
b) Passados 10 anos sobre a publicação do 

3/2008 é tempo de redirecionar opções, re-

forçar caminhos que se mostraram promis-

sores e abandonar outros que nos conduzi-

ram a impasses.  Pensar de forma estrutura-

da e global o sistema de apoio a alunos com 

dificuldades é, pois, uma necessidade. 

c) Por fim, não podemos ignorar o impacto 

que a publicação de uma nova legislação 

tem sobre a criação de “um novo fôlego” 

profissional.   Sabemos bem que este princí-

pio não é universal, mas muitos profissionais 

esperam que “lá de cima” saia alguma coisa 

que melhore as suas práticas profissionais e 

a vida escolar e pessoal dos alunos e das su-

as famílias.  É importante também usar este 

potencial de mudança que é proveniente da 

publicação de legislação. A publicação é, 

pois, uma urgência. 

 

E no entanto…. estamos “À espera de Go-

dot”. Nomeado o grupo de trabalho, ouvi-

dos quem de direito, elaborado um relatório 

de progresso, ouvidos os outros ministérios, 

etc. etc. etc., estamos à espera de Godot.  

Na peça de Samuel Beckett, Godot não che-

ga.  Mas é uma peça… Aqui vai chegar. Vai? 

Quando? Qual o calendário?  Alguém nos diz 

alguma coisa? 

 

David Rodrigues 

 

 

  

           

 

 

 

 

David Rodrigues 

Presidente da Pró-Inclusão/ANDEE 

 
À espera de Godot 

 

Os nossos amigos mais familiarizados com o 

Teatro conhecem, sem dúvida, esta antológi-

ca peça escrita por Samuel Beckett.  “À espe-

ra de Godot” ou na tradução do Brasil 

“Esperando Godot” é uma peça fantástica 

que se desenrola enquanto se prepara a che-

gada de um personagem – Godot – que afi-

nal… não vem. 

E porque me lembrei de Samuel Beckett nes-

te início de junho de 2017? A propósito da 

legislação que regulamentará o que comum-

mente se chama a “Educação Especial”.  Ve-

jamos: durante muito tempo se criou espec-

tativa sobre as necessárias mudanças no Dec

-Lei n.º 3/2008.  Estas mudanças são essenci-

ais por várias razões:  

a) Antes de mais para devolver aos professo-

res a palavra sobre as leis que organizam o 

seu trabalho.  Não temos dúvida que o 

3/2008 foi publicado num contexto de “obra 

pronta” e mesmo de “come e cala” que não 

ajudou a sua apropriação pelos professores 

e que criou evitáveis anticorpos. A promessa 

de uma reforma na legislação que fosse dis-

cutida e participada por todos os atores no 

processo educativo é, pois, uma boa notícia.  

Editorial 

Associação Nacional de Docentes de Educação Especial 

Newsletter 
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Notícias da ANDEE 

CENTRO DE FORMAÇÃO 

 
 
 
 

 

ATENÇÃO 
 
Encontram-se a decorrer as avaliações dos XIV, XV e XVII Ciclos de Sábados que se realizaram 
em Santarém, Lisboa e Figueira da Foz, respetivamente. 
 

Tem início hoje, 3 de junho, as avaliações dos XVI e XVIII Ciclos de Sábados, de Beja e da Ma-
rinha Grande, respetivamente. 

 

 

RELATÓRIO DE REFLEXÃO (para acreditação) 

Para quem frequentou e pretende a acreditação destas ações, deve entre-

gar o Relatório de Reflexão sobre uma das temáticas abordadas até 
um mês após a data da última sessão: 

 

 Ciclo de Sábados de Santarém - data limite: 6 de junho 

 Ciclo de Sábados de Lisboa - data limite: 27 de junho 

 Ciclo de Sábados de Beja - data limite: 3 de julho 

 Ciclo de Sábados da Marinha Grande - data limite: 3 de julho 

 

 

AVALIAÇÃO DA AÇÃO (procedimento interno do Centro de Formação) 

Lembramos que deverão também proceder à Avaliação da 
Ação, respondendo anonimamente, ao questionário disponibi-

lizado através do formulário em:  

 CS Santarém: http://cfpinandee.weebly.com/avaliacaocssantarem.html  

 CS Lisboa: http://cfpinandee.weebly.com/avaliacaocslisboa.html 

 CS Beja: http://cfpinandee.weebly.com/avaliacaocsbeja.html 

 CS Figueira da Foz: http://cfpinandee.weebly.com/avaliacaoxviicsffoz.html 

 CS Marinha Grande: http://cfpinandee.weebly.com/avaliacaocsmgrande.html 

 
 

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

http://cfpinandee.weebly.com/avaliacaocssantarem.html
http://cfpinandee.weebly.com/avaliacaocslisboa.html
http://cfpinandee.weebly.com/avaliacaocsbeja.html
http://cfpinandee.weebly.com/avaliacaoxviicsffoz.html
http://cfpinandee.weebly.com/avaliacaocsmgrande.html
http://cfpinandee.weebly.com/


V CONGRESSO  
INTERNACIONAL 

Educação, Inclusão e Inovação 

Lisboa | 6, 7 e 8 de julho 2017 
ESCOLA SUPERIOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE LISBOA 

_________________ 

Saudação ao  

Congresso por 

Sua Exa. o Senhor  

Presidente da  

República! 

___________________ 

 
Orquestra Geração 

Inclusão através da música 

para combater o insucesso e 

abandono escolar 

 _________________ 

Inscrições em  

http://

vcongressopinandee.weebly.com/

inscricaocongresso2017.html  

Até 6 de junho:  

Sócios: 35,00 € 

Não sócios: 60,00 €  
Doutorandos/Mestrandos: 40,00€  

Após 6 de junho: 

Sócios: 45,00€ 
Não sócios: 70,00€  

Doutorandos/Mestrandos: 50,00€  

  

Condições especiais: 
Grupos (4 pessoas): (- 25%, com 

base no valor de não associado) 

 Até 6/06: 45,00€ 

 Após 6/06: 57,50€ 

Alunos e docentes de Instituições 
parceiras (IP/Universidades) – valor 

de associado (35,00€) 

(Nota: Condições não acumuláveis entre si) 

 

Pró-Inclusão - ANDEE 
Avenida Jorge Peixinho, 30, Quinta 

da Arreinela, 2805-059 Almada 
WebSite: http://proandee.weebly.com/ 

CONFERENCISTAS CONFIRMADOS: 
 

 ÁLVARO LABORINHO LÚCIO – UNIVERSIDADE DO MINHO (PT) 

 EILEEN RAYMOND – DIVISION FOR INTERNATIONAL SPECIAL EDUCATION AND 

SERVICES - COUNCIL FOR EXCEPTIONAL CHILDREN (USA) 

 RODRIGO MENDES – INSTITUTO RODRIGO MENDES (BR) 

 FERNANDA RODRIGUES – FPCEUPORTO E UCPORTO (PT) 

 PAULO SANTIAGO – OCDE (PT) 
  
 
MESAS REDONDAS: 
 
 Conversa com os Deputados (Grupo de Trabalho da Educação Especial) 
 Inclusão e Educação (Ariana Cosme, Emília Brederode, Ruben Portinha) 

 Inclusão e Direitos Humanos (Marina Pedroso, Fátima Duarte, Soleen 

Ibrahim, João Pedro Gaspar) 

 Inclusão e Inovação Social (Margarida Pinto Correia, Ivete Azevedo, Associa-

ção Moinho da Juventude) 
  
Grupo Focais / Comunicações Livres / Momentos culturais 
  

Para mais informações sobre o Programa, acreditação e local, visite o website do Con-

gresso em: http://vcongressopinandee.weebly.com/ 

Parceiros: 

 

Notícias da ANDEE 
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http://vcongressopinandee.weebly.com/
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Notícias da ANDEE 

 

No passado dia 17 de maio, a Pró-Inclusão participou na 
Conferência Parlamentar sobre Intervenção Precoce e 
Inclusão, a convite do Presidente da Comissão de Educa-
ção e Ciência, Deputado Alexandre Quintanilha, e da Co-
ordenadora do Grupo de Trabalho da Educação Especial, 
Deputada Manuela Tender, onde teve a oportunidade de 
colocar algumas questões que refletiram as preocupa-
ções que os docentes desta área têm vindo a expressar e a fazer chegar até à Associação. 
No total, foram feitas 23 intervenções, em nome individual e pelas diversas entidades e organizações 
presentes. 
 
Ainda no âmbito da Intervenção Precoce na Infância, mas desta feita, no que diz respeito aos critérios 
de recrutamento de docentes para as Equipas Locais de Intervenção, expressos em ofício enviado às 
escolas, pela DGEstE, e datado de 22 de maio de 2017, a Pró-Inclusão elevou a sua voz tomando uma 
posição clara (clicar para aceder) que fez chegar às mais altas instâncias.  
Em reposta às reações que se fizeram ouvir, a Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Educação 
emitiu um esclarecimento (clicar para aceder) anulando e justificando as orientações entretanto veicula-
das. Encontra estas e outras notícias no WebSite da Associação! 

 

29 junho 2017 – 17h30/20h00 
Auditório da Escola Superior de Educação de 

Viana do Castelo  
 

 

SIMPÓSIO  
EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

 
 
17h30/18h00 – Abertura 
                             Professor  César Sá - Diretor da ESE de Viana do Castelo 
 
18h00/18h45 – Conferência Direitos Humanos e Inlcusão 
                             Dra. Teresa Gonçalves – ESE de Viana do Castelo 
 
18h45/19h30 – Conferência Desafios da Educação Inclusiva 
                             Professor David Rodrigues - Presidente da Pro-Inclusão/ANDEE 
 
19h30 – Debate 
 
 

 
Junte-se a nós! Vamos conversar sobre inclusão! 
 
Inscrições em https://goo.gl/forms/CR5i3ELYn1YePX853  

http://proandee.weebly.com/
http://proandee.weebly.com/
http://proandee.weebly.com/
https://goo.gl/forms/CR5i3ELYn1YePX853
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Inscrições gratuitas mas obrigatórias em:  
http://proandee.weebly.com/simposiosporto.html  

7 de junho 

Incerteza e Dessolidarização na Cidade Exposta 
Palestrante: José Luís Fernandes – FPCEUP 

Auditório 1 - 17h30/19h30  

 

28 de junho 

 
Palestrante: Professora Isabel Menezes - FPCEUP 

& 

Desafios da Educação Inclusiva 

Palestrante: Professor David Rodrigues 
Presidente da Pro-Inclusão - ANDEE 

Auditório 1 - 17h30/19h30 

SIMPÓSIOS Inclusão 2017 

 
 
 

 
 
 

Conferência Internacional  
“Addressing and Supporting Family and Child Wellbeing | 15 years of Tou-

chpoints in Portugal” 
 
Dias 9 e 10 de Novembro de 2017 / November 9 – 10, 2017 
Universidade Católica Portuguesa | Auditório Cardeal Medeiros 

 

Mais informações em: 
http://www.fundacaobgp.com/pt/formacao-conferencia-internacional-2017 

Notícias dos Outros 

http://proandee.weebly.com/simposiosporto.html
http://www.fundacaobgp.com/pt/formacao-conferencia-internacional-2017
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CONFRONTING MARGINALIZATION IN EDUCATION 
A Framework for promoting inclusion 
 
Kyriaki Messiou 
Edição Routledge, 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Um dos principais desafios que as escolas enfrentam hoje é o de reduzir a marginalização en-

tre os alunos em contextos educacionais. Este livro fornece orientação e exemplos ilustrativos 

de como as escolas básicas e secundárias podem incluir todos os seus alunos nas experiências 

académicas e sociais que fornecem. Desenvolvido em torno de uma estrutura que professores 

e pesquisadores podem usar para entender e abordar a marginalização, a abordagem do au-

tor leva em conta os pontos de vista das crianças e jovens de todo o mundo. Esta estrutura 

consiste num processo único de quatro etapas: 

1: Abrindo portas: fazer ouvir as vozes. 

2: Olhando de perto: trazendo as preocupações para a superfície. 

3: Dar sentido à evidência: Partilhar informação com os alunos. 

4: Lidar com a marginalização: Encorajar o pensamento e a prática inclusivos. 

Este livro explica como é que os professores se podem certificar da importância de cada crian-

ça e, ao fazê-lo, criar uma sala de aula cada vez mais inclusiva. O livro centra-se em todos os 

alunos, incluindo aqueles que possam ter experienciado a marginalização mas cujas as vozes 

não foram ouvidas. 

É relevante para todos aqueles que compreendem e valorizam o papel das vozes das crianças 

na promoção da educação inclusiva. 

Kyriaki Messiou - Professor na Universidade de Hull, UK 

Sugestão de Leitura Especializada 



Sugestão de Leitura 
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 O MUNDO DE ARTURO 

 
 Roberto Parmeggaini (Texto) 
 João Vaz de Carvalho (Ilustrações) 
 
 Editora Nós (2016)  
 Brasil 
 

O mundo de Arturo é um livro que nos transporta para o uni-

verso das dificuldades de uma criança, apresentando no títu-

lo o personagem principal. 

A paleta de João Vaz de Carvalho de tons pastel, anuncia na capa o perfil do rosto de um menino 

que segura um livro. Quando o abrimos, as guardas remetem-nos para a camisola do personagem. 

Como que impregnados, nós os leitores, pela sua indumentária, consequentemente nos colocamos 

na pele do personagem. 

Com texto de Roberto Parmeggiani, pedagogo, que conhece de perto a realidade de crianças com 

necessidades especiais, retrata com justeza alguns dos sentimentos vividos.  

Arturo é um menino que não sabia ler e que por isso vivia amedrontado com as suas dificuldades. 

Gozado pelos seus colegas e entregue à sua condição de "perdedor" sentia-se incompetente peran-

te as indicações repetidas da professora. O sentimento de perda de confiança é permanentemente 

revelado, quer no texto implícito da narrativa, como nas ilustrações enigmáticas que oscilam entre a 

dúvida e a ingenuidade infantil.  

E como na vida, assim se espera, há sempre alguém que faz a diferença e que nos faz acreditar. Nes-

te caso, o Arturo possui um tio que acredita que o sobrinho, à semelhança de um tal D. Quixote, que 

é visto para uns como um incompetente, pode ser um cavaleiro corajoso, livre e capaz de perseguir 

os seus sonhos.  

Arturo, que se perde entre as letras que dançam na sua cabeça, é aos olhos do tio um poeta, um 

inventor de neologismos, capaz de inventar o seu próprio caminho se desejar acreditar nos seus so-

nhos. Um “desejador” como acaba por o denominar.  

Um poeta, que deseja entre outras coisas, imagine-se, escrever um livro. O livro da sua vida, talvez. 

E tanto nos faz acreditar nessa premissa que ao terminarmos a narrativa, e de livro aberto, a capa e 

a contra capa revelam-nos a cara inteira de Arturo que segura nas mãos o livro onde na lombada se 

lê: O mundo de Arturo.  

Uma narrativa com toda a circularidade da vida, por vezes difícil de enfrentar, mas se equipados de 

lanças coloridas e sacos de sonhos, poderá ser mais interessante e profundamente encantadora, de 

onde saem as narrativas que nos fazem acreditar que a inclusão é possível, com respeito pelo ritmo 

individual, e o enfoque na importância do amor incondicional quando se acredita nas potencialida-

des de cada criança como que nos cruzamos. 

Elvira Silva 

Nota: A edição brasileira que pode ser comprada em:  Hipopomatos na Lua/Salão de Chá/Livraria  

https://www.facebook.com/search/top/?q=hipopomatos%20na%20lua%2C%20blogue%2F%20casa%20do%20ch%C3%A1%20e%20da%20leitura%2Flivraria
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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! 

V CONGRESSO INTERNACIONAL 
Educação, Inclusão e Inovação -  Lisboa, 5, 6 e 7 julho 2017 

Estamos à sua espera! 

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

