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Editorial

Resumo da conferência
Prof. Seamus Hegarty
- Instituo de Educação 18.05.2013
A Pró-Inclusão - ANDEE em
parceria com o Instituto de
Educação da Universidade de
Lisboa, realizou no dia 18 de
maio, a conferência intitulada
"Educação Inclusiva - Uma
Perspetiva
Internacional”
dinamizada
pelo
Professor
Seamus Hegarty (Reino Unido).
Uma iniciativa que contou com
um
auditório
bem
“ornamentado” pelas cerca de
120 pessoas.
O preletor iniciou com a sua
exposição com uma provocação:
a Inclusão é algo complicado,
mas simultaneamente simples.
Parece existir um consenso
acerca do conceito de educação
de qualidade. A investigação já
mostrou o que é uma educação
de qualidade; porém porque é
que não se faz mais, para incluir
efetivamente
Todos!
As
mudanças no mundo têm sido
extremamente rápidas, mas as
mudanças na Educação são
pouco evidentes, porquê? A

Educação não tem mudado, de
forma significativa e as políticas
que
devem
ser
impulsionadoras de mudança
têm sido favoráveis a essa
mudança? Ou, por vezes
revelam-se como entraves?
Em Inglaterra nos anos 70
surge o conceito de NEE, que
vem ser reforçado pelo
Warnock Report. Tornou-se
óbvio que as escolas deveriam/
podiam dar uma boa resposta
às crianças com NEE. A questão
não é como se deve fazer, na
atualidade a questão é como
fazer? Em Inglaterra as
políticas
dos
anos
80
centraram-se na melhoria da
escola – é então criado um
currículo nacional, rankings e a
inspeção escolar. Estas políticas
funcionaram bem com a
crianças da classe média e
média alta, mas para as
crianças de classes baixas o
insucesso aumentou levando,
as escolas a “filtrar” as
entradas baseadas no sucesso
escolar,
promovendo
a
exclusão dos alunos baseada
na seleção dos melhores. A
Inspeção não estava preparada
para este novo modelo de
Escola.
Passando para a realidade dos
EUA o orador referiu que a
educação
é
da
responsabilidade do Estado
mas é possível observarmos
uma grande diversidade entre
os vários Estados. Podemos
observar que em determinados
estados
têm
níveis
semelhantes à Coreia e Japão,
no entanto existem Estados

que
têm
desempenhos
inferiores aos de Portugal.
A legislação “No Child Left
Behind” (nenhuma criança
deve ser deixada para trás) foi
um marco importante e
consiste em assegurar que
todas as crianças recebem uma
educação de qualidade; no
entanto esta situação teve um
dano colateral por ser uma lei
muito fechada. Foram surgindo
várias tensões entre as Escolas
e as Famílias, tendo mesmo
havido inúmeros processos em
tribunais com o consequente
dispêndio financeiro e ruptura
entre estas duas instituições.
O orador falou das tensões que
se verificam na atualidade:
As políticas servem para
diminuir o fosso entre
resultados dos alunos,
ou pelo contrário estão a
aumentar esse fosso?
A educação é cara e a
educação especial é
ainda mais cara, com
tantos cortes como
continuar a fazer bem
com menos dinheiro?
Qual
o limite
da
responsabilidade local e
qual a abrangência da
responsabilidade
central?
Os alunos com NEE
devem ser educados na
Escola Pública ou em
Instituições de Educação
Especial?
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A
avaliação
deve
continuar a direcionarse
para
a
área
académica
ou
ser
direcionada para uma
vertente mais ampla
para incluir as crianças
com NEE?
Porque insistir num
sistema de avaliação
que se tem revelado
“produtor”
de
insucessos?
Sobre
a
formação
de
professores, Seamus Hegarty
refere
que
há
bons
profissionais que desenvolvem
um excelente trabalho mas
questiona, tal como em todas
as áreas do trabalho, se todos
os
professores
têm
competências para trabalhar
com as crianças com NEE? É
importante
termos
bons
recursos nas escolas, para se
criarem
bons ambientes,
ambientes inclusivos e que
promovam a relação escola/
família.
A formação de professores nos
EUA tem-se centrado na

formação
contínua,
em
permanência dado que trabalhar
com estes alunos revela-se um
desafio constante.
Esta é uma área de investimento
muito valorizada – a formação tem
incidido no
desenvolvimento da capacidade do
professor em motivar o aluno para
a aprendizagem.
O preletor referiu ainda, os fatores
que segundo a sua perspetiva
influenciam as políticas:
Os meios de comunicação;
O lobbying, ou seja como
podemos
influenciar
a
legislação para defender os
nossos interesses;
A tradição, que se traduz,
nos EUA na organização do
calendário escolar de acordo
com
costumes
que,
atualmente já não existem;
Os recursos, que cada vez
escasseiam mais;
O processo de decisão política é
muito complexo e tem múltiplas
variáveis e que muitas vezes as
ideias que parecem ser boas
podem ter como consequência
maus resultados.
Respondendo a uma questão sobre
o que faria se tivesse todo o poder
para alterar os rumos da educação,
Seamus
Hegarty
respondeu:
“professores,
professores,
professores! Em todos os sistemas
do mundo existe demasiada
proteção
dos
professores.
Deveríamos ser mais afirmativos
em relação a isso.

Há professores que se mantêm
no
sistema
sem
terem
qualidade no seu desempenho e
esta situação pode gerar
situações de destruição de uma
vida de uma criança e em última
análise do sistema de ensino e
continuou afirmando que é
fundamental fundamentarmos
a nossa prática em investigação
e valorizar da mesma forma os
pequenos avanços dos alunos
NEE como valorizamos os
grandes avanços dos alunos
sem dificuldades”.
Este foi o último sábado do
“Falando com quem faz” 2012/2013, esperamos que este
tipo de partilhas continue pela
importância que têm para a
nossa
prática
e
pelo
enriquecimento
que
proporciona a todos quanto
assistem e participam.
Ana Rosa Trindade e Nelson
Santos
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Notícias da ANDEE
√ Ação de Formação “Educação Cognitiva: Introdução aos programas de aprender a

pensar”
ULTÍMAS INSCRIÇÕES

O Centro de Formação da Pró-Inclusão Associação Nacional de Docentes de Educação Especial
informa que estão abertas as inscrições para a ação de formação “Educação Cognitiva: Introdução
aos programas de aprender a pensar”,orientada pelo Prof. Doutor Vitor Cruz com início previsto
para Junho de 2013, a realizar no Instituto Piaget em Almada.
Esta ação releva para os efeitos previstos: no artigo 5º do Regime Jurídico da Formação Contínua de
Professores e releva para os efeitos da aplicação do nº 3º do artigo 14º do Regime Jurídico da
Formação Contínua de Professores.
MODALIDADE: Curso de formação
Nº de Horas: 25h
Unidades de Créditos: 1
REGISTO DE ACREDITAÇÃO: Destinatários: Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Básico e
Secundário e Professores de Educação Especial
CALENDARIZAÇÃO:

Dia
15-06-2013
15-06-2013
22-06-2013

Horário
09.00h – 13.00h
14.00h – 18.30h
09.00h – 13.00h

Nº horas
4h
4.30 h
4h

22-06-2013
29-06-2013
29-06-2013

14.00h – 18.15h
09.00h – 13.00h
14.00h – 18.15h
Nº total de horas

4.15 h
4h
4.15 h
25 h

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=dHJrSFg5SzFmRWk0MWxPQjhFcVpOUlE6MQ#gid=0

FAÇA JÁ A SUA INCRIÇÃO!

Notícias dos Outros
√ Seminário “Especifícidades
Comunicacionais na Educomunicação do
Século XXI”

√ Conferência

Pesquisa-ação e suas contribuições para a
formação de gestores de educação especial
Denise Meyrelles de Jesus
Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil
3 de junho de 2013 | 16h00 | sala 7
Buscaremos problematizar as contribuições da
pesquisa-ação como metodologia de investigação
comprometida com a compreensão da realidade
social, mas também como uma possibilidade de
apontar novas perspectivas de ação para os
desafios presentes nas práticas docentes. A
pesquisa-ação, ao partir do princípio que os
problemas de investigação nascem dos contextos
pesquisados, assume os sujeitos em atuação nesse
ambiente como pesquisadores coletivos, críticos
de si e das relações estabelecidas com seus pares,
bem como capazes de produzir mudanças nas
situações desafiadoras, evidenciando, assim, o
caráter formativo desta metodologia de pesquisa.
Mais informações: www.ie.ul.pt

Ist Symposium Joaquim Bairão: “Transatlantic Trends in Childhood Intervention”

SUGESTÃO DE LEITURA
A MAGIA DAS CHAVES
Quarenta e dois autores juntaram-se num desafio ao conto. Autores portugueses e brasileiros
escreveram diversos contos que reunem num livro: "A MAGIA DAS CHAVES".
Os direitos de autor revertem para A ACREDITAR. O lançamento será no Palácio Foz, no dia 11 de
Julho, pelas 19h, em Lisboa.
Estao desde já convidados a participar neste lançamento. Um bem haja a todos os que
voluntariamente abraçaram o desafio! Desde a ideia à participação na iniciativa por uma nobre causa!
Elvira Silva

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

