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Editorial
Helena pelo seu bom senso, ano. Apesar de tudo isto, não
pelo seu conhecimento e tra- podemos desistir de continuar
balho tornou-se uma ponto de a promover e lutar pela melhor
apoio essencial para continuar- qualidade educativa para os
mos a nossa missão. A Helena nossos alunos. É um comproConstruindo telhados

teve que tomar outras opções misso que, apesar de crises de

O início dos anos letivos é, para

na sua vida profissional e conti- várias origens e âmbitos, não

os professores, uma simbiose de

nua connosco mas de outra devemos “deixar cair”.

novo e antigo. Há fatos que pre-

maneira. Mas – como as telhas Gostávamos que a nossa asso-

vemos e sabemos resolver e ou-

– alguém vem a seguir e gosta- ciação fosse uma parte da telha

tros imprevisíveis e sem solução

ria em nome da direção e dos que protege os nossos associa-

à vista. De certa forma é como

associados de dar as boas vin- dos, dando-lhes formação e

as telhas cujas funções se po-

das à Dídia Lourenço. Temos lutando ao seu lado pela me-

dem dividir em três: uma parte

as mais fundadas expectativas lhoria da sua profissão. É esta

que é protegida pela telha ante-

sobre a sua dedicação e traba- a nossa ambição e motivação.

rior, uma parte em que a telha

lho e queremos dar-lhe as boas Não se esqueçam do nosso

assume sozinha a sua função e

vindas sabendo que a escolha congresso

outra parte ainda em que a telha

que fez pela associação é uma Novembro. Estamos a traba-

protege uma parte da telha que

opção refletida e importante e lhar para que seja um grande

se lhe segue.

que, por isso, nos honra.

E assim vamos

de

Outubro/

êxito e só o pode ser com a

caminhando na nossa missão

Gostaria de dar a todos uma vossa presença.

sendo protegidos e protegendo.

palavra de esperança no início Um ano feliz para todos os nos-

A vida de uma associação de

deste ano letivo de 2013/14. sos associados e amigos.

professores como a nossa tem

Sabemos de tantas e tantas

este fluir de caminho.

dificuldades: menos professo-

Por

exemplo, neste ano letivo dei-

res colocados, incerteza sobre David Rodrigues

xou de estar destacada na nossa

o futuro, acréscimo e dispersão Presidente da Pró – Inclusão –

associação a Helena Neves. Não

de trabalho, pouca valorização ANDEE.

será nunca demais enaltecer a

da função docente, enfim mui-

competência e a entrega que a

tos problemas que teremos de

Helena dedicou ao projeto. A

enfrentar neste começo de
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Notícias da ANDEE

III Congresso Internacional
“Educação Inclusiva
e Equidade”
31 outubro
1 e 2 de novembro de 2013
Local: Instituto Piaget
Campus Universitário de Almada
Informações:

Pró - Inclusão - Associação Nacional de
Docentes de Educação especial
Quinta da Arreinela de Cima,
2800-305 Almada
Tlm: 927 138 331

Inscrições:

Sócios:
Inscrição (antes de 30 de Setembro) - 50€
Inscrição (após 30 de Setembro) - 60€
Não Sócios:
Inscrição (antes de 30 de Setembro) - 65€
Inscrição (após 30 de Setembro) - 75€

Notícias dos Outros
√ VI Seminário de Educação Inclusiva
O Instituto de Educação da Universidade Lusófona vai realizar o VI Seminário de Educação Inclusiva,
no auditório Agostinho da Silva, no próximo dia 5 de outubro, entre as 09h00 e as 20h00.
O programa integra painéis com debate sobre: a "Intervenção precoce", a "Transição para a vida pós-escolar", a "Inclusão: olhares de quem a vivencia" e inclui uma conferência de encerramento com
debate subordinada à temática " A Educação inclusiva no contexto educativo atual: perspetivas e desafios".
Para mais informações consulte: http://www.ulusofona.pt/noticias/vi-seminario-de-educacaoinclusiva.html

√ ABA– Análise Comportamental Adaptada
Seminário “A caminho da Aprendizagem: Intervenções Escolares”
No dia 26 de Outubro irá decorrer em Lisboa um seminário
para professores, pais, técnicos e outros interessados. Este seminário irá focar-se em estratégias para facilitar o sucesso social e académico de crianças e jovens no contexto
escolar. Com a duração de 8 horas, contará com os convidados de renome internacional, como Dr. Jill C. Dardig; Dr.
Morten Haugland; e Dr. William L. Heward, bem como a
partilha de experiências de diferentes técnicos, professores
e pais que acompanham o processo educativo de várias
crianças e jovens em escolas Portuguesas.
A inscrição deverá ser realizada através do email geral.aba@analisecomportamental.com, tendo esta o custo
de 25€ (por pessoa) se for realizada até ao dia 15 de Setembro, sendo que a partir desta data terá o custo de 35€ por
pessoa.
Para mais informações consulte:
www.analisecomportamental.com

√ Seminário Internacional
“Sobredotação– Mitos e Rumos”
A APCA (Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas) vai realizar
nos dias 11 e 12 de outubro, no Hotel Tivoli Oriente, o Seminário Internacional “Sobredotação– Mitos e Rumos”. O Seminário conta com a participação de ilustres especialistas na matéria e pretende dar um significativo contributo para a qualidade da Educação em Portugal.
Para efetuar a sua inscrição aceda a : www.esepf.pt / www.apcs.co.pt

SUGESTÃO DE LEITURA
nho transformado em magia, pois a essência desta publicação reside na contribuição para uma instituição de
solidariedade social.
Os direitos de autor dos 42 escritores que estão representados nesta Antologia, destinam-se à ACREDITAR –
Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro.
Uma antologia de contos possibilita sempre uma escolha aleatória, bem como uma disponibilidade temporal
mais alargada dos seus conteúdos para a sua leitura, daí
a versatilidade desta obra. Uns poderão ser mais demorados de modo a saborear os seus enredos, outros leemse de um só fôlego com a ânsia de saber o final.
Amores e desamores, encontros e desencontros, o afeto
e a solidão. Sentimentos que se partilham em comum,
sonhos com vida própria ou por concretizar. Ingredientes que se comungam na especificidade da raça humana
porque os seres humanos são de natureza complexa,
com heranças diversificadas e diversas maneiras de enAntologia de 42 contos de 42 autores portugueses e bra- tender o mundo.
sileiros.
Contos que perfilham por certo boas leituras inclusivas.
Um desafio ao conto, projeto inspirador da autora Maria Um projeto inspirador, a favor da Acreditar, porque haja
Isabel Loureiro, escritora da literatura portuguesa quem acredite na Magia, a chave da essência da vida.
(sobretudo infantil), que partindo do tema “A chave”
desafiou outros autores a participar com contos inédiElvira Cristina Silva
tos. A ela se deve o projeto e a concretização deste so

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

