
            

(1946) “Os acrobatas” que começa assim: 

Subamos!  
Subamos acima  
Subamos além, subamos  
Acima do além, subamos!  
Com a posse física dos braços  
Inelutavelmente galgaremos  
O grande mar de estrelas  
Através de milênios de luz.  

Parece demais?  Parece! Mas foi assim 
que tornamos uma pequena associação 
numa estrutura útil e com impacto a nível 
nacional e internacional, a subir e a galgar. 

Em 2018 traremos a todos os nossos só-
cios e amigos novidades que estão na for-
ja.  Logo em janeiro sairá mais um número 
da nossa revista e os cursos que estamos a 
organizar são numerosos e certamente 
terão novidades. 

Vale a pena ter esperança e sobretudo um 
sentido de compromisso e de projeto.  É 
isso que nos diz o Natal, é isso que nos diz 
a eleição dos novos corpos sociais, mas, 
sobretudo, é isso que tu, sócio ou amigo, 
nos podes acrescentar a nós ou que nós te 
podemos acrescentar a ti. 

Promover a Inclusão é uma tarefa hercú-
lea, mas belíssima. Neste Natal, nos que 
passaram e nos que hão de vir! 

Boas Festas e … “subamos…” 

 

David Rodrigues 

  

  

           

 

 

 
David Rodrigues 

Presidente da Pró-Inclusão/ANDEE 

 

O Natal que está aí à porta lembra-nos o 
ciclo do tempo.  Já vivemos muitos natais 
mas sempre se nos apresentam diferen-
tes.  Para além da poluição mercantilista – 
por vezes até indecorosa – que cobriu o 
Natal, há um significado nele que não é 
possível alienar: a celebração de uma no-
va vida e o florescer de um caminho que 
pode começar numa manjedoura mas 
que, por certo, nunca acabará nela.  É um 
tempo predominantemente de projeto, 
de futuro e na minha humilde opinião, de 
esperança. 

A nossa associação está a passar no Natal 
por um Natal.  As eleições que realizamos 
no dia 25 de novembro, a chegada de no-
vas pessoas e o compromisso inabalável 
de outras, trazem-nos redobradas espe-
ranças para o sucesso da nossa associa-
ção.  Os corpos sociais eleitos para o trié-
nio de 2018/2021, comprometeram-se a 
dar mais um impulso para podermos ir 
mais longe.  

O nosso objetivo é podermos ultrapassar 
o que fizemos e lembro-me a este propó-
sito do poema de Vinícius de Moraes 

Editorial 

Associação Nacional de Docentes de Educação Especial 
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Notícias da ANDEE 

CENTRO DE FORMAÇÃO 

 
 
 
 

                               XX Ciclo de Sábados - Falando com quem faz... 
                                Escola Superior de Educação de Santarém  

                                           De 18 nov 2017  a  21 abr 2018 
                                      Complexo Andaluz – Apartado 131, 2001-902 Santarém 

Coordenadoras responsáveis: Maria Leonor Brito, Isabel Piscalho, Marta Jorge, Helena Luís & Sónia Seixas 

PROGRAMA | 2018 

2.ª sessão | 20 de janeiro 

10h/13h - Modelos Pedagógicos de Intervenção - Do acesso ao sucesso! - Nelson Santos - Colégio 

Pedro Arrupe, Lisboa 

3.ª sessão | 17 de fevereiro 

10h/13h - Transição para a Vida Pós-Escolar - Percursos e práticas no ensino secundário - 
Manuela Prata - AE Marinha Grande Poente 

4.ª sessão | 10 de março 

10h/13h - Intervenção Precoce - Dos conceitos às práticas - Helena Neves - ELI de Cascais 

5.ª sessão | 21 de abril 

10h/13h - Diferenciação Pedagógica / Adequações Curriculares - Marta Uva & Isabel Piscalho - ESE de 

Santarém 
—————————————————————————————————————————— 

INSCRIÇÕES em http://cfpinandee.weebly.com/inscricaocssantarem.html 

VALORES E MODO DE PAGAMENTO: 
Associados: GRATUITO* | Não associados: 50,00€*/ciclo completo ou 15,00€/sessão.  
*Para beneficiar da acreditação da ação, acresce o valor de 5,00€, devendo assistir a, pelo menos, 4 sessões. 

Pagamento por transferência bancária, para o IBAN: PT50 0036 0106 9910 0042 3297 4, 
Enviar o comprovativo identificado, para o e-mail: cfproandee@gmail.com  
Mais informações em: http://cfpinandee.weebly.com/programacs_santarem.html 

A Pró-Inclusão agradece a todos os associados que participaram nas Eleições 2017, 

exercendo o seu direito de voto! Muito obrigado!  

Mais informações sobre os resultados eleitorais no Site da Associação, em Eleições2017. 

A Tomada de Posse dos novos Órgãos Sociais  será realizada a 13 de janeiro de 2018, em reu-
nião de Assembleia Geral, para qual será enviada a respetiva convocatória. 

ÓRGÃOS SOCIAIS - Triénio 2018 / 2021  

http://cfpinandee.weebly.com/inscricaocssantarem.html
mailto:cfproandee@gmail.com
http://cfpinandee.weebly.com/programacs_santarem.html
http://proandee.weebly.com/eleiccedilotildees-2017.html
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Notícias da ANDEE 

CENTRO DE FORMAÇÃO 

 
 
 
 
 

XIX Ciclo de Sábados - Falando com quem faz... 
Escola Superior de Educação de Viana do Castelo - De 7 out 2017 a 17 fev 2018 - 10h/13h 

Av. Capitão Gaspar de Castro - Apartado 513, 4901-908 Viana do Castelo 

Formadora/Coordenadora responsável: Olga Margarida Sá 

PROGRAMA 

2018 

4.ª sessão 
20 de janeiro - Intervenção Precoce - ELI do Porto - Ana Amaral & Ana Massa 

5.ª sessão 
17 de fevereiro - Cooperação e Parcerias - Iris Inclusiva 

 

__________________________________________________________ 

INSCRIÇÕES em http://cfpinandee.weebly.com/inscricao_xixcsviana.html 

Podem ser feitas inscrições em quantas sessões pretender. 

VALORES E MODO DE PAGAMENTO: 

Associados: GRATUITO* | Não associados: 50,00€*/ciclo completo ou 15,00€/sessão.  
*Para beneficiar da acreditação da ação, acresce o valor de 5,00€, devendo assistir a, pelo me-
nos, 4 sessões. 

Pagamento por transferência bancária, para o IBAN: PT50 0036 0106 9910 0042 3297 4, 
Enviar o comprovativo identificado, para o e-mail: cfproandee@gmail.com  

Lembramos que as Ações/Cursos/Oficinas, do Plano de Formação do Cento de Formação da Pin-
ANDEE, estão disponíveis para serem realizadas onde e quando os nossos sócios considerarem res-
ponder às necessidades formativas da comunidade educativa onde exercem funções. 

COMO? 
1– Pedido de realização da ação enviado através do e-mail cfproandee@gmail.com 
2– Confirmação da disponibilidade do formador 
3– Estabelecimento de um Protocolo entre a Associação e o/a Agrupamento de Escolas/Instituição,  
4– Definição do calendário 

Para mais informações sobre as vantagens para a escola/instituição anfitriã, contacte o Centro de For-
mação. Consulte o Plano de Formação 2017 disponível na página Web do Centro de Formação, em:  
http://cfpinandee.weebly.com/plano-de-formaccedilatildeo-2017.html 

http://cfpinandee.weebly.com/inscricao_xixcsviana.html
mailto:cfproandee@gmail.com
mailto:cfproandee@gmail.com
http://cfpinandee.weebly.com/plano-de-formaccedilatildeo-2017.html
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Notícias da ANDEE 

CENTRO DE FORMAÇÃO 

 
 
 
 
 

XXI Ciclo de Sábados - Falando com quem faz... 
Escola Superior de Educação e Comunicação de Faro (ESEC/UAlg) 

De 20 jan  a 05 maio 2018 - 10h/13h 
Estrada da Penha, Campus da Penha, 8005-139 Faro 

Formadores/Coordenadores responsáveis: Ana Rosa Trindade, Humberto Viegas, Marco Rosa 

PROGRAMA - 2018 
1.ª sessão - 20 jan - As Parcerias como condição de Inclusão - David Rodrigues (Pin-ANDEE) 
2.ª sessão - 24 fev - Modalidades Específicas de educação - Incluir fazendo a diferença - Tere-
sa Venâncio (AE Dr. Augusto Correia)  
3.ª sessão - 17 mar - E depois da Escola? Transição para a Vida Pós Escolar - Marco Rosa (AE 
Dr. Augusto Correia) & Elisabete Flosa (AE Gil Eanes) 
4.ª sessão - 10 abr - Práticas de Intervenção Precoce - Teresa Bento (ELI de Mértola) 
5.ª sessão - 5 mai - Diferenciação Pedagógica e Adequações Curriculares - Humberto Viegas 
(AE João de Deus) 

__________________________________________________________ 

INSCRIÇÕES em https://cfpinandee.weebly.com/inscricaocsfaro.html 

 

 
XXII Ciclo de Sábados - Falando com quem faz... 
Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti - Porto 

Rua Gil Vicente, n.º 138-142 4000-255 Porto 

Formadora/Coordenadora responsável: Alcinda Almeida 

Mais informações sobre o Programa e  Calendarização em breve 

 
 

Ciclo de Simpósios Inclusão 2018 

Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti - Porto 

Rua Gil Vicente, n.º 138-142 4000-255 Porto 

Coordenador: David Rodrigues 

 

Mais informações sobre o Programa e  Calendarização em breve 

https://cfpinandee.weebly.com/inscricaocsfaro.html
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Notícias dos Outros 

 

O projeto Desafios Globais pretende promover capaci-

dades nas Escolas e motivar professores e outros educa-
dores para enfrentar os desafios da atualidade através da 
Educação para a Cidadania Global (ECG).  
 

No âmbito do projeto "Desafios Globais: Reforçar a Educação para a Cidadania Global (ECG) 
em Meio Escolar para Responder aos Desafios da Atualidade", está a decorrer um estudo so-
bre iniciativas de ECG, em meio escolar, que visa ampliar o conhecimento sobre as práticas de 
ECG realizadas nos estabelecimentos de ensino, em todo o território nacional. 

As iniciativas que procura são as que correspondem e/ou estão ligadas, de algum modo, à Edu-
cação para a Cidadania, Educação para o Desenvolvimento, Educação Transformadora, Educa-
ção para a Paz, Educação Ambiental, Educação para os Direitos Humanos e outras "educações 
para...".  

Caso tenha realizado alguma iniciativa desta natureza pedimos que conte um pouco dessa ex-
periência aqui. A sua colaboração através do preenchimento deste inquérito, é fundamental! 

É importante que a experiência tenha sido realizada: 

 em contexto escolar (e apenas neste contexto) 
 no ano letivo 2016/2017 
 com ou sem continuidade neste ano letivo (2017/2018) 
 no seu estabelecimento de ensino. 

Este inquérito está a ser realizado pelo CIDAC e pela FGS, e pela investigadora Sara Poças, com 
o apoio do Instituto Camões I.P. e da Fundação Calouste Gulbenkian. 

Pedimos, por favor, que preencha o inquérito até ao dia 14 de janeiro de 2018. 
Qualquer dúvida ou questão pode entrar em contacto com a equipa através do e-mail:  
estudo.exploratorio.ecg@gmail.com 

Agradecemos desde já a sua colaboração! 

Notícias da ANDEE 

 

 
 
 
 
 

No âmbito da realização do Ciclo de Simpósios INCLUSÃO 2017, que decorreu no 
IE-ULisboa, informamos que estão disponíveis no canal Youtube deste Instituto, 
as gravações das diferentes sessões. 
 
Podem aceder através do link Simpósios Inclusão 2017 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCW8bim1YJ8BPtkV94cH1e0n5DPKXU3-ufl2TLQquKvGSPJQ/viewform
https://cidac.pt/
http://fgs.org.pt/
mailto:estudo.exploratorio.ecg@gmail.com
https://www.youtube.com/playlist?list=PLs0ztMaFvMAZqGC1VTVrWNs5h6jrxqTs7
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Notícias dos Outros 

 

Congresso Internacional  
da Criança e do Adolescente 

(2.ª edição) 
 

 

Datas: 25, 26 e 27 de janeiro de 2018 
 

Local: Olaias Park Hotel (Av. Eng. Arantes e Oliveira 9, 1900-064 Lisboa - Mapa) 
 

Organização: Secção de Pediatria Social da SPP, da eventQualia e da SPECAN - Sociedade por-
tuguesa para o estudo da criança abusada e negligenciada 
 

Objetivos: Promover o diálogo aberto sobre as questões da Infância e Adolescência, através do 
cruzamento de perspetivas multidisciplinares e experiências diversificadas na área. Ancorado 
numa abordagem participativa, na qual a audiência pode e deve tomar parte do debate, o ICCA 
procura potenciar o encontro entre saber e o saber-fazer nas mais variadas áreas ligadas ao 
tema, colocando em contacto investigadores, técnicos, estudantes e professores de áreas cien-
tíficas e profissionais diversas, como sejam a Sociologia, a Psicologia, a Pediatria Social, as Ciên-
cias da Educação, o Serviço Social, a Nutrição, as Artes e o Desporto, entre muitas outras. 
 

Programa em: https://icca2018.eventqualia.net/pt/pt/programa/programa/ 

Inscrições em: https://icca2018.eventqualia.net/pt/pt/inscricoes/inscricoes-precos/ 

Website do Congresso: https://icca2018.eventqualia.net/pt/pt/ 

Facebook: https://www.facebook.com/ICCAconference/ 

 
À Conversa com... Pais 

O Ciclo de conversas com pais é um espaço de partilha entre pais 
para a troca de experiências e partilha de estratégias de promoção de diversas competências. 
 

Birras que nos tiram do sério 
15 dezembro | 18h30-19h30 | Joana Horta , Ricardo Lopes e Carolina Viana 
 

“Tem 6 anos e ainda se atira para o chão a fazer birras, é normal?” “Já tentei tudo, ele acaba sempre 
por conseguir o que quer pela exaustão” 
Qual é a idade típica das birras? Porque surgem? Como devo reagir? O que é que as birras dizem de 
mim enquanto pai? Neste encontro vamos falar sobre diferentes estratégias para resolver os momen-
tos que nos tiram do sério, num espaço de partilha de experiências e estratégias para o contexto famili-
ar. 
 

Destinatários: Pais e filhos - Não tem onde deixar o seu filho? Traga-o consigo.  
Inscrições: N.º limitado de lugares. Garanta a sua vaga envie email para congressos@cadin.net 
Preço: gratuito, mediante inscrição prévia e limitado ao número de lugares disponíveis. 
Local: Auditório do CADIn - Cascais 

http://www.olaiasparkhotel.com/en/hotel-directions.html
https://icca2018.eventqualia.net/pt/pt/programa/programa/
https://icca2018.eventqualia.net/pt/pt/inscricoes/inscricoes-precos/
https://icca2018.eventqualia.net/pt/pt/
https://www.facebook.com/ICCAconference/
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Psicomotricidade  

Autora Alcinda Almeida*  
Editora Psicosoma 
Primeira Edição, 2013 
ISBN: 978-9-7289-9448-8  
  
Como é que nos desenvolvemos? Como é que aprendemos? Porque é que 
o corpo assume tão grande importância nas aprendizagens? Porque é que 
as crianças têm necessidade de movimento? Porque é que as crianças pe-
quenas brincam com brinquedos maiores e as mais velhas conseguem tra-
çar letras pequenas? Como podem surgir as dificuldades na aprendizagem 
da leitura e da escrita? 

Estas são algumas perguntas que se nos podem colocar quando refletimos sobre a forma como uma 
criança se desenvolve e aprende e sobre a forma como podemos ajudá-la nesse processo, antecipando 
e evitando dificuldades.  

*Alcinda Almeida é doutorada em Didática e Organização Escolar, com tese em Intervenção Psicomoto-
ra em Dificuldades de Aprendizagem da Leitura e Escrita e Mestre em Educação Especial. Autora e co-
autora de várias publicações (Educação Inclusiva e Educação Especial, Dificuldades de Aprendizagem, 
Dislexia, Psicomotricidade e Consciência Fonológica) 

Nota: Obra disponível em https://psicosoma.pt/editora/psicomotricidade 

Sugestão de Leitura Especializada 

100 Sentidos 
Há silêncio a mais à minha volta  
para tanto ruído dentro de mim 

 

Autor: José Luís Tavares da Cruz 
Edição: Chiado Editora, outubro de 2017 

Coleção: Viagens na Ficção | ISBN: 978-989-52-0308-6 
 
Eu conhecia-a de ouvir falar e sem perceber troquei-lhe o nome, ninguém, 
chamei-lhe. Não podia ser, e não era de facto… 
"Mais tarde na escola os educadores disseram à mãe, "sem ver nem ouvir a 
menina não vai poder ler nem escrever", "dificilmente vai falar e ouvir só o básico". Mas os três 
sentidos da menina, só são três às vezes, e isso, ninguém sabia." 
"- Catherine, tu vês? 
- Mal, eu já te disse que sou um bocadinho como tu, não vejo lá muito bem. 
- Mas eu vejo!? 
"Às vezes apetecia-me dizer-lhe um segredo, "Sabes Catherine eu não vejo nada"… Mas também acho 
que não estaria a ser inteiramente verdadeira, ainda bem que não lhe disse." 

“Há muitas coisas sobre Surdocegueira, mas poucas ou nenhumas (acho eu) sobre como se confrontam 
as pessoas com este tipo de realidade. Assim sendo, merecia ser traduzido e publicado em outras 
línguas.” 

Isabel Amaral (Professora Universitária) 
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Ilumina 

Autora Rita Correia | Edição de autor (2017) 

 

Ilumina é o terceiro livro de autor da ilustradora Rita Correia. 

A leitura da capa não é logo fácil, (remete para uma técnica 
surpresa já usada no anterior livro "O meu nome é...") mas a 
autora já nos habituou a ter que pensar para entender os seus 
livros e faz muito bem.  

Numa sociedade fast, é premente questionarmos o que 
levamos desta vida, questionar cada coisa e não aceitar logo à partida como dado adquirido. 

Este livro remete-nos para a natureza, a floresta, o inóspito que pode ao inicio intimidar, mas que 
nos encaminha também para a descoberta, atendendo a que devemos ser curiosos, aventureiros, 
superando os nossos próprios medos. 

Nas guardas estamos já emersos no escuro e detetamos (se estivermos atentos) uma tomada de 
eletricidade. Porque para iluminar precisamos de luz… luz elétrica! Será?  

Semear para colhermos, ou utilizando o provérbio: “Colhemos o que semeamos”, deste modo 
semeamos para iluminar o caminho que traçamos nas nossa vidas, caminho iluminado por música, 
por liberdade, por leitura, por ideias. Ideias luminosas, porque para iluminar a vida, convém saber 
escolher o que mais precisamos no nosso percurso. Sempre acompanhado do outro, respeitando-o, 
sem elitismo nem preconceitos. O outro com que partilhamos este lugar, a natureza e os animais.  

É com o outro que a autora/ilustradora se envolve, quando no livro incluí a colaboração 
das crianças que participaram com desenhos de pedras. Pedras, sim! É com elas que se faz o 
caminho, que se constroem pontes.   

Um livro que aparentemente, não possui uma narrativa, um conto, facto ou acontecimento. Mas é 
só em sentido figurado, porque a narrativa existe e está permanentemente nas questões mais 
significativas das nossas vidas. Os momentos, as escolhas, as coisas mais significativas na vida, que 
afinal não se compram e estão ao cesso de todos. A valorização do que temos ao nosso redor e em 
nós próprios. 

A autora na sinopse da apresentação do livro refere que livro de capa escura pode assustar. Duvido, 
porque nele reside a magia dos livros e de quem os lê, eu diria mais, a magia da vida. E esta 
infelizmente não é infinita, por isso mesmo há que iluminá-la com o que considerarmos ser o mais 
adequado.  

Eu, pessoalmente, entre outras coisas, ilumino-me de livros e sempre acreditei que isso orientaria a 
minha vida. Com eles tenho vivido momentos únicos e foi através deles que tenho conhecido 
pessoas fantásticas, uma delas, obviamente, foi a Rita, pessoa com quem nutro um entendimento, 
de certo modo simbiótico no modo de ver a vida. A convite dela, apresentei este seu livro e por 
causa disso a palavra que me ilumina é Mimos.  

E a vossa, palavra, qual é? Decerto a podem encontrar na guarda final deste livro. Mas antes de aí 
chegar, muito mais poderão encontrar, porque, este é um livro iluminado de ideias.  

Para a aquisição deste livro deve contactar: ritapcorreia@gmail.com | http://www.ritacorreia.com 

Elvira Cristina Silva 

Sugestão de Leitura  

http://ilumina-livro.blogspot.pt/2017/05/lancamento.html
mailto:ritapcorreia@gmail.com
http://www.ritacorreia.com
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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 Educa-
ção do nosso País.  Para que a Pin-ANDEE possa crescer na sua representatividade, ações e ativida-

des, 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 da Newsletter e de 
duas edições anuais da revista “Educação Inclusiva”, a gratuitidade ou redução do valor da inscrição nas vá-

rias 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! 

A estrela desvelou 
o tule da noite 
caudais de luz.  

(P. Ernesto Herrero, Carmelita  Descalço) 

A Pró-Inclusão deseja  
a todos os seus sócios e amigos 

http://proandee.weebly.com/novos-soacutecios.html

