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Editorial

Seminário de Educação Especial
e Inclusiva ”Nós e os Laços”
Castelo Branco

CONCLUSÕES
A Pró-Inclusão – Associação
Nacional de Docentes de
Ed u ca ção
Es pe cial
em
colaboração com o Instituto
Politécnico de Castelo Branco e
a Associação Nacional de
Professores (secção de Castelo
Branco) realizou, no dia 4 de
maio de 2013, o Seminário de
Educação Especial e Inclusiva
“Nós e os Laços”.
Da riqueza dos debates e das
comunicações
apresentadas,
elaboraram-se as seguintes
conclusões:
Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) na Inclusão
Orientados pelos princípios da
Educação Inclusiva (EI) e pelo
pressuposto
de
que
as
tecnologias têm impacto nos
processos de ensino e de
aprendizagem
foram
apresentados os resultados de
diferentes investigações na área.
Os resultados das investigações
apresentadas
permitiram
concluir que: 1) A criação de
uma rede social através da

plataforma NING, constituiu-se
como um espaço de apoio, de
partilha, de reflexão e de
aprendizagem, nomeadamente
entre os profissionais, uma vez
que esta é uma área ainda
pouco explorada em termos de
investigação. É verificada a
existência de um impacto
posi tivo
n as
p rá ticas
pedagógicas dos docentes e no
estabelecimento de relações
de afiliação online entre todos
os
i ntervenintes;
2)
Constatou—se um elevado
grau de motivação e de
interesse revelados através do
uso das TIC; 3) Realça-se a
importância para formação
adequada, especializada e
orientada para as NEE; 4)
Verificam-se evoluções em
te r m o s
co m u n i ca ti v o s ,
facilitando a interação com
pares, professores, família e
r e s ta n te s
profissionais
contribuindo assim para a
melhoria da sua qualidade de
vida.
Em jeito de conclusão sobre
este tema, foi evidenciado que
as tecnologias constituem-se
como um veículo promotor de
sucesso nos mais variados
contextos inclusivos. Porém, é
fundamental que para além da
utilização destas tecnologias (e
-mail e e-learnig) se vivam
também as “e-moções”.
Educação Inclusiva e Equidade
Ao debater-se as opções e as
perspetivas
da
Educação
I n cl usi va
e
Equ id a de
questionou-se se a Escola
Pública é de e para todos? Ou é

apenas para alguns? Reafirmou
-se a necessidade de se
deslocar o discurso político em
práticas efetivas.
Não obstante, estes fatores, a
i n cl us ã o
f ez
av a n ço s
significativos
nas
últimas
d é ca d a s .
Te m o s
que
reconhecer que muito de bom
já foi realizado no nosso país,
no entanto existem tensões
que devem e podem ser
ultrapassadas. Devem criar-se
estratégias
que
progressivamente se orientem
para
responsabilizar a
administração escolar, bem
como envolver a administração
local no sentido de se
elaborarem projetos efetivos
de prestação de serviços
apropriados para todos os
alunos.
Para que isto se realize é
fundamental: a) rever-se a
formação de professores (seja
ela inicial ou contínua); b)
investir
na
intervenção
precoce;
c) repensar a
transição para a vida pósescolar; d) desenvolver práticas
educativas
eficazes
e
eficientes; e) a tónica tem de
deixar de estar centrada na
pessoa com deficiência e
passar para o contexto; f)
desenvolver
trabalho
cooperativo; g) o papel da
escola tem de despertar
inteligências/interesses;
h)
redefinir o papel dos docentes;
i) avaliar e reavaliar as práticas
diárias; j) criar um sentimento
de confiança e desenvolver
uma cultura de esperança.
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Editorial (cont.)
É necessário desafiar o
conceito de EI e ir mais além
centrando a questão na
vertente da Equidade – aqui
entendida como uma
propriedade dos sistemas
educativos que permite
neutralizar as origens sociais
(e outras variáveis) dos alunos
e que não é incompatível com
a excelência. Vários estudos
transacionais, nomeadamente
o PISA, mostram que são os
sistemas educativos com
maior equidade aqueles que
evidenciam também maior
excelência. Assim a Equidade e
Excelência estão ligadas uma a
outra.
Foi abordada a teoria da
ecologia do desenvolvimento
humano de Bronfenbrenner à
realidade
da
educação
inclusiva onde foi possível
verificarmos que é possível
analisarmos os aspetos mais e
menos positivos. Ao nível
macro refletiu-se sobre as
políticas e legislação; ao nível
exo,
sobre
as
escolas
“especiais” e a comunidade;
ao nível meso, sobre os
profissionais e as famílias e ao
nível micro sobre os valores,
políticas e práticas escolares
compreendendo-se assim a
influência
dos
diferentes
sistemas.
Às
medidas
referidas
anteriormente, acresce a
necessidade de desenvolver
práticas
que
promovam
mudanças de atitudes e o
envolvimento de toda a
comunidade.

Finalizando e em jeito de
conclusão, lembramos que o
processo de inclusão está longe
de ser uma batalha vencida.
Uma parte importante das
nossas crianças e jovens
continuam ainda à margem da
Educação.
Fica-nos uma certeza, a solução
não está em segregar, mas sim
em transformar a Escola para
que seja acessível a Todos.
Gostaríamos ainda de reiterar a
importância de se estreitarem
laços entre todos os agentes
educativos em prol da educação
de todas as crianças e jovens.
Para tal deixamos aqui o repto a
todos os presentes para nos
tornármos em “protagonistas
improváveis”, numa constante
descoberta dos Nós e dos Laços
das nossas Escolas...

É indispensável que se realize
trabalho para se efetuarem
mudanças de ideias, sentimentos e
ações. sinergias que nos façam
modernizar as práticas educativas.
Para além disto é fundamental que
se promova o compromisso ativo e
crítico, a cooperação e a
participação ativa de Todos os
agentes. É através das relações e
parcerias entre “o nós” que
conseguimos comunicar e crescer.
A comunicação é fundamental para
a criação de sinergias que nos
façam modernizar as práticas Relatores:
educativas.
Nelson Santos e Helena Neves
Será Utopia? Os presentes neste
seminário reafirmam que não, até
porque a utopia serve para que não
se deixe de caminhar! Devemos
trabalhar de forma proativa no local
para expandir o nacional, pois só
assim poderemos passar da retórica
para a prática. Sim, porque a
INCLUSÃO É O FUTURO!
É na diferença que nós
conseguimos comunicar! Assim,
torna-se essencial construir pontes
firmes entre a Escola e a Família!
É fundamental ter presente que a EI
não é uma pedra que se deixa
escorregar pela encosta abaixo, é
uma pedra que para chegar ao seu
destino persistentemente se
empurra encosta acima.
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Notícias da ANDEE
√ Ciclo de sábados “Intervenção Precoce”

Entrada Livre
Incrições: proandee@gmail.com

Decorreu no passado dia 11 de maio mais uma
sessão do ciclo de sábados “Falando com quem
faz”subordinada ao tema da Intervenção Precoce.
A convidada desta sessão foi a Dra. Teresa Marques,
subcomissária para a IP do Ministério do Trabalho e
Solidariedade Social, SNIPI, para a região de Lisboa e
vale do Tejo.
A intervenção da Dra. Teresa consistiu inicialmente
por esclarecer os presentes da definição adequada
de IP e por uma breve abordagem da evolução dos
programas da IP.
A seguir a formadora elucidou sobre os diferentes
artigos do DL 281/2009, relativo à criação do atual
SNIPI, nomeadamente o artº 3 (missão), o artº 2
(âmbito) e o artº 5 (funcionamento.). Mencionou
ainda a existência de alguma incompatibilidade do
artº 8 do DL 3/2008 e do DL 281/2009 relativamente
à implementação dos planos de intervenção PEI/
PIPS. A Dra. Teresa informou ainda sobre os critérios
de elegibilidade para a IP. Foi sem dúvida mais uma
excelente manhã de partilha.

√ Protocolo de Cooperação com Associação “Pais em Rede”
No passado dia 4 de maio, na cidade de Castelo Branco, o
presidente da Pró-Inclusão– ANDEE , David Rodrigues e a
presidente da associação Pais em Rede, Luisa Beltrão, assinaram um
protocolo de Cooperação. Visto que ambas as associações
comungam da mesma filosofia no que concerne à Escola Inclusiva ,
este protocolo visa proseguir ações de cooperação institucional
com, entre outras, as seguintes iniciativas:
-Promoção conjunta de encontros científicos, encontros de pais e/
ou outras acções de formação, versando temáticas que envolvam os
interesses de ambas as partes;
-Tomada de posição
pública face à legislação ou a situações consideradas
lesivas da inclusão dos alunos com necessidades
educativas especiais e suas famílias;
Desejamos que este protocolo possa de facto
contribuir para a promoção de uma educação de
qualidade no âmbito dos valores da inclusão. Lá diz
o provérbio que a “união faz a força”!

Notícias dos Outros
√ Conferência “O Cérebro e a Gaguez”

√ Escola Sementes de Liberdade

24 de maio
O Instituto de Ciências da
Saúde da Universidade Católica Portuguesa
Entrada gratuita

Vai realizar-se na Casa da Juventude de Esposende, na
próxima 6ª feira, 17 de maio, às 21h00m, a Sessão de
Apresentação da Escola Sementes de Liberdade, que
abrirá portas nesse concelho no próximo ano letivo,
comprometendo-se com metodologias pedagógicas
A investigação com recurso a neuroimagem diferentes das habituais. A Associação Lugar dos
tem elevado potencial para compreender as Gnomos estará presente com uma breve
r e l a çõ e s cé r e b r o - co m p o r ta m e n to , apresentação sobre o nosso projecto. O programa da
sessão será o seguinte:
sobretudo comportamentos complexos
com o a fal a e a ling uagem.
Nos últimos anos, multiplicaram-se o 1. Abertura - Câmara Municipal de Esposende
número de pesquisas que nos permitem, 2. Motivações - Associação Sementes de Liberdade
cada vez mais, conhecer a natureza 3. Pedagogias de Ensino Alternativas - Universidade
do Minho
complexa da Gaguez e fornecem
4.
Uma iniciativa de Pedagogia Waldorf no Porto informações preciosas para o
desenvolvimento de intervenções
Associação Lugar dos Gnomos
terapêuticas
específicas.
5. O Sucesso da Escola da Ponte - Escola da Ponte
A palestra “O Cérebro e a Gaguez” pretende 6. Linhas Orientadoras da Escola Sementes de
promover uma reflexão suportada nos
Liberdade - Escola Sementes de Liberdade
artigos recentes sobre as bases 7. Da teoria à prática na Escola Sementes de
neurobiológicas da gaguez, a forma como
Liberdade - Escola Sementes de Liberdade
este conhecimento se traduz na Prática Perguntas e respostas
Clínica do Terapeuta da Fala e o diferencial A entrada é livre e não requer marcação. Para além da
que se poderá realizar na qualidade de vida apresentação da escola, vão ser apresentadas não só
de quem gagueja.
metodologias de ensino pedagógicas como casos de
Para mais info rmaçã o cons ulte: sucesso no uso das mesmas. Para mais informações
www.ics.lisboa.ucp.pt
contate: lugardosgnomos@gmail.com
√ Workshop “Consciência Fonológica”

SUGESTÃO DE LEITURA
O Professor Faz a Diferença
(João Lopes)

Ao longo destes últimos anos, os autores constataram
que a influência do professor é superior a fatores como o
ambiente familiar do aluno, a sua origem étnica e nível
socioeconómico, a sua motivação e potencial intelectual.
O que os professores fazem na sala de aula é o principal
fator que determina a aprendizagem e o sucesso dos
alunos. Nem todas as práticas pedagógicas têm o mesmo
efeito na aprendizagem, a diferença está antes
relacionada com determinadas características e atitudes
dos professores. Que práticas e características dos
professores estão então mais diretamente relacionadas
com uma aprendizagem eficaz dos alunos? Em O
Professor Faz a Diferença, obra dirigida a professores e
estudantes de cursos que habilitem para a docência,
encontra-se resposta a esta e outras perguntas. Através
deste livro, o leitor toma ainda conhecimento das
estratégias e métodos de ensino mais eficazes na aprendizagem dos alunos e poderá tirar partido das
inúmeras sugestões de aplicação na sala de aula.

Para mais informações contatar: info@oficinadidactica.pt

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!
http://proandee.weebley.com
Quinta da Arreinela de Cima, 2800-305 Almada

E-Mail: proandee@gmail.com
TLM: 927 138 311 - E-mail: proandee@gmail.com

