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Editorial
colar a inclusão numa escola que se mantém fiel
aos valores mais tradicionais e conservadores do
ensino; uma escola que ensina para os exames e
que olha os seus alunos como normais (os ho-

mogéneos) e os diferentes (os heterogéneos).

David Rodrigues
Presidente da Pró-Inclusão/ANDEE

Na festa cristã do Natal comemora-se o nascimento de um menino, filho de uma mulher e de
um homem tão estrangeiros e tão pobres que o
parto teve que passar num estábulo certamente

Regressamos à anual liturgia do Natal. Um Natal
que hoje, como sempre, nunca foi só um, sempre foi “muitos”. É o tempo das crianças mas
também dos idosos, é o tempo de paz mas também de guerras (e de atentados “comemorativos”), é o tempo de abundância mas também
de consciência da fome, é o tempo dos vivos mas
também da acesa recordação dos que já partiram. O Natal é mais que um tempo de afirma-

nauseabundo, frio e sujo. Nas piores condições
que se podem imaginar nasceu uma criança que,
em homem se tornou uma referência para uma
parte muito significativa da humanidade. O que

o talento fez por este homem é o que a Inclusão
tem de fazer por todos os alunos pobres, com
dificuldades, com deficiência e estrangeiros: é
acolhe-los, dar-lhes uma estalagem aquecida,
com roupa limpa a cheirar a sol.

ção de valores, uma reflexão sobre os valores,

Talvez seja esta a ligação que a Inclusão tem

um tempo de equilíbrio, de negociação, de olhar

com o Natal, o compromisso de não abandonar

reflexivamente para o passado, o presente e o

à sua sorte de exclusão e marginalidade muitas

futuro.

crianças que certamente terão um papel útil e

Estamos também no tempo de olhar para a In-

humano no nossa sociedade.

clusão. Tal como o Natal não há “só uma e mais

“Um dia, quando for Natal e já não for Dezem-

nenhuma”. A Inclusão é um valor, é uma refor-

bro…” escrevia o poeta. Um dia, quando for Na-

ma educacional que tem vários âmbitos e vários

tal, a Inclusão estará mais perto. Com o nosso

domínios; uns mais óbvios e simples e outros

compromisso, com o teu compromisso, com o

bem mais complexos e difíceis. Pensar hoje em

meu compromisso.

Inclusão é tomar um partido claro por um con-

A Pró – Inclusão deseja a todos os seus sócios e

junto de valores de modificação da escola tradi-

amigos um Natal feliz e que o novo ano nos leve

cional. É apostar em percursos escolares que

mais perto da Inclusão.

não sejam de carril único, é apostar em inovação
de modelos de ensino, é apostar em novas formas de avaliação que valorizem o percurso, qualquer percurso, que o aluno na sua melhor capacidade foi capaz de fazer. Dizemos tomar partido
porque é cada vez mais óbvio que não é possível

David Rodrigues
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Aconteceu nos passados dias 25 e 26 de novembro o Seminário Nacional
Na Escol@ e depois da Escol@, organizado pela Pró-Inclusão em parceria
com a Associação Pais em Rede e o apoio das Escolas Superiores de Educação e de Comunicação Social de Lisboa.
Tivemos o grato prazer de conseguir trazer para partilhar com todos os
participantes, colegas de todo o país que mostraram como têm vindo a
enfrentar os desafios que os processos de transição para a vida pós-escolar
(TVPE) dos alunos com necessidades educativas especiais lhes colocam nas
suas comunidades.
Os fatores facilitadores e os constrangimentos foram descritos sem parcimónia, mostrando realidades desconhecidas e soluções possíveis.
A reflexão que daqui resultou é de extraordinária importância e em breve estaremos em condições de
disponibilizar um documento que reflita as preocupações expressas e as orientações/propostas que
consideramos, em conjunto, irem ao encontro das necessidades identificadas.
Até lá, deixamos alguns tópicos de reflexão que recolhemos sobre e deste Projeto:
1- Discussão alargada sobre o próprio conceito de TVPE, a legislação que o regula e as práticas que lhe estão
subjacentes, assim como a definição clara dos papéis de cada entidade interveniente.
2– A TVPE é um processo em construção, longo e exigente, em termos de envolvimento/articulação entre alunos, famílias, profissionais, entidades políticas e da comunidade.
3- Já existem muitas iniciativas individuais mas neste momento impõe-se melhorá-las e coloca-las em redes,
numa perspetiva sistémica.
4- É fundamental haver uma articulação eficaz entre o Ministério da Educação e Ciência e o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.
5- Co-responsabilizar o poder local pela operacionalização do processo de TVPE e consequente empregabilidade
dos jovens.
6- Criação de redes e bolsas de empresas e desenvolvimento de programas de emprego com incentivos aos
empregadores.
7- Equidade no acesso aos cursos profissionais, maior diversidade de oferta e de respostas educativas e certificação.
8- Temos um caminho percorrido com muitas assimetrias…
É imperativo continuar a olhar criticamente para ultrapassar as barreira e os desafios que se nos apresentam.

O Projeto Na Escol@ e depois da Escol@ permitiu:





Discutir, debater e refletir criticamente acerca desta temática.
Fazer o retrato nacional da TVPE.
Equacionar os modelos existentes
Dar pistas para reformular e melhorar as práticas.

N.º 104

Página 3

Notícias da ANDEE
CENTRO DE FORMAÇÃO
A Pró-Inclusão vai dar início a mais um
Ciclo de Sábados - Falando com quem faz.
Desta feita, o Ciclo que agora se inicia, o XIV,
resulta de uma parceria entre a Pró-Inclusão e
a Escola Superior de Educação de Santarém.

Como o próprio nome indica, pretende-se que, com estes momentos, se partilhem experiências, metodologias, visões e reflexões, de ‘mangas arregaçadas’, que é como quem diz, com
quem está aí, a envolver-se, a sentir, a fazer acontecer!

XIV Ciclo de Sábados - Falando com quem faz
Escola Superior de Santarém
Formadora/Coordenadora responsável - Maria Leonor Brito
DATA

CONVIDADOS

TEMA

7 janeiro
9h30/13h

Sessão de boas vindas/abertura
com a presença do
Professor David Rodrigues
(Presidente da Pró-Inclusão)
Sónia Seixas
Escola Superior de Educação de Santarém

A Neurociência e a Intervenção Precoce

4 fevereiro
10h/13h

Helena Brites
Agrupamento de Escolas Marinhas do Sal Rio Maior

Musicoterapia e Inclusão
Cruzando conceitos e práticas

11 março
10h/13h

Manuela Guedes, Graça Gonçalves, Ana Cristina Pereira e Ana Isabel Falé
Práticas de Diferenciação Pedagógica nos
Agrupamento de Escolas Leal da Câmara diversos Ciclos de ensino
Sintra

8 abril
10h/13h

Rui Machado
Movimento ‘Sim, Nós Fodemos’

Sexualidade e Afetos na Pessoa (criança,
jovem e adulto)
com Deficiência

6 maio
10h/13h

Leonor Brito
Agrupamento de Escolas de Almeirim Santarém

Transição para a Vida Pós-Escolar em
Contextos Inclusivos

Não perca tempo, inscreva-se já em Inscrições
Chamamos a atenção para as alterações sobre valores de inscrição e acreditação.
Associados
com cotas atualizadas

20,00€/ciclo completo ou 7,50€/sessão
(Certificado/0,6UC - acresce o valor de 5,00€)

Não associados

50,00€/ciclo completo ou 15,00€/sessão
(Certificado/0,6UC - acresce o valor de 5,00€)

Acompanhe as informações em http://cfpinandee.weebly.com/xiv-ciclo-de-saacutebados-esesantareacutem.html
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SIMPÓSIOS
INCLUSÃO 2017

A Inclusão é, presentemente, um valor transversal da nossa sociedade. Ainda que a Educação
- por força da sua intervenção precoce e exemplar na vida das pessoas - tenha tido um papel
de liderança neste processo, o certo é que cada vez mais nos apercebemos que a Inclusão não
pode ficar confinada à escola e deve tornar-se um valor transversal e prevalente nas nossas
sociedades.
Este ciclo de simpósios convida palestrantes com uma reflexão feita e de valor no campo da
Inclusão, para apresentar e debater as suas ideias.
Incluímos temas mais caros à escola - como sendo a Formação de Professores, o Currículo e os
Apoios escolares - mas focamos a nosso interesse em outras realidades bem atuais como a
dos refugiados e os Direitos Humanos.
Contamos consigo para estar connosco. Este ciclo de simpósios é organizado na lógica de um
"curso livre", isto é a melhor maneira que se pode imaginar de passar um fim de tarde a conviver, a aprender e a trocar ideias.
Cá os esperamos. Fizemos este ciclo a pensar em cada um dos nossos participantes.
Até já!
Local: Auditório 2 do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa
Horário: 17h30 / 19h00
Dia 18 de janeiro – Formação de Professores e Inclusão
António Sampaio da Nóvoa & João Costa
Dia 15 de fevereiro – O Currículo e a Educação Inclusiva
Maria do Céu Roldão
Dia 15 de março – Direitos Humanos, Cidadania e Inclusão
Jorge Lacão & David Rodrigues
Dia 19 de abril – Educação Inclusiva e Refugiados
João Couvaneiro
Dia 17 de maio – Mudar a escola para ser mais inclusiva
Laborinho Lúcio
Inscrição gratuita, mas obrigatória em https://goo.gl/forms/79zSSNer5iF0jlZx2

N.º 104

Página 5

Notícias da ANDEE
Lisboa, 6, 7 e 8 de julho de 2017

V Congresso Internacional
EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E INOVAÇÃO

Temas:
1– Organização da Escola e Recursos
2– Direitos Humanos e Cidadania
3– Inovação Educacional e Inclusão
4 –A relevância das Lideranças
5—Políticas Educacionais, Inclusão e Inovação

Data limite para apresentação de propostas de comunicação: 17 de março de 2017
Para mais informações, aceda a: Website do V Congresso Internacional da Pró-Inclusão

N.º 104

Página 6

Notícias dos Outros
Mãos Que Cantam
Encontro de Músicos, Professores, Amantes
de Música, Surdos e Ouvintes
Formação de professores de música sobre a metodologia de trabalho com alunos surdos, oficina de experimentação, estreia do filme Mãos que Cantam, debate
sobre a temática e um concerto final colaborativo
Associação Histórias Para Pensar
Data: 10, 11 e 12 de fevereiro
Local: "A Reserva na Fábrica" - Fábrica da Pólvora de
Barcarena, em Oeiras.

Entrada livre, mas sujeita ao número de lugares disponíveis.
Inscrição através do link:
www.surveymonkey.com/r/QG8T2X2
ou através dos seguintes contactos:
A Reserva na Fábrica - Tm: 937 837 483 / Tf: 214 262 650 / www.a-reserva.org

Revista Educação Especial em Debate - Revista online editada pelo Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação Especial do Centro de Formação da Universidade Federal do Espírito
Santo (UFES)
Estão disponíveis os dois primeiros números da Revista Educação
Especial em Debate.
A revista eletrónica Educação Especial em Debate é uma publicação semestral que divulga, fomenta e debate a produção científica na área de Educação Especial, como estudos empíricos, históricos, teóricos e conceituais, relatos de experiência profissional e
resenhas de obras científicas.
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APCAS - Associação de Paralisia Cerebral de Almada Seixal ,
e o Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência e Incapacidade

Métodos e Técnicas de
Mobilidade e Transferências
Formação

Data: 7 de janeiro de 2017

Horário: 9h00 / 17h00
Local: Escola Básica António Augusto Louro, Seixal
Formadora: Terapeuta Cristina Marques
Destinatários: Cuidadores e Professores

Esta ação integra o ciclo de formações que será promovido pelo Centro de Atendimento,
Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência e Incapacidade, da
APCAS.


Enquadramento e contextos



Patologias e avaliação de necessidade de apoio



Tónus muscular e postura



Produtos de apoio



Abordar e manusear pessoas com deficiências motoras e incapacidades



Transferências e correção postural

INSCRIÇÕES GRATUITAS mas obrigatórias
Nome + Contacto + Morada + Profissão através do email geral.caarpd@gmail.com
Data limite: 30 de dezembro
Ação não acreditada
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1º Congresso Internacional da Criança e Adolescente
ea
4ª Reunião da Secção de Pediatria Social da Sociedade Portuguesa de Pediatria
26, 27 e 28 de janeiro
Centro de Congressos da Alfândega do Porto
Organização: eventQualia e Secção de Pediatria Social da SPP
Consulte o PROGRAMA
Inscrições até 31 de dezembro de 2016
Mais informações em:
https://icca2017.eventqualia.net/pt/pt/inscricoes/inscricoes-precos/
Pagamento por transferência bancária través do IBAN: PT50 0033 0000 45482280725 05, a favor de
eventqualia, Lda. Enviar comprovativo para icca2017@eventqualia.net
Evento idealizado e organizado com o intuito de promover um importante diálogo sobre as questões sociais
da infância.

Pais, educadores, professores, profissionais de
saúde, e todos aqueles que lidam diariamente
com estas questões, a título pessoal ou profissional, ficam desde já convidados a participar. Será
certamente um evento enriquecedor.
"Temos de fazer o melhor que podemos. Esta é a
nossa sagrada responsabilidade humana."
Albert Einstein

Sugestão de Leitura
Recomendação
A condição docente e as políticas educativas
Conselho Nacional de Educação (junho 2016)
Se é certo que as interrogações e propostas com que abordamos a realidade nacional de hoje não se compaginam com o contexto histórico de há 50 anos em que
foi redigida a Recomendação da OIT/Unesco, o mesmo não acontece com os princípios que se mantêm pertinentes e necessários tais como “dever ser assegurado
ao professor uma posição social que esteja de acordo com o seu papel essencial
na evolução da educação e com a importância do seu contributo para o desenvolvimento do ser humano e da sociedade”.
Clicar para aceder ao documento

Num documento desta natureza entende-se que é necessário sublinhar dois aspetos de inequívoca importância: a explicitação dos princípios, regras, normas e valores da profissão para que sejam verdadeiramente interiorizados, resistam às dúvidas e às transgressões e sejam duradouros e, a demonstração da coerência e da
compatibilidade desses princípios no quadro das políticas educativas.
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30 ANOS, 30 PESSOAS, 30 HISTÓRIAS
Textos: Teresa Ribeiro e Ana Rita Ramos
Ilustração: Rachel Caiano

Have a Nice Day (2015)
Quem trabalha na área da educação, e em particular na área da
intervenção precoce e/ou educação especial, decerto já ouviu
alguma vez falar da AFID – Associação Nacional de Famílias
para a Integração da Pessoa Deficiente.
Eu já tive o privilégio de, em diferentes contextos, conhecer e participar em algumas iniciativas desta
associação. Localizada na Amadora, consagra-se fundamental, não só no concelho onde se insere,
bem como rentabiliza as suas sinergias polarizando outros parceiros sociais.
Na comemoração dos trinta anos da sua existência, editado pela Have a Nice Day, com textos de
Ana Rita Ramos e Teresa Ribeiro, Design de Mário C. Pedro, Fotografias da AFFFP (Agência Fotográfica Filipe Pombo) e ilustrações de Rachel Caiano, esta publicação conta com, precisamente, trinta testemunhos de pessoas que com esta instituição de algum modo se cruzaram.
Numa publicação restrita de alguns exemplares, com encadernação de capa dura, de cento e vinte
sete páginas, num modo muito simples, atrativo e despretensioso a sua leitura/consulta remete-nos
para a forma de funcionamento desta associação acompanhadas do olhar estético das ilustrações da
Rachel Caiano que animam os depoimentos de parceiros e individualidades ao longo de sete capítulos que de certo modo acompanham o percurso da instituição, atividades e perspetiva de futuro.
Elvira Cristina Silva

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/
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Votos...

A Pró-Inclusão
deseja a tod@s @s sóci@s e amig@s
FESTAS FELIZES e um ANO de 2017
verdadeiramente INCLUSIVO
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