
outros alunos, o meu filho não precisa de ir 
ao recreio, o meu filho não precisa de ir à 
aula de Português, o meu filho pode ficar na 
unidade todo o dia?  Quem diria isso?  Cer-
tamente ninguém ou muito poucos… 
 
Mesmo que nem sempre esta sintonia seja 
perfeita entre os pais e a escola, é essencial 
que a escola e os seus professores em parti-
cular entendam e procurem corresponder às 
espectativas dos pais.  E sabem o que é curi-
oso? É que estas expectativas mudaram 
muito. Cada vez mais pais clamam e recla-
mam por uma melhor inclusão e não por 
uma mais confortável segregação.  Pais e 
professores já entenderam o essencial da 
Educação: é aprender em conjunto, é esta-
belecer laços, relações, conexões e redes.  
Aprender é isto, é estabelecer relações, tei-
as de emoções, de conhecimentos, de con-
teúdos, de competências, de relações.  
 
Cada vez mais os pais sabem disto, cada vez 
os professores sabem mais isto e é por isso 
que hoje na Primavera de 2017 ao ver estas 
flores, acreditamos nos frutos. Talvez estes 
frutos sonhados não cheguem neste Verão 
ou mesmo até no Outono, mas estão aí por-
que até as flores, até as nossas crenças e 
utopias, têm uma força telúrica. 
Boa Primavera! 

David Rodrigues 

 

  

           

 

 

 

 

David Rodrigues 

Presidente da Pró-Inclusão/ANDEE 

 
A nossa associação continua o seu compro-
misso com a promoção de uma escola que 
eduque todos e que os eduque com qualida-
de.  Claro que temos um interesse particular 
com os alunos que têm necessidades educa-
tivas específicas – são esses que em primeiro 
lugar estiveram no nosso pensamento quan-
do em 2008 criamos a nossa associação.  Ra-
pidamente nos apercebemos que a nossa 
missão extravasava a educação inclusiva e 
de qualidade dos alunos com necessidades 
específicas e nos apercebemos que a Inclu-
são era um objetivo muito maior, muito mais 
abrangente.  A Inclusão é um valor, que se 
deve transmutar em reforma educacional 
para que todos os alunos que entram na es-
cola de lá saiam com participação e com su-
cesso.  Perguntam-me muitas vezes: “Todos 
mesmo?” Respondo invariavelmente: “Sim, 
todos mesmo”. 
 
Há poucos dias uma nossa colega, professo-
ra de Educação Especial, dizia-me que a 
grande inspiração para o seu trabalho é ima-
ginar o que é que os pais das crianças com 
que trabalha gostariam que os professores e 
a escola fizessem com elas.  Esta professora 
continuou dizendo-me que quando pensa 
nisso sente uma redobrada determinação 
para insistir, para procurar encontrar vias, 
meios e percursos que normalmente não 
procuraria.  Qual mãe, qual pai diria à escola: 
o meu filho não precisa de ir às aulas com os 

Editorial 

Associação Nacional de Docentes de Educação Especial 

Newsletter 

ABRIL 2017 N.º 108 



Página 2 N.º 108 

Notícias da ANDEE 

CENTRO DE FORMAÇÃO 

 
 
 
 
 
 

XIV Ciclo de Sábados - Escola Superior de Educação de Santarém 
Coordenação/Formadora responsável: Maria Leonor Brito 

 

Inscrições em: http://cfpinandee.weebly.com/inscriccedilatildeo-no-xiv-ciclo-de-saacutebados-santareacutem.html   
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

XV Ciclo de Sábados - Escola Básica de S. Vicente de Telheiras - Lisboa 

Coordenação/Formadores responsáveis: Joaquim Colôa, Nelson Santos, Helena Neves e Fátima Craveirinha 

 

Inscrições em: http://cfpinandee.weebly.com/inscriccedilatildeo-no-xv-ciclo-de-saacutebados-lisboa.html  
 
_______________________________________________________________________________________________________  
 
 
 

XVI Ciclo de Sábados - Escola Secundária Diogo de Gouveia - Beja 
Coordenação/Formadora responsável: Maria teresa Baião e Marília Pelica 

 

Inscrições abertas em: http://cfpinandee.weebly.com/inscricaocsbeja.html  
 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Valores e forma de inscrição 
- Associados: GRATUITO* 
- Não Associados: 50,00€*/ciclo completo ou 15,00€/sessão.  

*Caso pretenda beneficiar da acreditação da ação, acresce o valor de 5,00€, devendo assistir a, pelo menos, 4 
sessões. A validação da inscrição requer o respetivo pagamento e envio do comprovativo, devidamente identifi-
cado, para cfproandee@gmail.com. 

DATA – 10h/13h CONVIDADOS TEMA 

6 de maio 2017 
Maria Leonor Brito 

Agrupamento de Escolas de Almeirim – Santarém 

Transição para a Vida Pós-Escolar em 
Contextos Inclusivos 

DATA – 10h/13h CONVIDADOS TEMA 

29 de abril 

  
  
 

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 

27 de maio Associação Contramão 4 Pilares da Educação 

DATA - 10h/13h CONVIDADOS TEMA 

6 de maio Telma Rosa & Marília Pelica 
Medidas Educativas – Estratégias inclusivas na Unidade 

de Multideficiência 

3 de junho Liliana Reina & Marta Martins 12.º ano, e agora? Respostas para alunos com NEE 

http://cfpinandee.weebly.com/inscriccedilatildeo-no-xiv-ciclo-de-saacutebados-santareacutem.html
http://cfpinandee.weebly.com/inscriccedilatildeo-no-xv-ciclo-de-saacutebados-lisboa.html
http://cfpinandee.weebly.com/inscricaocsbeja.html
mailto:cfproandee@gmail.com
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CENTRO DE FORMAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 

XVIII Ciclo de Sábados - Escola Secundária Eng.º Acácio Calazans Duarte – Marinha Grande 
Coordenação/Formadora responsável: Maria Manuela Prata 

 

Inscrições em: http://cfpinandee.weebly.com/inscricaocsmarinhagrande.html  
 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
 

XVII Ciclo de Sábados - Escola Secundária Dr. Bernardino Machado – Figueira da Foz 
Coordenação/Formadora responsável: Maria Paula Anacleto 
 

 

Inscrições em: http://cfpinandee.weebly.com/inscricaocsfigueiradafoz.html  
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Valores e forma de inscrição 
- Associados: GRATUITO*  
- Não Associados: 50,00€*/ciclo completo ou 15,00€/sessão.  
*Caso pretenda beneficiar da acreditação da ação, acresce o valor de 5,00€, devendo assistir a, pelo menos, 4 
sessões. A validação da inscrição requer o respetivo pagamento e envio do comprovativo, devidamente identifi-
cado, para cfproandee@gmail.com. 

DATA – 10h/13h CONVIDADOS TEMA 

13 de maio 

Graça Jacinto 
Conceição Fernandes 

Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira - 
Leiria 

Modalidades Específicas de Educação 
Perturbação do Espectro do Autismo  

3 de junho 
João Adelino dos Santos 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva 

Transição para a Vida Pós-Escolar em 
Contextos Inclusivos 

DATA – 10h/13h CONVIDADOS TEMA 

22 de abril 
João Adelino dos Santos 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva 
Transição para a Vida Pós-Escolar em 

Contextos Inclusivos 

20 de maio 

Maria Manuela Alves 
Agrupamento de Escolas de Tondela -  

Cândido de Figueiredo 
Modalidades Específicas de Educação 

27 de maio 

Ana Rosa Trindade 
Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa - 

Lisboa 
Medidas Educativas 

http://cfpinandee.weebly.com/inscricaocsmarinhagrande.html
http://cfpinandee.weebly.com/inscricaocsfigueiradafoz.html
mailto:cfproandee@gmail.com
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                                 CENTRO DE FORMAÇÃO 
http://cfpinandee.weebly.com/destaquesformacao.html 

Aprendizagem Ativa (na Educação Especial): agir, construir para aprender 

 

Curso: 25h (1 UC) 

Formadora: Ana Rosa Trindade 
Local:  Escola Básica Pedro de Santarém - Benfica 
Datas: Nova calendarização em breve 
 
Informações sobre o Programa em http://cfpinandee.weebly.com/uploads/1/6/4/6/16461788/
sinopse_aprendizagem_ativa_na_educação_especial_agir_construir_para_aprender.pdf  
  
Mais informações e INSCRIÇÕES em: http://cfpinandee.weebly.com/inscricoesaprendativa.html 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Construção de Recursos Educativos Inclusivos com o UDL:  
Novas Formas de Literacia Digital 
 
Oficina de formação: 50h (25h presenciais + 25h trabalho autónomo) / 2 UC 

Formadora: Maria Manuela Alves 
Local: Escola Secundária de Vila Nova de Paiva 
Datas:  
22 abril - 9h/13h30 - 14h30/18h30 | 13 maio - 9h30/13h30 - 14h30/18h30 | 3 junho - 9h30/13h30 -  
                                                                                                                                                                 14h30/19h 
Informações sobre o Programa em http://cfpinandee.weebly.com/uploads/1/6/4/6/16461788/
sinopse_udl_manuela_alves.pdf 
Inscrições em: http://cfpinandee.weebly.com/inscriccedilotildees-udl.html 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Educação Inclusiva: Introdução às Perturbações do Desenvolvimento 

 
Curso 25h/1 UC 

Formadores: Ana Isabel Raimundo & Vítor Cruz 
Local: Sede da Pró-Inclusão - Instituto Piaget - Almada 
Datas: 8, 15, 22 maio - 17h30/21h30 | 27 maio - 9h30/13h - 14h/17h30 | 29 maio - 17h30/21h30 
 

Informações sobre o Programa em http://cfpinandee.weebly.com/uploads/1/6/4/6/16461788/
sinopse_ed_incl_introd_perturbacoes_desenvolvimento_vitor_cruz.pdf 
Inscrições em: http://cfpinandee.weebly.com/inscriccedilotildees-ed-incl_pertdesenv.html 
 
_______________________________________________________________________________________________________  
 

Valores de inscrição e forma de pagamento* 

- Curso 25h/1 UC:  Associados: 35,00€ / Não Associados: 60,00€ 
- Oficina de formação: 50h/2 UC: Associados: 60,00€ / Não Associados: 85,00€ 

*A validação da inscrição requer o respetivo pagamento para IBAN PT50 0036 0106 9910 0042 3297 4 
e envio do comprovativo, devidamente identificado, para cfproandee@gmail.com. 

file:///C:/Users/Asus/Documents/Modelos Personalizados do Office
http://cfpinandee.weebly.com/uploads/1/6/4/6/16461788/sinopse_aprendizagem_ativa_na_educação_especial_agir_construir_para_aprender.pdf
http://cfpinandee.weebly.com/uploads/1/6/4/6/16461788/sinopse_aprendizagem_ativa_na_educação_especial_agir_construir_para_aprender.pdf
http://cfpinandee.weebly.com/inscricoesaprendativa.html
http://cfpinandee.weebly.com/uploads/1/6/4/6/16461788/sinopse_udl_manuela_alves.pdf
http://cfpinandee.weebly.com/uploads/1/6/4/6/16461788/sinopse_udl_manuela_alves.pdf
http://cfpinandee.weebly.com/inscriccedilotildees-udl.html
http://cfpinandee.weebly.com/uploads/1/6/4/6/16461788/sinopse_ed_incl_introd_perturbacoes_desenvolvimento_vitor_cruz.pdf
http://cfpinandee.weebly.com/uploads/1/6/4/6/16461788/sinopse_ed_incl_introd_perturbacoes_desenvolvimento_vitor_cruz.pdf
http://cfpinandee.weebly.com/inscriccedilotildees-ed-incl_pertdesenv.html
mailto:cfproandee@gmail.com
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Caso seja atingida a lotação máxima do auditório, será transmitido em LiveStreaming na sala contígua ao Auditório. O link da 
transmissão em direto será indicado  no Website, em data próxima à realização do Simpósio. 

Nota: Para (re)ver os anteriores Simpósios, esteja atent@ à publicação das respetivas gravações no canal YouTube do Institu-
to de Educação:  https://www.youtube.com/channel/UCOFefWBttD3aV3Yw2YT6Awg/videos?view=54&flow=grid  

SIMPÓSIOS Inclusão 2017 

Educação Inclusiva e Refugiados 
…………………………………………………………………………... 

19 de abril de 2017 | Auditório 2 | 17h30 - 19h00 

João Couvaneiro 
 

Convidados: 
Dr. José Miguel Barros (Assessor do Ministro Adjunto - Eduardo Arménio do Nascimento Cabrita) 

Dr. Pedro Calado (Presidente do Alto Comissariado para as Migrações - ACM)  
Nour Machlah (Estudante sírio). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inscrições gratuitas/obrigatórias em http://proandee.weebly.com/simposiosporto.html  

3 de maio 
Infância e políticas de inclusão social 

Palestrante: Manuel Sarmento - Instituto da Educação - Universidade 
do Minho) | Auditório 1 - 17h30/19h30 

7 de junho 
Palestrante: José Luís Fernandes – FPCEUP | Auditório 1 - 17h30/19h30  

28 de junho 
Palestrante: Isabel Menezes - FPCEUP 

& 

Desafios da Educação Inclusiva 
Palestrante: David Rodrigues - Presidente da Pro-Inclusão - ANDEE 

Auditório 1 - 17h30/19h30 

SIMPÓSIOS Inclusão 2017 

https://www.youtube.com/channel/UCOFefWBttD3aV3Yw2YT6Awg/videos?view=54&flow=grid
http://proandee.weebly.com/simposiosporto.html
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Mais informações sobre  

 Conferencistas confirmados, 

 Programa geral,  

 Submissão de propostas de comunicação e  

 Inscrições,  

   visite o Website do Congresso em: http://vcongressopinandee.weebly.com/ 

 

Notícias da ANDEE 

Data limite para apresentação de resumos/propostas de comunicação:  

8 de maio de 2017 

http://vcongressopinandee.weebly.com/
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                                      Inscrições gratuitas mas obrigatórias 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté 

Charneca da Caparica 

Data e horário: 3 de maio | 16h/18h30 

N.º máximo de participantes: 20  

 

 

Inscrições gratuitas e obrigatórias em http://cfpinandee.weebly.com/visitaaecgargate.html 

Mais informações sobre o Programa da Visita em  

http://cfpinandee.weebly.com/visita-pedagoacutegica---ae-carlos-gargateacute.html 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

HARPA - Associação Recriar para Aprender 

Pedagogia Waldorf 

Data e horário: 24 de maio | 15h/17h30 

N.º máximo de participantes: 15  

 

Inscrições gratuitas e obrigatórias em http://cfpinandee.weebly.com/visitaharpa.html 

Mais informações sobre o Programa da Visita em http://cfpinandee.weebly.com/visita-
pedagoacutegica---harpa.html 

                      Notícias da ANDEE 

http://cfpinandee.weebly.com/visitaaecgargate.html
http://cfpinandee.weebly.com/visita-pedagoacutegica---ae-carlos-gargateacute.html
http://cfpinandee.weebly.com/visitaharpa.html
http://cfpinandee.weebly.com/visita-pedagoacutegica---harpa.html
http://cfpinandee.weebly.com/visita-pedagoacutegica---harpa.html
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FORMAÇÃO CONTÍNUA na  

Escola Superior de Educação de 

Viana do Castelo 

Curso de Formação: APRENDER COM OS PARES 

Enquadramento da Ação 
Grau: Formação Contínua 
Regime: Pós-laboral 
Local: ESE - Escola Superior de Educação - Viana do Castelo 
Duração: 25 horas; 1 UC 
N.º de vagas do curso: Mínimo - 10 / Máximo - 25 
Coordenador: Doutora Augusta Manso & Doutora Teresa Gonçalves 
Registo de acreditação (CCPFC): CCPFC/ACC-87147/16 

 

 
II Encontro em Investigação e  

Práticas em Educação (EIPE 2017) 
 

27 e 28 de abril 2017 | 9h30 - 19h00 
Auditório da ESE de Coimbra 

 

Encontro de reflexão e divulgação de projetos no âmbito da formação e investigação em 
contextos de Educação de Infância e Ensino de 1º e 2º CEB.  
Oportunidade para a partilha de trabalhos e projetos e dinamização de oficinas de forma-
ção.  
Espaço de diálogo entre investigadoras/es, educadoras/es e professoras/es, bem como en-
tre todas/os aquelas/es que desejem participar no Encontro. 
 

Registo e Inscrições em https://secretaria-virtual.esec.pt/gereventos/page?
stage=registerhome&eventID=636 (até 21 de abril de 2017) 

Workshop 
Comunicação e emoções: quando o corpo se 

expressa mais que as palavras 
(15h/0,6UC) 

Datas: 2, 6, 11 e 13 de Maio - terça e quinta feira (18h30-
21h30) / sábados (09h00-13h00) 
 

Resumo: Consciencializar para as competências de assertividade, comunicação verbal e não verbal, 
auto regulação emocional, autoconfiança nas relações pessoais e organizacionais. 
 

Candidaturas em: https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/cand_geral.informacao_relevante_cans_view?
pv_processo_id=861764 

https://secretaria-virtual.esec.pt/gereventos/page?stage=registerhome&eventID=636
https://secretaria-virtual.esec.pt/gereventos/page?stage=registerhome&eventID=636
https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/cand_geral.informacao_relevante_cans_view?pv_processo_id=861764
https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/cand_geral.informacao_relevante_cans_view?pv_processo_id=861764


Página 9 N.º 108 

Notícias dos Outros 

INnetCampus 
1.ª Conferência sobre Mobilidade Internacional 

e Inclusão de Estudantes com Deficiência  
 Madrid, 27 de abril de 2017 

 

 
Local de realização: Sede da Fundação ONCE, Madrid 

Serão apresentados os resultados dos primeiros Campus Inclusivos Europeus.  
Pretende-se que seja um espaço de encontro e de debate para pessoas de origens profis-
sionais muito diferentes, partilhando o interesse em que a Europa seja um exemplo de 
educação inclusiva sem fronteiras. 

Programa da Conferência em: http://innetcampus.fundaciononce.es/es/sala-de-prensa/i-jornada-
innetcampus-por-la-movilidad-internacional-y-la-inclusi%C3%B3n-de-los 

Inscrições gratuitas em http://www.fundaciononce.es/es/evento/jornada-de-difusion-del-
proyecto-europeo-innet-campus-0 

———————————————— 

Programa INnetCampus 
Objetivos: 
• que os jovens com deficiência que estudam no ensino secundário, tenham uma primeira aborda-

gem real à comunidade universitária, desfrutando em simultâneo de uma primeira experiência 
inclusiva de mobilidade internacional. 

• que as universidades participantes possam testar e melhorar seus ambientes e métodos de tra-
balho para garantir a inclusão nos seus Campus. 

• que todas as experiências e trabalhos desenvolvidos no desenvolvimento do projeto possam ser 
utilizados como exemplos de melhores práticas a serem imitados por outras universidades, para 
criar uma rede europeia de Universidades Inclusivas. 

 

Coordenador do Programa: Fundação ONCE 
Parceiros: Universidade de Granada (Espanha), Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 
(Portugal) e Faculdade Artesis Platijn da Universidade de Antuérpia (Bélgica)  
Projeto financiado pelo Programa ERASMUS + 

ALUNOS com NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

No âmbito deste Programa, os alunos (portugueses) poderão viver, durante 

uma semana, com estudantes com e sem necessidades educativas especiais, 

de outras nacionalidades, em regime de pensão completa em ambiente uni-

versitário (em Portugal, Espanha ou Bélgica). Todo o apoio e material de suporte, incluindo assis-

tência pessoal e supervisão, é providenciado por cada uma das Universidades ou Faculdades de 

acolhimento. As despesas com o alojamento, viagens e alimentação são cobertas pelo Programa. 
 

Estão abertas candidaturas para 2017, com data limite até 30 de abril.  

Informações em: http://www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2017/03/INNET-2.pdf 

file:///C:/Users/Asus/OneDrive/Público/programajornadainnetcampus.pdf
http://innetcampus.fundaciononce.es/es/sala-de-prensa/i-jornada-innetcampus-por-la-movilidad-internacional-y-la-inclusi%C3%B3n-de-los
http://innetcampus.fundaciononce.es/es/sala-de-prensa/i-jornada-innetcampus-por-la-movilidad-internacional-y-la-inclusi%C3%B3n-de-los
http://www.fundaciononce.es/es/evento/jornada-de-difusion-del-proyecto-europeo-innet-campus-0
http://www.fundaciononce.es/es/evento/jornada-de-difusion-del-proyecto-europeo-innet-campus-0
http://www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2017/03/INNET-2.pdf
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Making digital inclusion possible, ‘Tornar a inclusão digital 

possível’, é uma meta que o projeto Able to Include, ajudou 

a alcançar. 

Able to Include é um projeto que desenvolveu tecnologia 

assistiva para ajudar pessoas com deficiência intelectual a 

usar as redes sociais. 

O projeto chega agora ao fim e o e-Journal da Inclusion Europe editou um boletim especial 

sobre Able to Include. 

Teremos a oportunidade de ver como as pessoas com deficiência intelectual estiveram en-

volvidas na criação dos diferentes aplicativos e ferramentas, as experiências dos parceiros 

do projeto - e uma entrevista com um utilizador do Kolumba, o programa de e-mail acessí-

vel desenvolvido pela Able to Include! 

Para saber mais, aceder à newsletter em:  
http://able-to-include.com/wp-content/uploads/2016/06/Able-to-include-Final-newsletter.pdf 

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR: O Tempo 
 
Editor: Conselho Nacional de Educação (CNE)  
Coleção: Estudos, março 2017 
ISBN: 978-989-8841-11-7 
 
O presente estudo do Conselho Nacional de Educa-
ção sobre tempo escolar pretende avaliar a forma 
como a sua organização no sistema de ensino por-
tuguês responde aos principais objetivos de desen-
volvimento educativo, nomeadamente a promoção 
de uma escolarização orientada para o sucesso e 
desenvolvimento integral dos alunos, garantindo a 
concretização dos princípios fundamentais de igual-
dade de oportunidades e de equidade no acesso a 
um bem social tão decisivo como é a educação.  
 
Aceder à publicação online em: 
http://www.cnedu.pt/content/noticias/CNE/
Organizacao_Escolar_o_tempo-2.pdf 

http://able-to-include.com/wp-content/uploads/2016/06/Able-to-include-Final-newsletter.pdf
http://www.cnedu.pt/content/noticias/CNE/Organizacao_Escolar_o_tempo-2.pdf
http://www.cnedu.pt/content/noticias/CNE/Organizacao_Escolar_o_tempo-2.pdf
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GUIA PARA UMA PEDAGOGIA DIFERENCIADA EM CON-
TEXTO DE SALA DE AULA - Teoria, práticas e desafios 
 
Autor: Marco Ferreira 
 
Editora: Coisas de Ler 
Coleção de Guias Educacionais 
ISBN 978-989-8659-80-4 

 
A pedagogia diferenciada, isto é, as metodologias e as estra-
tégias de ensino utilizadas pelos professores de forma a ade-
quar as experiências educacionais às necessidades individuais 
de cada aluno, não é nada de novo! 
Professores diligentes e atentos sempre reconheceram as 
diferentes necessidades dos alunos, tendo constantemente 
ajustado o seu ensino para essa diversidade. No entanto, dois 
importantes fatores levaram os autores a escrever este livro. 
Primeiro, a implementação de uma pedagogia diferenciada 
em sala de aula não é fácil, absorvendo muito tempo ao pro-

fessor na sua planificação. Segundo, com a multiplicação da informação disponível para consulta 
acerca do ensino e de diferentes modelos pedagógicos, torna-se essencial recentrar o conceito de 
pedagogia diferenciada à luz das teorias educacionais atuais e apontar práticas e metodologias de 
ensino - aprendizagem testadas pela investigação educacional. 
 
Disponível em:  http://www.coisasdeler.pt/index.php?id_product=282&controller=product 

Structural Indicators for Inclusive Systems in and around 

Schools 

(Indicadores estruturais para sistemas inclusivos dentro e em torno 

das escolas) 

 

Autores: Paul Downes, Erna Nairz-Wirth, Viktorija Rusinaité 

Publications Office of the European Union, 2017 

ISBN 978-92-79-61972-4 

 

Este relatório expande os principais documentos de política 
com a recente pesquisa internacional e com a contribuição de 
um número de principais interessados políticos. A inclusão na 
educação, vista de forma mais abrangente como sistemas in-
clusivos dentro e em torno das escolas, concentra-se em ambi-
entes de aprendizagem de apoio e de qualidade, em escolas e 
salas de aula acolhedoras e atenciosas e na prevenção da dis-

criminação. Aborda as necessidades dos alunos de forma holística (as suas necessidades emocio-
nais, físicas, cognitivas e sociais) e reconhece seus talentos e vozes individuais.  
 
Versão gratuita disponível online em: https://www.researchgate.net/

publication/313442592_Structural_indicators_for_inclusive_systems_in_and_around_schools 

http://www.coisasdeler.pt/index.php?id_product=282&controller=product
https://www.researchgate.net/publication/313442592_Structural_indicators_for_inclusive_systems_in_and_around_schools
https://www.researchgate.net/publication/313442592_Structural_indicators_for_inclusive_systems_in_and_around_schools
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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 mensal da News-
letter 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! 

SUGESTÕES DE LEITURA  (cont.) 

 

7X25  

Histórias da Liberdade 

Margarida Fonseca Santos (Texto) 

Inês do Carmo (Ilustrações) 

Gaillivro (2008) 

 

De modo a preservar e a perpetuar a memória, este livro editado em 

2008, com várias reedições posteriores, aborda a efeméride que Portu-

gal viveu em 25 de abril de 1974.  

Margarida Fonseca Santos escreve sete pontos de vista de objetos simbólicos, envolvidos na referida 

data, que embora de algum modo subjetivo, retratam a sequência dos acontecimentos, permitindo 

construir a narrativa dos primeiros momentos vividos ou os que antecederam a esse dia histórico.  

Em episódios narrados na primeira pessoa, conhecemos o semáforo que parou os carros blindados 

guiados por um capitão, a porta do estúdio que assistiu à emissão do posto de comando das forças 

armadas, a espingarda que comoveu o mundo com um cravo no centro do seu cano, o lápis azul utili-

zado pela censura, o documento incriminatório, o megafone que anuncia a liberdade numa reunião 

de estudantes e o portão da prisão de Caxias que albergou os presos políticos.  

A ilustração, de Inês do Carmo, numa sobreposição de recortes de texturas e cores com composição 

final digital, vai convocando, a par do texto, o desenvolvimento de uma possível  compreensão infe-

rencial dos factos para que o universo da população alvo possa, de algum modo, na proximidade a 

elementos reconhecíveis dos seu quotidiano, perspetivar um testemunho que não viveu presencial-

mente, mas que a memória de um povo urge preservar no sentido de como foi possível uma revolu-

ção para “(...) conquistar a liberdade em elevar Portugal a um estado democrático” (...)" pág. 11. 

 

Elvira Cristina Silva 

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

