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Caros associados da Pró‐Inclusão
Talvez não haja profissão que tanto lide
com a diversidade como a dos professores.
Lidam com pessoas, grupos, conteúdos,
contextos, objectivos e projectos muito
diferentes. Num ambiente de tanta
diversidade seria descabido ou impossível
lidar com certezas. Os professores são
pessoas que têm poucas certezas na sua
profissão, são profissionais que têm de
navegar em quadros de informação por vezes
lacunar, em esforços por vezes contraditórios
e conciliar projectos e ambições muito
diferentes. Por isso, ser professor é ter a
capacidade de construir conhecimento sobre
tudo o que implica a educação e actuar em
conformidade, isto é: actuar tendo em conta
o que se sabe, o que se sente, o que se
passou, o que se passa e onde queremos
chegar. Este perfil é muito complexo porque,
desde logo, recusa as receitas e obriga a uma
redobrada atenção, cuidado e reflexão sobre
como tornar mais eficaz a educação.
O facto do campo da Educação estar tão
conotado com esta construção permanente e
situada nas diferentes realidades, tem levado
algumas pessoas a menosprezar e até mesmo
ridicularizar a profissão de professor. Este
assunto nunca é colocado desta forma: diz‐se
sempre que os bons professores são aqueles
que têm autoridade, que nunca se enganam e
raramente têm dúvidas. Assim, os
professores que têm dúvidas, que
experimentam e diversificam o currículo e
que delegam nos alunos autoridade e
incentivam
a
sua
autonomia
são
ridicularizados.
Nunca se sabe qual a apologia que por
vezes se faz da escola dos “bons” velhos
tempos. Seriam as reguadas? O livro único? A
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exclusão escolar? Os baixos níveis de
escolarização? Seria o decorar das linhas
férreas de Angola ou Moçambique? Que é
tão sedutor para alguns amnésicos? Muitas
vezes a resposta é: “os valores eram
claros”. É verdade: os valores eram claros.
Mas... defender os valores só por serem
claros leva‐nos a situações muito perigosas
e anti‐democráticas. Defender os valores
claros é um pouco como defender as
tradições por muito absurdas que elas
sejam.
Em tempo de comemoração do 25 de
Abril de 1974 também nos cabe a nós
professores proclamar que temos agora
mais dúvidas porque somos mais
exigentes, que temos menos certezas
porque no processo educativo raramente
as há, que somos menos rígidos porque
sabemos que para educar (não só para dar
informação) os alunos têm que caminhar
connosco e não serem puxados por uma
trela.
Uma saudação de toda a equipa da
Direcção.

Notícias da ANDEE
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 2010 ‐ Piaget de Almada:
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.

Programa do Norte do País:

29/05/2010 ‐ Transição para a vida activa ‐ Maria de Belém e Alcinda Almeida
Local: FPCEUP ‐ Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do
Porto, Rua do Dr. Manuel Pereira da Silva, 4200‐392 Porto

26/06/2010 ‐ Intervenção Precoce e envolvimento parental ‐ Filomena Sobral e
Alexandra Figueiredo
Local: ESE Porto ‐ Instituto Politécnico do Porto: Escola Superior de Educação
Rua Dr. Roberto Frias, 602, 4200‐465 Porto

23/10/2010 ‐ Ajudas Técnicas e Sistemas de Apoio à Comunicação ‐ Helena Fernandes
e Helena Nunes
Local: Universidade de Aveiro: Ciências da Educação
Campus Universitário de Santiago 3810‐193 Aveiro

20/11/2010 ‐ Intervenção no Espectro de Autismo ‐ Noémia Coleta
Local: Universidade Portucalense ‐ R. Dr. António Bernardino de Almeida, 541
4200 072 – Porto

VIAGEM DE ESTUDO A SALAMANCA – dias 3, 4 e 5 de Junho, para mais informações
consultar a nossa página em www.proinclusao.com.sapo.pt

CICLO LUSO‐ESPANHOL de Conferências sobre Educação Inclusiva em
Junho, Julho, Outubro e Novembro de 2010

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 ao final de Maio e será
enviada gratuitamente para todos os nossos associados com a cota de 2010
regularizada.

Notícias dos OUTROS

•

ANACED ‐ 1988 ‐ 2010: 22 Anos a divulgar ARTE e CRIATIVIDADE

O grupo de teatro TocÓPalco, do Centro Actividades Ocupacionais da APEDV ‐
Associação Promotora de Emprego de Deficientes Visuais, em parceria com o grupo de
utentes do Centro Social Paroquial S. Maximiliano Kolbe‐ Lisboa apresenta dia 18 de
Maio de 2010, pelas 15:00 horas, no Auditório Fernando Pessoa (Espaço Municipal da
Flamenga), a peça “O Bergantim”.
Para mais informações e marcações:
ANACED ‐ Rua do Sítio ao Casalinho da Ajuda, 1349‐011 Lisboa
Tels.21 363 68 36 ‐ 21 361 69 10
Fax. 21 364 86 39
Site: www.anaced.org.pt
E‐mail: anaced@net.sapo.pt
• 3º Colóquio do Fórum Gulbenkian de Saúde "Mind Faces" a 19 de Maio
“Saúde Mental: novas respostas”, no âmbito da qual será exibido o
documentário “Photomaton”.
Mais informações contactar:
Cristina Elias Monteiro ‐ Serviço de Saúde e Desenvolvimento Humano
Tel.: 21 782 35 60, Fax: 21 782 30 53

• A APPDA‐LISBOA promove a CONFERÊNCIA:
“Indicadores de qualidade de vida para organizações que prestam apoio a pessoas
com Perturbações do Espectro do Autismo” a 25 de Junho de 2010 apresentada por o
Dr. José Luis Cuesta, das 9h30min às 17horas.
Destinatários: Familiares de pessoas com Perturbações do Espectro do Autismo,
professores, responsáveis por residências e centros de pessoas com autismo e todo o
público em geral.
Local: Auditório do Hospital de São Teotónio, Av. Rei D. Duarte, 3504 ‐509 Viseu
Mais informações contactar:
APPDA‐Lisboa: R. José Luis Garcia Rodrigues, Bairro do Alto da Ajuda, 1300‐565 Lisboa
Telef: 21 3616250 Fax: 21 3616259
E‐mail: secretaria@appda‐lisboa.org.pt

•

A Oficina Didáctica está a realizar o 6º Workshop Autismo – Ensino
Estruturado no modelo TEACCH a 29 Maio de 2010 (Sábado) em Lisboa ‐
Parque das Nações das 10.00 às 17 horas

Formadora: Inês Larcher ‐ Terapeuta da Fala
Destinatários:
‐ Profissionais com intervenção na área da Educação ou da Saúde da Criança e/ou do
Adolescente,
‐ Estudantes de cursos das áreas da Educação ou da Saúde;
‐ Pais e Encarregados de Educação
Local: Hospital CUF Descobertas ‐ Lisboa (Parque das Nações)
Preço de Inscrição
Até 22/05/2010 ‐ € 75; Após 22/05/2010 ‐ € 100
Mais informações contactar:
Oficina Didáctica ‐ Rua D. João V, nº 6‐B (ao Rato), 1250‐090 Lisboa
Tel.: 213 872 458
Email: info@oficinadidactica.pt
Site: www.oficinadidactica.pt
• É fundamental a (re)criação de um Departamento de Educação Especial.
Permanecer no Departamento de Expressões (como secção ou qualquer outra coisa)
não faz qualquer sentido para um Grupo de docência tão específico quanto o nosso.
É o momento certo para agirmos, por isso temos que assinar a petição.
A todos os interessados em participar nesta petição só têm de aceder ao link:
http://www.peticao.com.pt/educacao‐especial
• A NASTURTIUM está a realizar uma reunião com o tema:
"Perturbações do Desenvolvimento" que se realiza no próximo dia 21 de Maio de
2010, na Casa do Povo de Vermoim, Maia, onde serão abordadas as seguintes áreas
temáticas: deficiência de iodo na gravidez, fases do desenvolvimento da infância e da
adolescência, desenvolvimento e risco nos primeiros tempos de vida, perturbação da
hiperactividade com défice de atenção, dificuldades de aprendizagem, intervenção
comportamental, terapia farmacológica, perturbação do espectro do autismo, terapia
complementar, síndrome de Asperger, ansiedade e depressão.
Mais informações consultar o site: http://www.nasturtium.com.pt/

•

A ANIP – Associação Nacional de Intervenção Precoce, vai realizar no dia 26
de Maio a I JORNADAS – Deficiência Visual & Intervenção Precoce no
Auditório do IPJ de Coimbra

Mais informações contactar:
ANIP – Departamento de Formação,
Av. Dr. Bissaya Barreto (Hospital Pediátrico – Pavilhão Azul) 3000‐076 Coimbra
Tel: 239 483 288
Fax: 239 481 309
E‐mail: anip.forma@mail.telepac.pt
Site: anip.net
•

Congresso da DISLEX – “Dislexia, o Universo e o controverso” realiza‐se nos
dias 14 e 15 de Maio na Fundação Engenheiro António de Almeida, Rua Gil
Vicente, 138‐142, 4000‐255 Porto

Mais informações consultar o site: http://apdis.no.sapo.pt/
•

O Gabinete de Formação da Escola Superior de Educação Almeida Garrett
vai realizar uma acção de formação "AUTISMO: ESTRATÉGIAS DE
APRENDIZAGEM EM AMBIENTES INCLUSIVOS".

É destinada a Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Básico e Secundário e
Professores de Educação Especial, na modalidade Curso de Formação, com início no
dia 29 de Maio (Sábado), às 14h.
A presente acção releva para efeito de aplicação do nº 3 do artigo 14º do Regime
Jurídico da Formação Contínua de professores – frequência de, pelo menos, 2/3 da
formação na área científico‐didáctica que o docente lecciona – para a progressão em
carreira dos Educadores de Infância e professores de todos os níveis de ensino.
Mais informações contactar:
Maria José Serrano ‐ Coordenadora do Gabinete de Formação
ESE Almeida Garrett
Tel. 21 8862042 ext. 4114
Palácio de Santa Helena, Largo do Sequeira, nº 7, 1100‐587 Lisboa
E‐mail: gabinetedeformacao@eseag.pt
Site: www.eseag.pt

