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Editorial

CONCLUSÕES
A

Pró-Inclusão

–

inclusão, práticas de exclusão” e

nas últimas décadas.

sugerida a existência de três

Importa por isso não desistir e

dimensões

a

continuar a deslocá-la do espaço da

dimensão democrática que visa a

utopia e dos adornos retóricos dos

Educação

políticos para as práticas concretas

da

inclusão:

Para

Todos

mas

continua a excluir da escola

da

muitos milhões de crianças e

educadores e professores.

jovens; a dimensão compassiva e

Para tal é necessário desafiar o

humanitária que se situa no

conceito de EI e ir mais além

campo da educação especial e das

centrando a questão na vertente da

necessidades

específicas

Equidade,

aprendizagem,

onde

as

de
boas

uma

família,

da

escola,

dos

aqui entendida como

propriedade

dos

sistemas

Associação

intenções superam ainda uma

educativos que permite neutralizar

Nacional de Docentes de Educação

educação de qualidade adequada

as origens socias (e outras variáveis)

Especial em colaboração com a

às características tão diferenciadas

dos alunos e que não é incompatível

Universidade Católica Portuguesa –

dos

a

com a excelência. Vários estudos

Centro Regional das Beiras realizou,

dimensão organizacional, ainda

transnacionais, nomeadamente o

no dia 9 de março de 2013, o

excessivamente

comprometida

PISA, mostram que são os sistemas

Seminário de Educação Especial e

com

centralista

e

educativos com maior equidade

Inclusiva “Nós e os Laços”.

burocrática que se constitui como

aqueles que evidenciam também

Da riqueza dos debates e das

obstáculo

maior excelência. Assim, Equidade e

comunicações

inclusão.

Excelência estão interligadas.

seguintes

Neste sentido as estatísticas em

Transição para a Vida Pós Escolar

conclusões que foram aprovadas na

Portugal denunciam um risco de

A transição da escola para o vida pós

sessão de encerramento:

uma maior exclusão nas escolas

escolar

EDUCAÇÃO INCLUSIVA

devido a diversos fatores: a)

o

complexidades

A Educação Inclusiva (EI) continua a

aumento

b)

continuidades e descontinuidades

ser um conceito que se mantém na

diminuição de professores nas

entre um contexto e outro, escolar e

ordem do dia apresentando-se

escolas. Esta situação poderá vir a

pós escolar.

como suporte indispensável na

refletir-se

negativamente

na

Nos últimos anos tem-se centrado

definição

qualidade

de

num

na escola, a responsabilidade deste

apresentadas,

elaboraram-se

das

as

políticas

e

na

implementação das práticas.
Neste

ponto

problemática

foi
da

abordada
“Retórica

alunos;

a

e

matriz

ao

da

finalmente

movimento

da

pobreza;

educação

futuro próximo.
a
de

Não obstante, estes fatores,

está

repleta

de

implicando,

processo relativamente aos alunos
a

inclusão fez avanços significativos

com NEE. As mudanças conceptuais
e legislativas coresponsabilizam-na
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Editorial (continuação)
exigindo o desenvolvimento de

comunidade educativa.

parcerias

A transição pós escolar é assim apontados

com

os

Centros

de

factores

mais

frequentemente

como

preditores

Recursos para Inclusão e com

muito mais que uma transição é leitura,

diversos

um projetar a vida é uma viagem habilidades

fonológicas,

o

comunidade.

pelos contextos e serviços, pelos conhecimento

das

a

Assim a escola assume um papel

niveis de ensino, pelos apoios e percepção da fala, a nomeação

fundamental na preparação dos

serviços da comunidade.

alunos

transições:

Neste contexto as boas práticas da e a fluência verbal e factores de risco

atempadamente,

APPCDM de Viseu e da ASSOL (presença de familiares com dislexia,

intervindo de forma fundamentada

refletem este projetar a vida história de desenvolvimento), bem

e auto e hetero avaliando a

através

bagagem psicossocial de todos os

sinergias

alunos, em geral, e dos que têm

desenhar de pontes de ligação predizer ou fazer antever a disléxia

NEE.

entre toda a comunidade que nas crianças.

Corroborando a importância desta

promovem

ambientes

transição a Agência Europeia para o

participação

plena

Desenvolvimento das Necessidade

conduzem a uma efetiva transição diminuir o impacto do problema.

Educativas Especiais (EADSNE) veio

para

afirmar que a transição da vida pós

perspetivando sempre o aumento

escolar é um dos temas prioritários

da qualidade de vida.

agentes

para

Planeando

estas

sociais

da

da

a

de como

pontenciam

vida

pós

letras,

as

rápida, as funções visuo-perceptivas

conjugação

que

nomeadamente

da

outras

condicionantes

do

o contexto (literacia familiar) poderão

de A intervenção poderá, assim, realizar-

e

que se com mais sucesso ou até chegar a

escolar

previstos no trabalho da Agência,
levando a que o assunto ficasse

Indicadores Precoces de Disléxia

sujeito a uma nova centralidade e a

Nos últimos 100 anos, a etiologia

um novo olhar por parte dos

da disléxia tem sido alvo de

agentes educativos.

diversos

A partir deste anúncio, em Portugal

explicativos, assente em dados

tem havido legislação sobre esta

científicos.

temática, dando-se destaque ao

identificação faz-se no decurso da Atividade Motora na Pessoa com

último nomativo - a portaria nº275-

aprendizagem da leitura, com o Paralesia Cerebral

A/2012 de 11 de setembro, cuja

aparecimento de problemas na A importância da actividade motora e

implementação nas escolas tem

sua

suscitado diferentes abordagens e

consequências nefastas e um global tem sido sustentada pela

interpretações, revelando-se um

maior entrave à recuperação e ao perspectiva de que o movimento

documento sem consenso junto da

sucesso da intervenção. Avaliar os activo é importante para o

modelos

Contudo,

aquisição,

teóricos

a

havendo

sua

já da manipulação na aprendizagem
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Editorial (conclusão)
desenvolvimento

estes

Fica-nos uma certeza, a solução não

ser

demonstram sentimentos de

está em segregar mas sim em

movimentos

culpa e preocupação com

transformar a Escola para que seja

passivos. Por outro lado, considera-

todo o processo de ensino e

acessivel a Todos.

se

aprendizagem

seu

Para tal deixamos aqui o repto a

psicomotor permite, a internalização

educando, considerando que

todos os presentes para que nos

do movimento através da actividade

as

tornemos

motora.

comportamentais

Quando a questão se coloca face a

extrema pertinência.

descoberta dos Nós e dos Laços

crianças com paralisia cerebral,

Considera-se

das nossas Escolas...

sabemos

experiências

comunicação entre família e

psicomotoras e sociais são, por

escola deve ser fortalecida,

Relatora

vezes, barradas por condicionantes

porque quando este diálogo

Helena Neves

que privam as crianças de vivências

existe e se realiza de uma

que, tipicamente, ocorrem de forma

forma eficaz, há maiores

autónoma e espontânea.

probabilidades de se criar

O novo conceito de PC define que

uma relação de confiança e

esta causa limitações na atividade

um clima de cooperação

como tal a aprendizagem deve ser

entre todos os intervenientes

ativa,

no processo educativo.

visuomotor

não

substituído

que

cristalizar

podendo

por

o

as

assim
e

e

desenvolvimento

que

só

perceptivo

se

conseguirá

sedimentar

as

verifica-se

É

que

do

estratégias

pois

são

de

ainda que a

determinante

a

aprendizagens.

cooperação entre todos os

Perturbação de Hiperatividade e

agentes

Defice de Atençaõ (PHDA)

implementação

Falar

desta

perturbação

é,

para

a
de

programas com sucesso na

atualmente, um assunto habitual,

PHDA.

envolto em muitas polémicas, que

Finalizando e em jeito de

surgem em variados níveis, sendo a

conclusão, lembramos que o

intervenção

mais

processo de inclusão está

reiteradas. As questões são muitas,

longe de ser uma batalha

por parte da família, dos professores

vencida.

e dos profissionais de saúde.

importante

Focados na perceção da PHDA por

crianças e jovens continuam

parte dos pais/encarregados de

ainda à margem da Educação.

uma

das

Uma

parte

das

nossas

improváveis”,

“protagonistas
numa

constante
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Notícias da ANDEE

√ Ciclo de Sábados “Falando com quem faz...”
Decorreu no passado dia 6 de abril mais uma sessão do ciclo de sábado com o tema de “Medidas
Especifícas de Educação: Unidades de Multideficiência” dinamizada pela formadora Dra. Helena
Feijão. Esta sessão contou com a participação de cerca de 60 pessoas (professores, técnicos e pais)
Interessados em aprofundar e partilhar questões relativas ao tema.
A Formadora iniciou a sessão fazendo uma apresentação da sua prática como docente de educação
e s pe ci al

n um a

U nid ad e

de

Multideficiência no Agrupamento de
Escolas Fernão Pó no Bombarral.
A Dra. Helena Feijão reforçou a ideia
de

que

estas

apresentam
acentuadas

crianças

limitações

e

jovens

bastante

no domínio cognitivo,

motor e/ou sensorial e como tal a sua
interação com o meio ambiente está
comprometida colocando em risco as
suas aprendizagens.
Para garantir uma resposta efetiva a
estes alunos a formadora indicou que é fundamental

assegurar a criação de um ambiente

segurizante e estimulante; recorrer a metodologias e estratégias interdisciplinares; promover uma
efetiva comunicação expressiva e receptiva; promover vivências de carácter social facilitando a
interação com todos os alunos e professores da escola. A próxima sessão decorrerá no dia 11 de
maio com o tema de Intervenção Precoce, dinamizado pela Dra. Teresa Marques do SNIPI.
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Notícias dos Outros
√ workshop “Dream Science”

√ VII Encontros de Educação Especial

√ Encontro “Educar para o Futuro”

SUGESTÃO DE LEITURA
A Escola e as TIC na Sociedade do Conhecimento

O livro"A Escola e as TIC na Sociedade do Conhecimento",
coordenado pelo professor doutor João Ruivo e pelo mestre João
Carrega, é editado pela RVJ - Editores e tem o prefácio do pró-reitor
da Universidade Nova de Lisboa, Carlos Correia.
O livro reúne um conjunto de artigos científicos, alguns dos quais
com estudos de caso, dos investigadores João Ruivo, Helena
Mesquita, David Rodrigues, Ana Isabel Costa, Guilhermina Lobato
Miranda, Cristina Ponte, Vitor Tomé, João Carrega, Rosário Quelhas,
Cristina Chabert e António Trigueiros.
Em vários artigos são apresentadas situações concretas sobre o uso
das TIC na escola, bem como o resultado de estudos efetuados.

Para mais informação contatar: RVJ Editores (http://www.ensino.eu/loja-virtual/livros/a-escola-e-as-tic-nasociedade-do-conhecimento.aspx )
"

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

