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Editorial

Para que serve uma associação?

Como temos noticiado abundantemente, a nossa associação tem sido ouvida “para cima”. Lembramos as conferências parlamentares, os contatos com responsáveis da Presidência da República e com responsáveis governamentais. Sobre este assunto cabe-nos informar que no dia
27 de janeiro (sexta-feira) a nossa associação
terá uma audição com o Grupo de Trabalho de
Educação Especial que foi criado no âmbito da
Secretaria de Estado da Educação. Mais uma
vez defenderemos os valores que têm norteado
a nossa ação e reflexão.

A resposta à pergunta parece óbvia: para conseguir com a associação o que não se consegue
sozinho. Parece e… é. Uma associação congrega
pessoas, junta esforços, dá uma identidade e
uma visibilidade a objetivos que, assumidos por
uma única pessoa, seriam desconhecidos e irrelevantes. Daqui se depreende que uma associação necessita de exercer a sua atividade “para o
lado” e “para cima”.

Para que serve uma Associação? Relembro: serve para termos mais voz do que teríamos se estivéssemos sozinhos. E é por isso que no primeiro
mês deste ano de 2017 voltamos a apelar aos
nossos sócios e amigos para não abdicarem, para não desprezarem esta extraordinária oportunidade de termos a nossa voz amplificada.
Contamos com toda(o)s para divulgar e dinamizar a nossa associação!

“Para o lado” porque é preciso estabelecer com
os sócios uma proximidade, uma ligação, que
favoreça os entendimentos, o estabelecimento
de linhas de pensamento e de ação comuns.
Numa associação como a nossa, a Pró-Inclusão,
isso significa que temos de desenvolver atividades e projetos que levem os professores de Educação Especial e outros perfis profissionais a harmonizarem as suas ideias sobre o que é, e como
se deve desenvolver a Educação Inclusiva. Neste
particular a nossa Associação tem organizado
momentos de reflexão sobre as nossas práticas –
com realce para o documento que elaboramos
em maio de 2016 e o seminário de “Transição
para a Vida Pós Escolar” - que realizamos em
novembro. “Trabalhar para o lado” significa ouvir, juntar as pessoas para construir consensos
que podem fundamentar as nossas tomadas de
posição.

David Rodrigues

David Rodrigues
Presidente da Pró-Inclusão/ANDEE

Precisamos também de atuar “para cima”, isto é,
fazendo chegar a quem de direito as nossas posições, as nossas ideias sobre o estado atual e como deveria ser organizada a Educação Inclusiva.
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CENTRO DE FORMAÇÃO

No passado dia 21 de janeiro, a Pró-Inclusão, em parceria com a Escola Superior de Educação de Santarém, deu início ao XIV Ciclo de Sábados - Falando com Quem Faz.
Como o próprio nome indica, pretende-se que, com estes momentos, se partilhem experiências, metodologias e reflexões com quem se envolve, sente e faz acontecer!
Na 1.ª sessão falou-se de Neurociência e Intervenção Precoce. A Dra. Sónia Seixas apresentou-nos uma
abordagem científica e simultaneamente pragmática da temática.

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

CONVIDADOS

TEMA

18 de fevereiro
10h/13h

Equipa das Unidades de Ensino Estruturado
Autismo e Inclusão
Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria Respostas Educativas
Tomar

11 de março
10h/13h

Manuela Guedes, Graça Gonçalves,
Ana Cristina Pereira e Ana Isabel Falé
Agrupamento de Escolas Leal da Câmara Sintra

Práticas de Diferenciação Pedagógica
nos diversos Ciclos de ensino

8 de abril
10h/13h

Rui Machado
Movimento ‘Sim, Nós Fodemos’

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

6 de maio
10h/13h

Leonor Brito
Agrupamento de Escolas de Almeirim Santarém

Transição para a Vida Pós-Escolar em
Contextos Inclusivos

Inscrições abertas!

Associados com cotas atualizadas

Gratuito
(Certificado/0,6UC - 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 XIV Ciclo de Sábados - Santarém
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Simpósios
INCLUSÃO 2017
No primeiro simpósio, falou-se da Formação de Professores e como esta pode ter implicações determinantes na
construção de sistemas inclusivos. Ouvimos António
Sampaio da Nóvoa e João Costa. Ao longo do Ciclo teremos connosco palestrantes com uma reflexão feita e de
valor, no campo da Inclusão, para apresentar e debater
as suas ideias.
Os próximos simpósios estão aí, à vossa espera. Consultem o Programa abaixo e inscrevam-se (caso ainda não o
tenham feito). As inscrições reabrirão nos próximos dias!
Até já!

LOCAL: Auditório 2 do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa - 17h30 / 19h00
Inscrição gratuita, mas obrigatória em: http://proandee.weebly.com/simposiosinclusao2017.html
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

ATENÇÃO

A Pró-Inclusão vai levar o Ciclo de Simpósios Inclusão 2017
ao PORTO!
Em breve teremos notícias atualizadas. Estejam atentos ao nosso Site!
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CENTRO DE FORMAÇÃO

No próximo sábado, dia 28 de janeiro, a Pró-Inclusão, dando continuidade à parceria com o Agrupamento de Escolas
Vergílio Ferreira, vai dar início ao XV Ciclo de Sábados Falando com Quem Faz.

XV Ciclo de Sábados - Falando com quem faz
Escola Básica S. Vicente de Telheiras
Coordenação/Formadores responsáveis: Fátima Craveirinha, Helena Neves, Joaquim Colôa, Nelson Santos
DATA

CONVIDADOS/Dinamizadores

TEMA

28 de janeiro
10h/13h

ELI de Cascais

Intervir Precocemente: Assegurando o Direito à
Participação e Inclusão

18 de fevereiro
10h/13h

Sílvia Zuzarte e Sónia Barbosa
Embaixadoras da Iniciativa LA/FCL
(a confirmar)

Laboratório de Aprendizagem/FCL:
Ferramentas digitais no apoio às atividades de
aprendizagem

25 de março
10h/13h

Ana Zina
Ana Rosa Amorim
CPCJ Cascais

A Escola - Entidade com competência em matéria
da infância e juventude

29 de abril
10h/13h

27 de maio
10h/13h

Irina Afonso - TF
Patrícia Pinote e Paula Caniça - TO
& Patrícia Sá - TSEER (APCL/CML)

Medidas Educativas e como as Terapias podem
relacionar-se com o Currículo Escolar:
- Terapia da Fala em Meio Aquático
- Equitação Terapêutica: O cavalo e eu, juntos à
descoberta

Associação Contramão

4 Pilares da Educação

Inscrições abertas! (clicar para aceder ao formulário de inscrição)
Associados com cotas atualizadas

Gratuito (Certificado/0,6UC - 5,00€)

Não associados

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

ATENÇÃO - AÇ

Educação Cognitiva: Introdução aos Programas
de Aprender a Pensar (Curso 25h/1 créd.)

ÕES A COMEÇ
AR BREVEMEN
TE!
Inscrições abe
rtas!

Formadores: Dra. Ana Isabel Raimundo & Professor Vítor Cruz
Calendarização: 30 jan / 6, 13 e 20 fev / 6 e 13 mar - 18h00 / 21h30; 20 mar - 18h00 / 22h00
Local: Centro de Desenvolvimento e Aprendizagem - SEI, Rua Dr. José Joaquim de Almeida, n.º 808, 2775-595
Carcavelos
INSCRIÇÕES (clicar para aceder ao formulário de inscrição)

————————————————————————————

Educação Inclusiva: Introdução às Perturbações do Desenvolvimento (Curso 25h/1 créd.)
Formadores: Dra. Ana Isabel Raimundo & Professor Vítor Cruz
Calendarização: 8, 15, 22 maio - 17h30 / 21h30; 27 maio - 9h30 / 13h00 - 14h00 / 17h30; 29 maio - 17h30 /
21h30
Local: Sede da Pin-ANDEE, Instituto Piaget - Av. Jorge Peixinho, n.º 30, Quinta da Arreinela - 2805-059 Almada

INSCRIÇÕES (clicar para aceder ao formulário de inscrição)
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XVI Ciclo de Sábados - Falando com quem faz
Escola Secundária Diogo de Gouveia - BEJA
Coordenação/Formadoras responsáveis
Maria Teresa Baião & Marília Pelica
DATA

CONVIDADOS/Dinamizadores TEMA

11 de fevereiro
9h30/13h

Fernanda Caetano

Modalidades Específicas de Educação
O atendimento especializado na deficiência visual

25 de março
10h/13h

Sofia Pereira
Jorge Guerreiro

Parcerias e Inclusão
Psicomotricidade/Terapia Ocupacional—O que as complementa e o que diferencia

1 de abril
10h/13h

Guadalupe Almeida

Intervenção Precoce
Sinais de alerta em idades precoces

6 de maio
10h/13h

Telma Rosa
Marília Pelica

Medidas Educativas
Estratégias inclusivas na Unidade de Multideficiência

3 de junho
10h/13h

Liliana Reina
Marta Martins

Transição para a Vida Pós Escolar
12.º ano, e agora? Repostas para alunos com necessidades
educativas especiais

Inscreva-se em Inscrições (clicar para aceder ao formulário de inscrição)
Associados com cotas atualizadas Gratuito (Certificado/0,6UC - 5,00€)
Não associados

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

XVII Ciclo de Sábados - Falando com Quem Faz

ATENÇÃ

Figueira

Agrupamento de Escolas Figueira Mar
Escola Secundária Dr. Bernardino Machado
Coordenação/Formadora responsável: Maria Paula Anacleto

O

da Foz

DATA

CONVIDADOS/Dinamizadores

TEMA

18 de fevereiro
10h/13h

David Rodrigues
Pró-Inclusão

Parcerias e Inclusão

18 de março
10h/13h

ELI Miranda do Corvo/Penela
CAIPDV de Coimbra

Intervenção Precoce

22 de abril
10h/13h

Ana Rosa Trindade
Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa

Medidas Educativas

20 de maio
10h/13h

Paulo Morgado
Modalidade Específicas de Educação
Agrupamento de Escolas do Montijo (a confirmar)

3 de junho
10h/13h

João Adelino dos Santos
Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva

Mais informações em: http://proandee.weebly.com/

Transição para a Vida Pós Escolar
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ticEDUCA2017 Júnior
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa
10 de fevereiro
9H30 - 16H30 / Auditório 1

Este evento tem como objetivo a divulgação de boas práticas de introdução de tecnologias digitais nos processos de ensino e de aprendizagem na
voz dos alunos.
É realizada também uma mostra de projetos no mesmo âmbito e são dinamizados workshops com temáticas diversas.
Sob o tema Práticas do futuro na escola de hoje, o V ticEDUCA Junior procura ser um espaço privilegiado de troca de experiências entre alunos e professores, dando-lhes voz para discussão e reflexão sobre as atividades desenvolvidas nas escolas. Através da sua voz, serão divulgadas experiências, Projetos
A escola, ao ser entendida como um espaço de desenvolvimento pedagógico, científico, humano e
cívico, é o local primordial para pensar o futuro.
Descarregue o Programa aqui
Inscrição gratuita mas obrigatória
Mais informações em http://ticeducajunior.ie.ulisboa.pt/2017/index.html

Palestra
COMPREENDER A DISCALCULIA
22 de março 2017 - 18h / 20h
Programa
O que é?
Qual a sua origem/causas?
Quais as principais características e impacto que têm ao longo da vida?
O que podem pais e professores fazer?
Destinatários: Pais e profissionais/estudantes da área da saúde e educação
Formadores:
Pedro Cabral - Neurologista Pediátrico
Carolina Champalimaud - Psicóloga Clínica
Leonor Ribeiro - Mestre Educação Especial, especialização em Dificuldades de Aprendizagem
Susana Mateus - Técnica Superior de Educação Especial e Reabilitação
Inscrições: congressos@cadin.net
Data limite de inscrição - 20 de março (ou até atingir a capacidade da sala)
Preço: Gratuito (mediante inscrição prévia)
Local: Fundação PT (edifício Picoas), sala nobre
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Rethinking Education
Towards a global common good?
(Repensar a Educação - Rumo a um bem comum global?)

United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization - UNESCO Publishing

ISBN 978-92-3-100088-1
(Clicar sobre a imagem para aceder ao documento)

“Que educação precisamos para o século XXI? Qual é o propósito da educação no atual contexto de transformação social? Como é que a aprendizagem deve ser organizada? Estas
perguntas inspiraram as ideias apresentadas nesta publicação.
No espírito de duas anteriores publicações da UNESCO, Learning to Be: The world of education today and tomorrow (1972), Faure Report, e Learning: The treasure within (1996), Delors Report, estou convencida de que precisamos hoje de pensar grande novamente, sobre
educação. (...)
Não há força transformadora mais poderosa do que a educação - promover os direitos humanos e a dignidade, erradicar a pobreza e aprofundar a sustentabilidade, construir um
futuro melhor para todos, assente na igualdade de direitos e justiça social, no respeito pela
diversidade cultural, na solidariedade internacional e responsabilidade partilhada, os quais
são aspectos fundamentais da nossa humanidade comum.
É por isso que devemos pensar grande novamente e rever a educação num mundo em mudança. Para isso, precisamos de debate e diálogo em toda a linha, e esse é o objetivo desta
publicação - ser tanto aspiracional como inspiradora, para se dirigir aos novos tempos.”
Irina Bokova
Director-Geral da UNESCO
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VISIBLE LEARNING FOR TEACHERS*
Maximizing impact on Learning
Autor
John Hattie
Editora
ROUTLEDGE
Taylor & Francis Group
ISBN 978-0-415-69015-7
2012
Aprendizagem Visível para Professores - Maximizando o impacto na aprendizagem, baseia-se nas
descobertas que John Hattie fez no decorrer do seu mais importante meta estudo Visible Learning** (2009). O livro de acompanhamento de Hattie, concentra-se na história subjacente por trás
dos dados e fornece muitas alternativas sobre exemplos de Aprendizagem Visível na sala de aula. O
livro fornece respostas baseadas em evidências para a pergunta: Como melhorar as conquistas dos
alunos na minha sala de aula ou na escola. É um recurso útil para futuros professores, professores
experientes, diretores e administradores escolares.
O livro explica muitas das influências mais poderosas para as conquistas dos alunos e fornece questionários, listas de verificação e exemplos para introduzir estes aspetos da aprendizagem visível na
sala de aula. Visible Learning for Teachers visa "tornar a aprendizagem visível" e ajudar os professores a ver a aprendizagem através dos olhos dos seus alunos. Ele também ajuda os professores a descobrir como procurar e fornecer feedback adequado que ajude os alunos a progredir.
As afirmações de Hattie de que a aprendizagem se torna visível quando os professores são também
aprendizes (ou seja, avaliadores do seu próprio ensino) ajudando os alunos a tornarem-se seus próprios professores (através de estratégias metacognitivas, feedback e ensino recíproco). Para facilitar
este papel reforçado dos professores, o livro tem em conta tanto as perspectivas dos professores
como dos alunos.
Aprendizagem Visível para Professores fornece explicações detalhadas para preparar, ensinar e analisar as suas aulas de acordo com o que funciona melhor. Fornecer feedback adequado é um aspeto
importante. Listas de verificação e exemplos ajudam os professores a tentar uma aprendizagem
visível na sua própria sala de aula. Os diretores e administradores escolares encontram ideias úteis
e estimulantes para o desenvolvimento escolar com base na aprendizagem visível.
** Pesquisa realizada durante mais de 15 anos, envolvendo milhões de estudantes e recolhendo evidências
sobre o que realmente resulta, na escola, para melhorar a aprendizagem.

Saber mais em:
https://visible-learning.org/john-hattie/
http://visible-learning.org/2009/02/visible-learning-meta-study/

*Disponível para consulta na Biblioteca da Pró-Inclusão - Associação Nacional de Docentes de Educação Especial
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Sugestão de Leitura especializada
EU, PROFESSOR, PERGUNTO
18 Respostas sobre
Necessidades e Capacidades dos Alunos,
Gestão da Sala de Aula e
Desenvolvimento Profissional do docente
(Vol 2 - 240 pg)

Autores
Helena Santos Silva & José Lopes *
Editora
PACTOR
2015
ISBN 978-989-693-046-2
Estruturado em torno de 18 perguntas sobre necessidades e capacidades dos alunos, gestão da sala de aula e desenvolvimento profissional do docente, este pretende ser um livro
muito prático que dê resposta às principais questões e desafios colocados pela profissão
docente, pois ensinar é, e continuará a ser, uma tarefa muito complexa e um desafio permanente.
Destinado aos professores de todos os níveis de ensino (1.º, 2.º e 3.º Ciclos dos Ensinos Básico, Secundário, EFA e Ensino Superior), abrangendo educadores de infância, e alunos de
qualquer curso de licenciatura, especialização ou mestrado que habilite para a docência.
No Volume 1, Eu, Professor, Pergunto: 20 Respostas sobre Planificação do EnsinoAprendizagem, Estratégias de Ensino e Avaliação, encontramos outros temas de igual importância quer para a aprendizagem, quer para o desenvolvimento da atividade docente.
Inclui ainda um glossário geral, um questionário destacável de autoavaliação de competências do professor e ainda a correspondência dos principais termos técnicos para
o Português do Brasil.
Ao longo do livro são abordados, entre outros, os seguintes temas:
Estratégias de ensino diferenciadas
Gestão da sala de aula
Aplicação da disciplina
Desenvolvimento profissional
Prática reflexiva
Práticas de atenção plena e relaxamento
Influência das emoções na aprendizagem e rendimento escolar
Disponível em Editora PACTOR (clicar para aceder ao Website da editora)
*Professores Associados no Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
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Sugestão de Leitura

PARA ALÉM DO ÓBVIO - HISTÓRIAS SOCIAIS

Propostas de intervenção para a melhoria das competências pragmáticas de jovens e adultos com deficiência intelectual
Texto de Ana Catarina Santos e Susana Gomes
Ilustração de Carla Martins
Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Coimbra (2015)

Como se pode ler no subtítulo desta publicação, esta apresenta propostas de intervenção que visam
proporcionar um desempenho mais eficiente dos indivíduos com deficiência intelectual, nomeadamente ao nível da comunicação nos vários diferentes contextos de vida quotidiana. Na construção base
deste projeto, as autoras, ambas terapeutas da fala, reside a preocupação em construir ferramentas
eficazes na intervenção ao nível da comunicação, em particular no domínio da pragmática.
Partindo do pressuposto de que em cada contexto se vivencia o que se observa do mundo, as autoras
referem que é em muitos casos, no impacto do currículo oculto que as mutações comunicativas se manifestam como barreiras ao nível das interações sociais.
Desenvolvendo capacidades linguísticas em função do contexto comunicativo, esta publicação explana
vinte e nove registos comunicativos diferenciados da vida diária, (por exemplo, cumprimentar alguém,
interromper alguém, a utilização do dinheiro, ir ao supermercado, entre outros), facilmente identificados no índice paginado numericamente e por código de cores, facilitando bastante a sua consulta. (…)
As ilustrações da capa e dos separadores dos vários contextos apresentados, são de Carla Martins que
frequenta o Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) da APPACDM de Coimbra desde 1991, onde integra a área de pintura, uma das suas grandes áreas de interesse. (…)
Uma ferramenta prática, facilitadora para os intervenientes educativos e outros grupos profissionais,
facilmente adaptável a crianças, jovens e adultos que revelem fragilidades ao nível das competências
comunicativas. A sua utilização permite uma progressiva autonomia ao nível da comunicação, permitindo um enquadramento diferenciado e ajustado para uma maior amplitude social na interação comunicativa.
Elvira Cristina Silva
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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 consulte Website do V Congresso Internacional da Pró-Inclusão
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/

