetiva Afetiva;.  
 

2. Relação entre conceitos de arte, pedagogia e  
psicologia. 

3. O papel da arte em geral, e da expressão plástica, em 

particular no desenvolvimento de crianças com NEE 

Valor a pagar: 50€ (associados) e 70€ (não associados) 
 
Inscrição para proandee@gmail.com ou para o link 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dHJrSFg5SzFmRWk0MWxPQjhFcVpOUlE
6MQ#gid=0 

√ Ação de Formação 
Adequações do Processo Ensino-

Aprendizagem aos Alunos com NEE 
 

Formador: Ana Maria Lopes dos Reis Ferreira 
 
Local: Agrupamento de Escolas D. Miguel de 
Almeida (Abrantes) 
 
Destinatários: Educadores de Infância, Professores 
dos Ensinos Básico e Secundário e Professores de 
Educação Especial 
 
Modalidade: Curso de Formação 
 
Nova Calendarização: 6 abr. 2013 (manhã:9h.30 – 
13h.00); 19 abr. 2013 (tarde: 16h.30 – 20h.30); 20 
abr. 2013 (manhã:9h.00 – 13h.30); 3 mai. 2013 
( tarde: 16h.30 – 20h.30); 10 mai. 2013 ( tarde: 
16h.30 – 20h.30); 11 mai. 2013 (manhã:9h.00 – 
13h.30) 
 

Nº de Horas: 25h 
Unidades de Créditos: 1 
 
Registo de Acreditação: CCPFC/ACC – 69240/12 

Conteúdos: 

1-Enquadramento Legislativo e conceptual da 

Educação Especial e da Educação 

Inclusiva  

2-Conceito de alunos com NEE e com NEE de 

carácter permanente  

3-Adequação ao processo de ensino – 

aprendizagem aos alunos com NEECP 

4-Organização da intervenção educativa para 

alunos com NEE 

 
Valor a pagar: 50€ (associados) e 70€ (não 
associados) 
Inscrição para proandee@gmail.com ou para o 
link 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dHJrSFg5SzFmRWk0MWxPQjhFcVpOUlE
6MQ 

 

mailto:proandee@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHJrSFg5SzFmRWk0MWxPQjhFcVpOUlE6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHJrSFg5SzFmRWk0MWxPQjhFcVpOUlE6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHJrSFg5SzFmRWk0MWxPQjhFcVpOUlE6MQ#gid=0
mailto:proandee@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHJrSFg5SzFmRWk0MWxPQjhFcVpOUlE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHJrSFg5SzFmRWk0MWxPQjhFcVpOUlE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHJrSFg5SzFmRWk0MWxPQjhFcVpOUlE6MQ
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Notícias dos Outros 

√ Congresso Síndrome X-Frágil 

Nos dias 12 e 13 de Abril irá realizar-se em Évora e 

Alandroal o Congresso Internacional sobre a 

Síndrome do X Frágil. 

Este Congresso pretende ser um momento de 

encontro de todos os que se interessam pela SXF e 

pela deficiência em geral, estando confirmada a 

presença de oradores reconhecidos a nível nacional 

e internacional, entre os quais o Prof. Donald Bailey 

(USA). 

Mais informações podem ser encontradas em 

-       http://www.sxf.uevora.pt/congresso 

-       https://www.facebook.com/

CongressoSindromeXFragil 

√  Oficina de Formação no Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco 

 

Os docentes de Educação Especial do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, de Vila Nova 

de Famalicão, iniciaram formação em serviço, na modalidade de Oficina de Formação. 

Este é um projeto de formação em serviço que se iniciou em 2009/2010, e que pauta pela partilha de 

experiências entre os docentes, uniformização de conceitos e melhoria na intervenção. 

Neste ano letivo, o tema da oficina é NEE: Medidas Educativas e Material de Apoio. 

Será dinamizada ao longo do ano letivo, tendo-se já abordado as medidas: Adequações Curriculares 

Individuais e Adequações no Processo de avaliação. Mantém-se o elemento basilar da partilha de 

experiências, dificuldades e sucessos e versa ainda uma componente muito prática de construção de 

materiais que permitam a consecução das 

Medidas Educativas citas no Decreto-lei 

3/2008. Assentará na modalidade colegial 

de interpretação e uniformização do 

parecer das Medidas Educativas que visam 

promover a aprendizagem e a participação 

dos alunos com necessidades educativas 

especiais de caráter permanente. 

 

Departamento de Educação Especial 

http://www.sxf.uevora.pt/congresso
https://www.facebook.com/CongressoSindromeXFragil
https://www.facebook.com/CongressoSindromeXFragil


Intervenção Precoce e Educação Especial 

Práticas de Intervenção Centradas na Família 

 

A autora Maria Manuela Alves apresenta-nos nos primeiros 

capítulos  deste livro uma sintese significativa da literatura 

publicada e da investigação produzida em Portugal na área da 

Intervenção Precoce. Podemos revisitar políticas implementadas ao 

longo dos tempos e refletir sobre conceitos, teorias e modelos que 

marcaram etapas importantes da história da Educação Especial. 

Apresenta-nos ainda representações de diversos atores educativos 

e práticas sócio-organizacionais e pedagógicas por eles 

desenvolvidas. 

O Plano Individualizado de Apoio à Família (PIAF), construído, 

colegialmente, com base na realidade concreta de cada criança e 

seu contexto, surge como uma “ferramenta fundamental” nesta 

nova abordagem, podendo funcionar como um “reforço significativo para os pais,” contagiando 

outras áreas do funcionamento das famílias, com “repercussões positivas no desenvolvimento das 

crianças”.  

 

Para mais informações contatar: editora@psicosoma.pt / Telf.232431060 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

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                             E-Mail: proandee@gmail.com 

Quinta da Arreinela de Cima, 2800-305 Almada    TLM: 927 138 311 - E-mail: proandee@gmail.com 


