
que esta palavra em Educação quer dizer que “o 
que é evidente… mente). 
 
Um segundo aspeto é o grande e atempado tra-
balho que a nossa associação produziu para aju-
dar a que estas decisões sejam adequadas.  
Lembro o documento que se encontra no nosso 
site e que foi extensamente apresentado na As-
sembleia da República no dia 8 de Junho deste 
ano e extensamente divulgado entre toda a co-
munidade educativa e a “quem de direito”.  A 
Pró – Inclusão, antecipou e suscitou uma discus-
são profunda e alargada sobre quais os fatores 
que consideramos necessários para melhorar a 
Inclusão nas escolas.  Se tiverem dúvidas vão por 
favor ao nosso site.  Está lá feito - e há muito 
tempo – o nosso trabalho de casa. 
 
Finalmente é importante que, uma vez mais, nos 
capacitemos que o desenvolvimento da Inclusão 
não se passa sem uma decidida e sensível me-
lhoria no sistema educativo em geral.  Sempre 
que pensamos no que é preciso mudar para os 
alunos com dificuldades, defrontamo-nos com 
mudanças que, para ser efetivas, teriam que 
abranger toda a escola.  Exemplos? A diferencia-
ção do currículo? A avaliação? E muitos mais 
poderiam ser aduzidos.  
 
Aguardamos, pois, o documento com uma ex-
pectativa moderada.  Este não será o último do-
cumento a sair, e pensamos – optimistamente – 
que o que vai ser discutido e depois publicado – 
não é mais do que um degrau mais para subir-
mos uma escada longa e exigente. 
 
Só uma questão final: dissemos “discutido e pu-

blicado” porque para a Pró–Inclusão não faz 

sentido (como já se fez antes) conhecer a legisla-

ção quando se consulta o “Diário da República”. 

 

David Rodrigues 

  

           

 

 

 

David Rodrigues 
Presidente da Pró-Inclusão/ANDEE 

 
 
Muitos dos nossos sócios e seguidores nos têm 
interpelado para saber quais são as alterações 
que estão a ser planeadas à legislação em vigor 
(o chamado “3 de 2008”).  Como é sabido, foi 
nomeado um grupo de trabalho que deverá já 
ter apresentado algum documento orientador 
das mudanças que se propõem na legislação.   
Este documento final do grupo de trabalho não 
foi divulgado e, por este motivo, não sabemos 
do seu conteúdo.  Esperamos – é esta a expecta-
tiva que tem sido criada – que até ao final deste 
ano civil de 2016 exista um documento público 
que permita discutir alterações que melhorem o 
apoio aos alunos com necessidades educativas 
específicas e de maneira geral aos alunos que 
precisam de ter apoio para poderem cumprir a 
indispensável escolaridade.  Ainda que sem co-
nhecer este documento, gostaria de avançar al-
guns pontos de reflexão: 
 
Antes de mais penso que é de abandonar a ideia 
que estas alterações farão por si só as mudanças 
que são necessárias para melhorar o apoio aos 
alunos com dificuldades. Todos sabemos que, 
por muito corretas que sejam as leis, existe uma 
distância (que pode ser maior ou menor) sobre a 
sua publicação e o seu cumprimento.  Não esta-
mos convictos que seja esta mudança a que vai 
resolver todas as carências que existem no siste-
ma educativo. Esperamos sim que estas mudan-
ças aperfeiçoem e facilitem soluções mais ade-
quadas.  Estas mudanças, como sempre, são um 
caminho em que nada nem ninguém se pode 
intitular de infalível e de óbvio. Já António Nóvoa 
nos tinha alertado no seu livro “evidentemente” 
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Notícias da Pin-ANDEE e dos Outros 

10dez2016 (8h30/13h) - Conferência 1: Direitos Humanos e Educação: Valorização, Participação e Eticidade 

7jan2017 (9h/13h) - Conferência 2: Direitos Humanos e Minorias Culturais 

21jan2017 (9h/13h) -  Conferência 3: Direitos Humanos e Ciência: Que Diálogos e que Trajetórias? 

4fev2017 (9h/13h) - Conferência 4: Direitos Humanos e Arte: Reconhecimento e Humanização 

18fev2017 e 4mar2017 (9h/13h) - Conferência 5: Direitos Humanos na História: Denúncia e Resistência  

                                                              Visita de estudo ao Museu do Aljube | Resistência e Liberdade  

11mar2017 (9h/13h) - Conferência 6: Direitos e Escola Inclusiva: da Conceptualização à Concretização 

Para mais informações ver o Programa  

Entrada livre com inscrição obrigatória através do link: http://goo.gl/fRQEvY  

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanta a sua vaga! Inscreva-se aqui! 

Valores de inscrição:  
Gratuito - Formandos dos Cursos de Formação Transição para a Vida Pós Escolar 
15,00€ - Sócios da Pin-ANDEE e da Associação Pais em Rede 
30,00€ - Outros 

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-a-comeccedilar-brevemente.html 

file:///C:/Users/proan/Desktop/Programa geral.pdf
http://goo.gl/fRQEvY
http://cfpinandee.weebly.com/inscriccedilotildees-seminaacuterio-tvpe.html
mailto:proandee@gmail.com
http://cfpinandee.weebly.com/destaquesinscriccedilotildees---accedilotildees-a-comeccedilar-brevemente.html
http://cfpinandee.weebly.com/destaquesinscriccedilotildees---accedilotildees-a-comeccedilar-brevemente.html
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Notícias dos Outros 

1.ª edição do Ciclo de Conferências EDUTALKS 
Data: 7 de dezembro  - 15h45 
Local: Auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra.  

Uma iniciativa do EDULOG, think tank da Educação da Fundação Belmiro de Azevedo 

Informações adicionais:  
Ana Santos, LPM Comunicação, Tf: 218 508 110 

Confirmação de participação até 29 de novembro para o e-mail: edu-
talks@edulog.pt 
 
O Edutalk de dezembro constitui a primeira edição de um ciclo de 
conferências públicas de discussão de ideias inovadoras, focadas num 
tema transversal à educação. O tema escolhido para dezembro é o 
Valor da Educação. Durante o evento vai decorrer a apresentação de 
um estudo promovido pelo Edulog sobre o tema em causa. A sessão 

vai contar ainda com um painel de discussão com três dos autores do estudo e dois jornalistas, Bár-
bara Wong e João Pedro Tavares. 
 
O Edulog, sendo um think tank de Educação para Portugal, “ambiciona chegar a todos os públicos 
que poderão tirar valor das reflexões que são feitas nos estudos e encontros promovidos pela orga-
nização”. O Edulog é “um projeto colaborativo que pretende mobilizar a comunidade à volta da 
educação, facilitando o contributo de todos, investigadores, educadores, professores, pais e alunos, 
na mudança que a escola precisa”. 

 

30 Novembro 2016 

Escola Secundária Rainha D. Leonor 

O evento “Programa Erasmus+ e Necessidades Especiais: partilha de experiências” realiza-
se no âmbito do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência e visa, sobretudo, potenciar 
a participação das instituições/organizações/associações ligadas à educação e ensino no 
Programa Erasmus+. 

Consultar o PROGRAMA  

INSCRIÇÃO gratuita, mas obrigatória 

Localização AQUI 

Para mais informações, consultar o Website do evento em: http://agencianacional.wixsite.com/
special-needs  

mailto:edutalks@edulog.pt
mailto:edutalks@edulog.pt
https://www.edulog.pt/projeto/
http://agencianacional.wixsite.com/special-needs/programa
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDQ1B9ldT8rbib5WfegsmQxAoX93hk591mSU-JHRZ2zY4BRQ/viewform?c=0&w=1
http://agencianacional.wixsite.com/special-needs/inscricao
http://agencianacional.wixsite.com/special-needs
http://agencianacional.wixsite.com/special-needs
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Notícias dos Outros 

 

II Congresso Internacional 

Direitos Humanos e Escola Inclusiva: Múltiplos Olhares 

23 a 25 de fevereiro de 2017 

 

Local: Anf. 1.3 Complexo Pedagógico da Penha - Escola Superior de Educação e Comunica-
ção de Faro (Universidade do Algarve) 

 

As temáticas a apresentar são: 

•   Intervenção precoce 

•   Inclusão na sala de aula (planificação, intervenção e avaliação educativa) 

•   Conceção de materiais educativos 

•   Transição para a vida pós-escolar 

•   Desporto Adaptado 

•   Formação de Professores 

 

Nota: Aguarda-se acreditação do Congresso pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua. 

 

Informações sobre o Programa (clicar para ver) 

 

Informações sobre forma, valor e modo de pagamento das Inscrições. 

https://esec.ualg.pt/pt/content/dhei2016-programa
http://esec.ualg.pt/pt/content/dhei2016-inscricao
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Notícias dos Outros 

 

A inscrição é gratuita, mas obrigatória - INSCRIÇÕES 

https://docs.google.com/forms/d/1wI1sphhgdY3sYSUZVbq_X-zdwuPqf9BjXxcf1w2umhY/viewform?edit_requested=true
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Congresso Internacional  

Escola Inclusiva:  
Educar e Formar para a Vida       

Independente  

 
Data: 3 de dezembro de 2016 
Local: Casa das Histórias Paula Rego, Cascais 
Inscrições: 
1 a 20 de novembro – 20,00€ 
21 de novembro a 2 de dezembro – 30,00€ 

Inscrições através do email cercica@cercica.pt com os dados:  
 nome, morada, NIF (para envio de fatura) e comprovativo de transferência bancária. 
 

Forma de pagamento: IBAN - PT50 0035 0734 00004216130 02 
A conferência terá tradução bilingue (PT/EN) e língua gestual. 
 
PROGRAMA 
 

08:30 – Registo dos participantes 
09:30 – Mesa de abertura 
• Secretário de Estado da Educação, João Marques da Costa 
• Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras 
• Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, Artur Santos Silva (a confirmar) 
• Diretor do Centro de Formação de Escolas de Cascais, José Marcelino 
• Vice-Presidente da Direção da CERCICA, Rosa Maria Lucas Neto 
 
10:15 – Conferência Advancing Inclusive Education: Transformative Steps on the Path 
Gordon L. Porter, Inclusive Education Canada, Education Training Group, Univ. of New Brunswick 
11:00 – Coffee break 
11:30 – Conferência Educação Inclusiva: resistir pela escola que queremos 
David Rodrigues, Pin-ANDEE, Centro de Investigação do IE/UL, Conselho Nacional de Educação 
Moderador: Pedro Cunha, Direção-Geral da Educação 
12:15 – Debate 
 

12:45 – Almoço livre 
 

14:00 – Conferência Formação de professores para a inclusão 
Teresa Leite, ESE Lisboa, Conselho Nacional de Educação 
15:00 – Painel Escola Inclusiva de 2ª Geração 
Luísa Ucha, Secretaria de Estado da Educação - Grupo de Trabalho Escola Inclusiva 
Manuela Tender, Assembleia da República - Grupo de Trabalho Educação Especial (a confirmar) 
Moderadora: Filomena Pereira, Direção-Geral da Educação 
16:00 – Debate 
16:30 – Mesa de encerramento 
• Vereador da Câmara Municipal de Cascais, Frederico Pinho de Almeida 
• Diretor do Centro de Formação de Escolas de Cascais, José Marcelino 
• Vice-Presidente da Direção da CERCICA, Rosa Maria Lucas Neto 

mailto:cercica@cercica.pt
http://www.cpdcascais.org/output_efile.aspx?id_file=1869
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Monitor da Educação e 
da Formação (MEF) 

(edição 2016) 
 

 
A Representação da Comissão Europeia em Portugal organiza uma sessão pública de apresentação da edição 
de 2016 do Monitor da Educação e da Formação 2016 - Portugal (clicar para descarregar o documento). 
 
Data: 16 de novembro de 2016 
Local: Largo Jean Monnet, 1, 10º, Lisboa  
 
O MEF fornece dados quantitativos e qualitativos atualizados, documentos de política económica, e descreve 
desenvolvimentos recentes para traçar os progressos da UE e dos Estados-Membros para os objetivos da Es-
tratégia Europa 2020, nomeadamente os indicadores de referência para a educação e a formação em 2020.  
 
O Monitor também analisa temas prioritários com uma dimensão transversal, tal como o financiamento da 
educação e o desenvolvimento profissional dos professores.  
 
O Monitor de Educação e Formação é acompanhado por 28 relatórios por país para avaliar o desempenho e 
os progressos dos Estados-Membros em relação aos objetivos da Estratégia Europa 2020 em matéria de Edu-
cação e Formação.  Para consultar a informação analisada e os progressos alcançados pelos países no sentido 
da realização dos objetivos definidos na Estratégia Europa 2020 pode visitar o endereço: http://ec.europa.eu/
education/policy/strategic-framework/et-monitor_en  
 
Estarão disponíveis cópias das várias publicações.  

 
JORSEN 
Journal of Research in Special Educational 
Needs 
 
Edição Especial:  
8th Inclusive and Supportive Education & IV Congresso Internacional 
da Pró-Inclusão  
Lisboa, Portugal, 26-29 Julho 2015  

 
Editores convidados:  
David Rodrigues, Luzia Mara Lima-Rodrigues, Mel Ainscow, Nelson 
Santos  

(Clicar na imagem para aceder e descarregar os artigos em Português) 

Este Suplemento foi publicado com o apoio da NASEN 

“Os congressos são organizações efémeras. Durante alguns dias, os conhecimentos, as experiências 
e as relações humanas florescem e abrem novas perspetivas científicas e de cooperação. A publica-
ção dos trabalhos apresentados no  Congresso é uma tentativa de tornar mais perene e mais úteis 
os intercâmbios feitos durante o evento. Publicamos, nestas atas, um acervo importante da inter-
venção e da investigação sobre equidade e inclusão que se faz, atualmente, em âmbito mundial.”  

Luzia Lima-Rodrigues 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2016-pt_pt.pdf
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jrs3.2016.16.issue-S1/issuetoc?globalMessage=0&systemMessage=Wiley+Online+Library+will+be+unavailable+on+Saturday+26th+November+2016+from+07%3A00-11%3A00+GMT+%2F+02%3A00-06%3A00+EST+%2F+15%3A00-19%3A00+SGT+for+ess
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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 

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 ins-
crição 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/  

SUGESTÕES DE LEITURA  

 
DEU-ME O NOME 

LIBERDADE 
O AVÔ AGOSTINHO DA SILVA 

 
Texto - Patrícia Martins 
Ilustrações - Teotónio 

Arquivo (2016) 

Editado pelo Arquivo-Bens Culturais,  Deu-me O Nome LIBERDADE  
o Avô Agostinho da Silva, com texto de Patrícia Martins e ilustra-
ções de Tenório, é o livro que dá a conhecer aos mais novos a vida 
do citado pensador.  

 
Através do seu olhar observador, o gato, personagem protagonista, logo bem evidente na capa, é o 
peculiar guia da narrativa que acompanha o percurso da vida e do pensamento do homem a quem 
se deseja prestar homenagem. O personagem, batizado com o nome de Liberdade, duplo sentido 
claro está, para o sinónimo da autonomia felina e obviamente, também humana, conceito que o 
pensador tanto prezava como essencial para a felicidade individual. 
 
Em forma de rima, o texto elucida os leitores mais novos, sem deixar de enternecer adultos reflexi-
vos sobre o posicionamento individual do Ser. Numa paleta de cores neutra de técnica mista, com 
soltas e livres perspetivas que distorcem o real, a ilustração condensa e alarga num só plano a men-
sagem, numa perfeita consonância entre ambas, na explanação de cada página. Congruência logo 
evidenciada na capa, ao nível intertextual.  
 
Uma janela aberta ao pensamento e de incentivo para um maior conhecimento sobre o filósofo pen-
sador, que reputava mais importante o Ser do que o Ter. 

Elvira Silva 

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

