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O Futuro
Vivemos bem ansiosos com o futuro. Esta ansiedade deriva de vários fatores: antes de mais por o
desconhecemos, depois porque o tememos e ainda, porque não o podemos prever. O futuro encontra-se neste início de século tão incerto que
ninguém se atreve a fazer previsões sobre a evolução da economia ou sobre a situação política internacional. Até as previsões a um ano são altamente
incertas. Os historiadores contemporâneos dizem
que tudo está tão inseguro que até o passado é
incerto. Na verdade, o que dele conhecemos e interpretamos depende em muito de quem o escreve, das fontes a que recorreu e aos seus valores.
Hoje o futuro é um complexo de “cenários” que se
vão alterando constantemente e muitas vezes de
forma imprevisível.
Apesar de tão imprevisível e tão misterioso o futuro mora mesmo ao nosso lado, ele convive connosco a todas as horas e em todos os lugares. Na verdade, tudo o que constitui o nosso presente tinha
sido há pouco tempo um futuro impossível de descortinar e de prever. O nosso presente é um grande complexo de futuros revelados; é o resultado da
chegada e o anúncio de partida.
O futuro anuncia-se, mas não se cumpre inexoravelmente. Um dos futuros que mais convive connosco são as crianças. O presente das crianças é
certamente o presente com mais futuro que podemos enxergar. Todas as características do futuro
se descortinam na vida das crianças: a potencialidade para fazer acontecer, a criatividade das soluções, a imprevisibilidade dos cenários, enfim, o
caracter inacabado e imperfeito no imparável e
incompleto caminho da perfeição. Por isso é tão
importante andar perto das crianças, dobrar os
joelhos adultos para falar com elas, por isso é tão
importante aprender com elas. Jesus de Nazaré já
tinha alertado para este facto quando disse: “Com
toda a certeza vos afirmo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de mo-

do algum entrareis no Reino dos céus”.
As crianças são os seres em que as partículas de
futuro mais se fazem presentes. E é a partir deste
potencial e desta existência que melhor podemos
pensar a importância da Educação.
A Educação tornou-se nas sociedades contemporâneas uma área social de uma extraordinária complexidade. Em Portugal ela abrange mais de 1,2
milhões de crianças e jovens, mais de 140.000 professores, e um dilatado número de outros profissionais que fazem a sua vida na Educação. Ora
todo este investimento, toda esta máquina, todo
este sistema educativo é montado para preparar
as crianças para o futuro. E aqui se levanta – enfim
– a questão que gostava de partilhar com os meus
leitores. Será possível e desejável preparar para
futuro usando métodos, estratégias, objetivos e
recursos do passado? A resposta é complexa. Algumas pessoas dirão que sim (elas próprias foram
assim educadas e sobreviveram…), outras pessoas
dirão que “tem de ser” porque a função da Educação é preparar o presente.
Eu defenderei que não é desejável por duas razões
principais: a) antes de mais porque o fosso entre
os valores da escola e da sociedade se alargou
muitíssimo por via das tecnologias digitais, pelo
desenvolvimento de novos modelos de trabalho e
por uma nova organização social. Este fosso era
muito mais pequeno ainda uma década atrás. b)
em segundo lugar não é possível continuar a imaginar uma educação que que esbulhe a criança dos
seus grandes instrumentos de futuro: cito três deles: a criatividade (que vai minguando quanto mais
a criança avança na escolarização), a atividade
(cada vez a criança aprende mais lendo e olhando
e menos fazendo) e a responsabilidade (a criança é
tratada como incompetente e incapaz de tomar
conta de si).
Todas as crianças – incluindo obviamente as que
têm necessidades educativas inabituais – são portadoras deste futuro e por isso todas elas precisam
de dispor de uma educação que caminhe com elas
para as tornar mais criativas, ativas e responsáveis.
Quanto mais aproximarmos as crianças de um bom
sistema educativo mais provável será que convivamos com o futuro, não com o futuro incerto e assustador, mas com o futuro que seja a acumulação
de tudo o fizemos e sonhamos para o tornar melhor.
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CENTRO DE FORMAÇÃO
Curso de Formação Transição para a Vida Pós Escolar (TVPE) - PROGRAMA

A Pró-Inclusão, em parceria com a Associação Pais em Rede e o
apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, encontra-se a realizar o
Curso de Formação Transição para a Vida Pós Escolar.
A avaliação do primeiro Curso, que decorreu em Beja, revelou claramente,
o quanto este tema é importante e oportuno, quer relativamente à avaliação de contextos e clarificação de procedimentos, quer à definição e construção de planos de intervenção inclusivos, nos processos de transição para
a vida pós escolar dos alunos com necessidades educativas especiais.

ATENÇÃO: Inscritos nos Cursos de Coimbra e de Lisboa, devem
proceder ao pagamento da sua inscrição até ao próximo dia 21 de
outubro.

Lembramos:
Valor único de inscrição: 20,00€ / Pais*: Gratuito.
*Pais de alunos ao abrigo do DL 3/2008, de 7/01, abrangidos pela medida educativa CEI/PIT.
Modo de pagamento: transferência bancária através do IBAN - PT50 0036 0106 9910 0042 3297 4.
Enviar o comprovativo, devidamente identificado, através de cfproandee@gmail.com / proandee@gmail.com.
Saber mais em http://cfpinandee.weebly.com/destaquesinscriccedilotildees---accedilotildees-acomeccedilar-brevemente.html
Mód.

1

Conteúdos

- Pressupostos teóricos e legislativos da TVPE

Coimbra
9h00/13h30

29 out
2

- Do CEI ao PIT - TVPE
- Reflexão sobre a Portaria n.º 201-C/2015 , de 10 de julho

14h30/18h30

3

- Desenvolvimento de competências pessoais, sociais e comunicacionais na TVPE

9h30/13h30

4

- Plano Individual de Transição (PIT): características, componentes, conteúdo, implementação, desenvolvimento e avaliação

14h30/18h30

5

- Avaliação
- Certificação de competências
- Rede formal de apoios à transição, na comunidade local

9h30/13h30

6

- Análise crítica de estudos de caso - PIT e reflexão critica acerca
das diferentes perspetivas implicadas no processo de transição:
alunos, família, técnicos/professores
(Sessão dinamizada em parceria com a Ass. Pais em Rede – 2h)

Lisboa
8 nov
17h00/21h30

10 nov
17h00/21h00

15 nov
17h00/21h00

5 nov
17 nov
17h00/21h00

22nov
17h00/21h00

19 nov
14h30/19h00

24 nov
17h00/21h30
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CENTRO DE FORMAÇÃO

SEMINÁRIO Nacional
25 e 26 de novembro de 2016
Escola Superior de Educação de Lisboa

Na Escol@ e depois da Escol@
Boas práticas na Transição para a
Vida Pós Escolar

O Seminário Nacional Na Escol@ e depois da Escol@, organizado pela Pin-ANDEE, em parceria com a
Associação Pais em Rede, é o culminar do Projeto com o mesmo nome, no âmbito do qual se encontram a decorrer, nas diferentes zonas do país, os Cursos de Formação Transição para a Vida Pós Escolar e para o qual contamos com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian.
Neste Seminário serão partilhadas as reflexões recolhidas no decorrer dos seis cursos e que, seguramente, revelarão não só alguns dos fatores-chave facilitadores ou condicionantes da eficácia dos
processos de transição para a vida pós escolar, mas, principalmente, as boas práticas promotoras de
inclusão, que têm vindo a ser implementadas.
Consulte o Programa do Seminário
Antecipe-se e garanta a sua vaga! Inscreva-se aqui!
Valores de inscrição:
Sócios da Pin-ANDEE e da Associação Pais em Rede: 15,00€
Outros: 30,00€
Modo de pagamento:
Transferência bancária através do IBAN - PT50 0036 0106 9910 0042 3297 4.
Enviar o comprovativo, devidamente identificado, através do e-mail: proandee@gmail.com.
Mais informações em: http://cfpinandee.weebly.com/destaquesinscriccedilotildees---accedilotildees-acomeccedilar-brevemente.html
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No dia 14 de outubro, pelas 10h decorre no Auditório J.J. Laginha, do ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, a Sessão de Lançamento do Livro Lei de Bases do Sistema Educativo,
30 Anos Depois e o debate comemorativo dos Trinta Anos de Lei de Bases do Sistema
Educativo.
Para mais informações ver: Programa

V Jornadas Deficiência Visual & Intervenção Precoce
LITERACIA emergente para a cegueira
28 de outubro 2016
Auditório do Hospital Pediátrico de Coimbra
Programa (clicar para aceder)
Inscrições através do e-mail: formacao@anip.net
Mais informações em: https://www.facebook.com/events/358477500942551/
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Encontro

QUANDO A COMUNIDADE
É RESPOSTA
10 e 11 de novembro de 2016
Centro Olga Cadaval - Sintra

A Câmara Municipal de Sintra está a promover o Encontro Quando a comunidade é resposta, cujo principal objetivo é partilhar a experiência do Projeto Sintra Inclui.
Realça a importância do papel que uma Câmara pode assumir na promoção de um concelho mais inclusivo através da otimização dos recursos existentes na comunidade criando,
para o efeito, uma rede comunitária de apoio a pessoa com deficiência.
O Projeto Sintra Inclui tem como objetivo promover a transição da vida escolar para a vida
socio-laboral de jovens com deficiência, constituindo-se como uma resposta de intervenção
direta do poder local, mas deve ser visto como impulsionador da criação de medidas pelo
governo central.
Destinatários:
 Público em geral
 Público de áreas profissionais específicas: administração central, autarquias, escolas, empresas, instituições de solidariedade social, culturais e outras
 Pessoas com deficiência e suas famílias
A inscrição é gratuita e pode ser feita aqui
Pode acompanhar o evento no Facebook
Consulte o Programa
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III CONGRESSO INTERNACIONAL
Aprendizagem,
Comportamento,
Emoções em Tempos de Mudança
20, 21 e 22 out. 2016
Local
Grande Auditório do
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa
Avenida das Forças Armadas
1649-026 Lisboa

Para saber como chegar, clicar em localização
O III Congresso Internacional do CADIn, reunirá um conjunto de especialistas nacionais e
internacionais para dinamizar 12 workshops e mais de 20 conferências sobre áreas tão diversas como perturbações da linguagem, autismo, dificuldades de aprendizagem, PHDA,
epilepsia, sono ou neuro-modulação não-invasiva. Haverá ainda espaço para a apresentação de comunicações livres e posters.
Destinatários: educadores, terapeutas, profissionais de saúde e cuidadores
Mais informações e inscrições em www.congressointernacional2016.cadin.net
Para os associados da Pin-ANDEE (sem efeitos retroativos para aqueles
que já efetuaram o pagamento), os valores e condições de inscrição
são os seguintes:


Workshops (20 outubro) – 45€



Congresso (21 e 22 out) – 80€ (desconto a aplicar mediante comprovativo
de associado da PIN ANDEE ano em curso)



Congresso + tradução simultânea – 100€ (desconto a aplicar mediante comprovativo de associado da PIN ANDEE ano em curso)

Inscrição e pagamento até dia 15 out
Nota: Ao fazer a inscrição no site, o valor indicado refere-se ao total. Para a aplicação do desconto deverá
ser apresentado o cartão de sócio.
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SUGESTÕES DE LEITURA

Chez moi
Texto
Davide Cali
Ilustração
Sébastien Mourrain
Edição
Actes Sud júnior (2016)

Davide Cali, é um autor sobejamente conhecido. Publicado por diversas editoras em Portugal, tendo já
participado no ano passado num Colóquio sobre Livro Infantil, realizado na Fundação Calouste Gulbenkian.
Com o seu habitual humor peculiar e um forte sentido de observação sobre o mundo que nos rodeia,
oferece-nos continuamente um sentido crítico e reflexivo sobre as peculiares atitudes do ser humano
sem desapego face aos sentimentos, oferecendo ao leitor um olhar com diferentes camadas diversificadas de leitura.
O livro de grande formato (25×32 cm), possibilita o olhar arejado e pormenorizado sobre as ilustrações
coloridas de Sébastien Mourrain, em muitos casos de página dupla, explorando a dimensão dos diversos
ambientes da narrativa.
“Chez moi” (traduzindo para português: Em minha casa) remete para o lugar onde nos encontramos
connosco próprios, pode não ser a casa que habitamos como morada, mas aquele lugar onde nos sentimos serenos e confiantes. Na busca desse lugar, parte o personagem principal, um jovem rapaz que vive
numa pequena aldeia onde praticamente nada acontece. De morada em morada, por opção própria ou
em virtude do trabalho e da especificidade deste, muitos são os paradeiros do personagem.
Crendo, por vezes, que nesses paradeiros se encontra “em casa”, depressa se instala a necessidade da
busca de um outro lugar, muitas vezes em contraste ao desejo inicial.
Ao longo do percurso da vida do personagem, retrato de muitos de nós, ao longo do desenvolvimento
humano, na permanente necessidade de mudança e na procura da identidade, nem sempre o local onde
habitamos nos agrada ou se ajusta convenientemente. Em muitos casos acontece, necessitamos dar a
volta ao mundo, simplesmente, para voltar ao sitio de onde partimos.
Em alguns lugares de França sinto-me “Chez moi”, foi, num desses locais especiais que me cruzei com
este livro, curiosamente imprimido, imagine-se, em Portugal. O espelho da vida onde a circularidade das
estórias se retrata.
Elvira Cristina Silva
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Nova Organização Pedagógica na Escola
Organização:
João Formosinho, José Matias Alves, José Verdasca
Autores:
Ana Francisca Moura, Ilídia Cabral, João Formosinho, Joaquim
Machado, José Matias Alves, José Verdasca, Luísa Tavares Moreira, Teodolinda Magro, Zita Esteves
Editor: Fundação Manuel Leão
1.ª Edição (2016)
ISBN: 978-989-8151-39-1

Nos seus vários andamentos, este livro mostra-nos que outra escola é possível quando os educadores e professores decidem alterar a gramática secular da escola. Não se tem de alterar todas as regras da organização escolar. Mas as mudanças sensíveis e que provocam efeitos nos modos de
aprender dos alunos (e dos docentes) requerem que se altere, pelo menos, uma das variáveis-chave
dessa gramática: o modo de gestão do currículo prescrito, o modo de organizar os grupos de alunos
em turmas, a forma de alocar os professores aos alunos, o modo de gerir os tempos e/ou os espaços
de ensino e aprendizagem e os modos de trabalhar dos professores (e dos alunos).
Disponível em: http://www.fmleao.pt/publicacoes/nova-organizacao-pedagogica-na-escola/

Queremos lembrar-vos que não estamos sós e quanto mais nos reforçarmos como Associação mais adequada e pertinente vai ser a nossa participação nas políticas e nas práticas
inclusivas na Educação do nosso país.
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 cota anual (35,00€ - não chega a ser 10 cêntimos por dia!) inclui o envio mensal da
Newsletter e semestral da revista “Educação Inclusiva”, a gratuitidade ou redução do valor da inscrição nas várias iniciativas levadas a cabo pela associação ou em parceria com outras instituições.
http://proandee.weebly.com/novos-soacutecios.html

Para continuar a beneficiar destas vantagens,
MANTENHA AS SUAS COTAS REGULARIZADAS!
http://proandee.weebly.com/

