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gresso. Aproveitamos para lembrar que as
atas do ISEC 2015 (Inclusive and Supportive
Education Congress), que foi realizado conjuntamente com o nosso IV Congresso, já se
encontram publicadas no prestigiado JORSEN. Foi um grande esforço, mas conseguimos que esta publicação tivesse uma dimensão não só europeia, mas mundial na divulgação de muitos trabalhos sobre inclusão
educativa desenvolvidos em Portugal. Foi
um grande serviço que a nossa associação
prestou a muitos investigadores.

Ano novo, vida nova
Vamos entrar em mais um ano letivo. Recomeçamos muitas das tarefas que nos são
familiares (e por isso as fazemos com mais
facilidade) e enfrentamos mudanças que nos
aguçam a nossa capacidade de adaptação.
Como dizia o nosso poeta maior “Todo o
mundo é composto de mudança, tomando
sempre novas qualidades”.
Temos este ano, como sempre temos, desafios que se nos deparam. Precisamos de continuar atentos e participantes na delineação
de políticas de Educação Inclusiva. Têm vindo a ser tomadas medidas pelo governo que
precisam de ter a nossa opinião para serem
aperfeiçoadas e para que sejam efetivamente medidas de inclusão e não só de
“racionalização”. A nossa associação tenciona lançar um debate sobre as recentes medidas sobre o número de alunos, e outas medidas que foram tomadas.
Vamos certamente melhorar a nossa oferta
formativa, procurando aproximar mais, tanto geográfica como tematicamente as nossas
formações dos professores. O nosso próximo congresso internacional vai realizar-se
em julho de 2017 e contamos que ele seja,
uma vez mais, um enorme e excelente con-

Renovamos o nosso sempre presente convite para que participem mais na nossa associação. Dêem-nos opiniões, ideias, lancemnos desafios. Sabemos quão dura e difícil é
a nossa profissão e, por isso, precisamos de
nos constituir como um corpo profissional
confiante e competente.
Queríamos, por fim, desejar a todas e a todos um bom novo ano letivo. 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.
Bom ano e… até já!
David Rodrigues
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Notícias da ANDEE

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.
É já no dia 24 de setembro que vão ter início os Cursos no Porto e
em Faro.
Aos que já procederam à inscrição, aconselhamos a que realizem
o pagamento da mesma de modo a garantirem a sua vaga.
Informação sobre o modo de pagamento aqui
Mód.

Conteúdos

Porto

Faro

Viseu

Coimbra

Lisboa

1

- Pressupostos teóricos e legislativos
da TVPE

9h00/13h30

9h00/13h30

9h00/13h30

9h00/13h30

17h00/21h30

24 set

24 set

1 out

29 out

2

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

14h30/18h30

14h30/18h30

14h30/18h30

14h30/18h30

3

- Desenvolvimento de competências
pessoais, sociais e comunicacionais
na TVPE

4

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

5

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

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)

8 nov

10 nov
17h00/21h00

15 nov
9h03/13h30

9h30/13h30

9h30/13h30

9h30/13h30

8 out

1 out

15 out

5 nov

14h30/18h30

14h30/18h30

14h30/18h30

14h30/18h30

17h00/21h00

17 nov
17h00/21h00

22nov
9h30/13h30

9h30/13h30

9h30/13h30

9h30/13h30

22 out

15 out

29 out

19 nov

14h30/19h00

14h30/19h00

14h30/19h00

14h30/19h00

17h00/21h00

24 nov
17h00/21h30

Destinatários: Docentes de todos os grupos de recrutamento, pais*, técnicos e empresários.
*Pais de alunos ao abrigo do DL 3/2008, de 7/01, abrangidos pela medida educativa CEI/PIT.

Valor único da inscrição: 20,00€ / Pais - Gratuito
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CENTRO DE FORMAÇÃO

SEMINÁRIO Nacional
25 e 26 de novembro de 2016
ESE 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.
Já se encontra disponível o Programa do Seminário
Antecipe-se e garanta a sua vaga! Inscreva-se!
Mais informações em: http://cfpinandee.weebly.com/destaquesinscriccedilotildees--accedilotildees-a-comeccedilar-brevemente.html
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V Jornadas Deficiência Visual & Intervenção Precoce
28 de outubro 2016
Auditório do Hospital Pediátrico de Coimbra
As V Jornadas Deficiência Visual & Intervenção Precoce são, este ano, integralmente dedicadas ao
tema da LITERACIA emergente para a cegueira.
Esta opção deve-se ao facto de, na conjuntura atual, muitas crianças com cegueira de idades precoces terem um acesso muito restrito a um dos meios mais prodigiosos para a educação, cultura e
desenvolvimento pessoal do ser humano: o livro, bem como a outros recursos promotores da sua
alfabetização.
O projeto "Oficina de Literacia Emergente para a Cegueira (OLEC) - 6 Pontos a Dançar, Contos vão
Contar" (clicar para aceder) venceu a Menção Honrosa do Prémio BPI Capacitar 2014, possibilitando o desenvolvimento do trabalho neste âmbito e contribuindo para a igualdade de oportunidades
destas crianças.
Um dos resultados deste projeto, será a edição de um livro (‘O que vês, o que vejo…’) em formato
acessível e pioneiro em Portugal – álbum tátil ilustrado de acordo com o modelo háptico, uma
abordagem multissensorial mais próxima do contexto percetivo destas crianças.
Para mais informações sobre o Projeto aceder a: https://caipdvolec.wordpress.com/
Programa (clicar para aceder)
Inscrições através do e-mail: formacao@anip.net
Mais informações em: https://www.facebook.com/events/358477500942551/

Mestrado em Comunicação Acessível
Educação à distância - Instituto Politécnico de Leiria
3ª fase de candidaturas até 21 de setembro
Coordenadora de curso: Carla Sofia Costa Freire / E-mail: carla.freire@ipleiria.pt
Mais informações em: http://www.ipleiria.pt/cursos/course/mestrado-em-comunicacao-acessivel/ e
Facebook: https://www.facebook.com/mcaipl/
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Encontro
de Professores 2016

O Professor hoje
e os desafios
de amanhã
A 5 de outubro de 2016 completam-se 50 anos sobre a aprovação da declaração conjunta OIT/
UNESCO relativa aos profissionais docentes (1966). Dada a sua importância, o dia 5 de outubro foi
declarado Dia Mundial dos Professores.
Em 2016, assinalar este dia, tem acrescida a importância, não só por se completar meio século sobre a aprovação da Declaração, mas porque, nos últimos anos, políticas desenvolvidas no nosso
país têm levado à desvalorização da profissão e da careira dos docentes.
Este Encontro será um importante momento de reflexão e debate entre professores, dirigido para a
construção de um futuro melhor.
PROGRAMA
9h30 - Receção aos participantes
10h00 - ”Profissão: Professor” - Professor António Sampaio da Nóvoa (Universidade de Lisboa
10h45 - Pausa para café
11h00 - “Desafios”
Professor David Rodrigues (Universidade de Lisboa) - “Desafio da Inclusão”
Professor Licínio Lima (Universidade do Minho) - “Desafio da democratização da Escola”
Inspetor José Calçada (Presidente do SIE) - “Desafio da qualidade educativa”
12h15 - Debate
13h30 - Intervalo para almoço
15h00 - “Propostas para a valorização, dignificação e rejuvenescimento do corpo docente” - Grupos parlamentares do CDS, PSD, PS, PCP e BE
Debate
17h30 - Mário Nogueira (Secretário Geral da FENPROF)
Fim dos Trabalhos
Notas adicionais:
1 - Os docentes participantes têm dispensa especial de serviço concedida pelo ME, nos termos da Portaria n.º
345/2008, de 30 de abril, não tendo a ausência de serviço qualquer tipo de efeito na carreira, salário ou concursos.
2 - Devido ao limite de lugares do Auditório, a participação carece de inscrição prévia. Informações sobre as
inscrições através do e-mail sprc@sprc.pt
3 - Ação Certificada de Curta Duração ao abrigo do DL n.º 22/2014 e Despacho n.º 5741/2015 - Avaliação do
Desempenho e Progressão na Carreira.
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Coleção Primeiras Leituras
Círculo de Leitores (2016)

Primeiras leituras é uma coleção concebida para as crianças que estão a iniciar a aprendizagem da
leitura formal.
Editada pelo Círculo de Leitores em 2016, esta coleção divide-se em três etapas ou níveis evolutivos
de leitura e interpretação do texto, possibilitando desde a leitura acompanhada à leitura autónoma.
Quatro títulos para cada etapa, no total de doze livros com a consultadoria de Alison Kelly, especialista em Educação e Professora Associada na Universidade de Roehampton, Londres.
Diversos autores e ilustradores para cada título, cada um destes com 32 páginas e textos curtos com letring que se assemelha à escrita manual, tornando assim acessível a leitura e compreensão da mesma que é completada pela ilustração que domina cada página ou dupla página.
Na sua maioria são breves adaptações de contos tradicionais de diversos países.
No final de alguns livros, infelizmente peca pela irregularidade deste aspeto, existem jogos e atividades lúdicas de cariz didático em torno do domínio da língua, jogos de atenção e em algumas situações, quando é o caso, existe também um pequeno apontamento sobre a história tradicional, nomeadamente a sua origem.
Elvira Cristina Silva
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A Inclusão nas Escolas
Autores: Felicity Armstrong & David Rodrigues
Prefácio de Mónica Vieira
Edições Fundação Francisco Manuel dos Santos
(2014) - Questões-Chave da Educação

PDF gratuito (clicar para aceder e descarregar)
“Nem sempre a relevância da Educação Inclusiva é
suficientemente valorizada pelos decisores políticos.
Ao lado de esforços sinceros e empenhados para
desenvolver a inclusão e a equidade nas escolas, encontramos situações paradoxais de desvalorização
da inclusão como se a equidade fosse indicada só
para os pobres e a inclusão fosse só aplicável aos
alunos com deficiência.”
(…) “Estamos certos que sabemos o suficiente para empreendermos as reformas necessárias. Não podemos é ‘fazer economia’ nos princípios. Esses, os da equidade e da inclusão,
terão sempre de, como faróis, guiar todas as nossas opções e, nos momentos de dúvida,
ajudar-nos a assumir as decisões que se impõem.”
David Rodrigues

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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Para terminar...

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

um Excelente
Ano Letivo
E não se esqueçam de reservar um pouquinho do vosso tempo para ler!
3 ideias sobre livros
Tanto se escreve nos livros e sobre os livros que estas 3 ideais correm o mais que previsto risco de
serem banais. Mesmo assim…
1. Um livro, seja qual for, vive para quem o lê. Sem leitores o livro não é mais um maço de folhas
de função desconhecida. O livro é um objeto intrinsecamente incompleto. Recentemente visitei
nos Açores um "outlet" de livros. Foi uma visita muito perturbadora: num armazém estavam milhares, muitos milhares, de livros a que vulgarmente se chama "monos". Livros novos, lindos, bem
encadernados e com um design atraente: mas nunca abertos. Podem crer que fiquei verdadeiramente triste.
2. Mesmo quando vive, o livro é intrinsecamente efémero. Ao ler o leitor salta páginas, parágrafos
e às vezes capítulos. Mas este livro adquire no final o estatuto de "lido". Quantas vezes relemos um
livro já "lido"?
3. Apesar de incompleto e de efémero o livro é um poder. É o poder de saber o que ele diz, o poder de o ter (e poder vir a saber mais tarde), o poder de guardar e ter o conhecimento que ele
tem.
castanheiro em flor quantos livros
estão em ti?
tento adivinhar
o que vai ficar escrito
no tronco do eucalipto.
David Rodrigues, 9 de maio de 2011
(Descobrir mais em: http://haikuportugal.blogspot.pt/2011_05_01_archive.html)

