
crianças e jovens com defici-
ência e suas famílias. 
É inevitável falar de 2014 – 
consagramos este ano à pro-
moção da Inclusão como Di-
reito Humanos e produzimos 
textos, uma conferência par-
lamentar e múltiplas iniciati-
vas que procuraram valori-
zar a Inclusão e fundamentá-
la no âmbito dos Direitos 
Humanos. 
Vamos lançar uma campa-
nha de novos sócios. Não 
estamos satisfeitos com o 
número que temos. Apela-
mos a todos os nossos sócios 
e amigos que se juntem a 
nós. Quanto mais sozinhos 
estiverem os professores 
mais fácil vai ser desvalorizar 
a educação, o seu estatuto. 
E para os mais empederni-
dos: se não se quiserem ins-
crever façam-nos o favor de 
dizer porquê, O pior de tudo 
é este encolher de ombros e 
de conformidade com a 
“vidinha”.   
Queríamos desejar a todos 
uma quadra de Natal feliz: 
quente de afetos e rica em 
projetos.  A nossa associação 
faz a sua parte para defen-
der os professores, os alunos 
e as suas famílias. Vamos em 
2015 fazer também a nossa 
parte. Ano novo: vida nova!. 
 

David Rodrigues 
Presidente da Pin-ANDEE 

 

Ano novo: vida nova! 
 

Dezembro.  As tristezas do 
frio e a certificação de mais 
um ano passado são ameniza-
das com as festas de Natal.  
Luzes, solidariedade, apelos à 
concórdia, Paz e Amor.  Pare-
ce que o Natal vem mesmo a 
propósito para nos esquecer-
mos que mais um ano já pas-
sou.  É este assim o tempo de 
preparação para o novo ano. 
Na verdade, o que há mais 
tradicional na tradição é aca-
bar com a tradição, inová-la, 
modifica-la.  A grande tradi-
ção da história é esquecer a 
história. Por isso é tão bom 
regressar à tradição, porque 
ela- se for verdadeira – nunca 
é igual.  A tradição da tradi-
ção é a inovação. Venha ela 
em 2015! 
O novo ano no que respeita à 
Educação Especial é cheio de 
promessas.  Antes de mais 
promessas legislativas.  De-
pois dos documentos/estudos 
publicados no ano de 2014 (e 
que são analisados no nosso 
número da “Educação Inclusi-

va” de Dezembro) estamos 
à espera das consequências 
que se irão tirar destes estu-
dos,.  Fala-se de modifica-
ções na legislação, de uma 
lei de bases, fala-se de tanta 
coisa mas não sabemos o 
que vai sair nem como v ai 
sair nem quando vai sair. 
Temos sim uma grande ex-
pectativa para saber se ha-
verá alguma negociação 
prévia ou vamos acordar um 
dia com uma legislação no-
vinha em folha no Diário da 
República como aliás se pas-
sou com o 3/2008.  Ora aqui 
temos um primeiro motivo 
de interesse. 
A nossa associação oferece-
nos outros múltiplos moti-
vos de interesse.  A nossa 
formação permanente está 
cada vez mais ativa, mais 
descentralizada e mais pró-
xima dos interesses dos pro-
fessores.  Boas notícias.  Te-
remos também o congresso 
ISEC2015 em Lisboa de 26 a 
29 de Julho.  Apontem e não 
faltem!  Estamos também 
preparar u m simpósio so-
bre “Formação Permanen-
te” que discutirá os modelos 
e as necessidades de mu-
dança na formação perma-
nente.   Continuamos ativos 
e participativos  em todas as 
causas que impliquem a 
profissão dos professores de 
Educação Especial, na quali-
dade dos serviços a bem das 
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CENTRO DE FORMAÇÃO 

O Centro de Formação Pró-Inclusão – Associação Nacional de Docentes de Educação Es-
pecial (CF-PIN-ANDEE) está certificado como entidade formadora pelo Conselho Científico-
Pedagógico da Formação Contínua com registo CCPFC/ent-0312/11  e tem como missão 
promover, organizar e gerir ações de formação dirigidas aos docentes e a todos os profis-
sionais que desenvolvem a sua ação no domínio da Educação Especial e Inclusiva. 
 

http://cfpinandee.weebly.com/ 
cfproandee@gmail.com 
 

Ações de Formação a iniciar brevemente: 

 

 

Meses Dias horário 

janeiro 8, 15, 22, 29 17h30 – 20h30 

fevereiro 5, 26 17h30 – 20h30 

março 5 17h30 – 20h30 

março 12 17h30 – 21h30 

"Dificuldades de Aprendizagem Específicas: Dislexia, Disortografia e Dis-
calculia” 

Local: Escola Secundária de Sacavém (25 h 1 U.C) 
Formador: Dr. Jorge Humberto 

"Educação Cognitiva: Introdução aos Programas de Aprender a Pensar” 
Local: Instituto Piaget de Almada(25 h 1 U.C) 

Formador: Professor Doutor Vítor Cruz 

Meses Dias horário 

janeiro 12; 19; 26 18:00 – 21:30 

janeiro 24 09:30-13:00 
14:00 – 18:00 

fevereiro 2 18:00-22:00 

fevereiro 9 18:00-21:30 
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INSCRIÇÕES ABERTAS em:  
http://cfpinandee.weebly.com/ 
 
 

Em breve divulgaremos datas para: “Pedagogias Expressivas em Educação In-
clusiva” (fevereiro-maio) 
Formadora: Luzia Lima– Rodrigues 
Local: EB Anselmo de Andrade—Almada 
 
 
 
 

"Currículos Específicos Individuais em Contextos Inclusivos 
Local: Escola Secundária de Sacavém (25 h 1 U.C) 

Formadora: Dra Ana Maria Ferreira 

"Supervisão e Intervenção em Educação Especial” 
Local: Escola Secundária Garcia de Orta—PORTO(25 h 1 U.C) 

Formadora: Professor Doutor David Rodrigues 

Meses Dias horário 

fevereiro 27 16h30 – 21h30 

março 13 16h30 – 21h30 

abril 17 16h30 – 21h30 

maio 22 16h30 – 21h30 

junho 5 16h30 – 21h30 

Meses Dias horário 

 março 2; 9 16.30h- 20.30h 

março 16 16.30 -21.00h 

abril 13; 20 16.30h-20.30h 

abril 27 16:30-21:00h 

Esgotada 
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VII Ciclo de Sábados 

Ainda se pode inscrever para as sessões de 2015 (10 jan/7 fev/7 mar/11 abr): 
 

Local: 

Escola Básica S. Vicente de Telheiras   - Rua Fernando Namora   1600 - 454 Lisboa 
Este ciclo de sábados é gratuito para os associados com quotas regularizadas. Para os não associa-
dos o valor é de 10€  por cada sábado.  
 
O ciclo de sábados está acreditado pelo Conselho científico-pedagógico da formação contínua com 
o registo CCCPFC/ACC69213/12  (0,6 créditos –15 horas).  

CICLO DE SÁBADOS VII - FALANDO COM QUEM FAZ 

  
Sábados 

  

  
Local 

  
Dinamiza-

dor/ 
Organiza-

dor 

  
Convidados 

  
Tema das sessões 

15 no-
vembro 

2014 
  

 10h-13h 

Escola Bási-
ca S. Vicen-

te de Te-
lheiras 

Isabel Lo-
pes 

 António No-
gueira– MEC 

  
  
  

Parcerias 
Rede de Bibliotecas Escolares- Plano 
Nacional de Leitura e a Direção de 

Serviços da Educação Especial e Apoi-
os Sócioeducativos  

Projeto -“Todos juntos podemos ler” 

10 janeiro 
2015 

 
 10h-13h 

Escola Bási-
ca S. Vicen-

te de Te-
lheiras 

Ana Ferrei-
ra 

Fernanda Ro-
cha e Sandra 

Morgado 
Agrupamento 

de Escolas  Ma-
rinhas do Sal - 

Rio Maior   

Transição pós-escolar 
 

“Aprendizagem para a Vida” 
 

7 feverei-
ro 2015 

 
 10h-13h 

Escola Bási-
ca S. Vicen-

te de Te-
lheiras 

Leonor Bri-
to 

Equipa da Uni-
dades de Autis-
mo- AE D. Nuno 
de Santa Maria 

- Tomar 

Modalidades específicas de educa-
ção 

  
“Autismo e Inclusão” 

7 março 
2015 

 
 10h-13h 

Escola Bási-
ca S. Vicen-

te de Te-
lheiras 

Helena Ne-
ves 

Helena Brites 
AE Marinhas do 
Sal - Rio Maior 

Medidas educativas—Estratégias 
para APP 

Musicoterapia 
 

11 abril 
2015 

 
 10h-13h 

Escola Bási-
ca S. Vicen-

te de Te-
lheiras 

  

Fátima Cra-
veirinha 

  
ELI Moita 

 Intervenção Precoce 
“Caminhar Caminhando” 

Já decorreu 
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Colaboração dos nossos Associados na Revista “Educação Inclusiva” 

Notícias da ANDEE  

 

A revista  “Educação Inclusiva” editada pela Pró-Inclusão– ANDEE, se-

mestralmente, acolhe a colaboração dos sócios  através da publicação de 

artigos de investigação ou através do relato de práticas/experiências 

no domínio pedagógico.  

Envie-nos as suas propostas! (proandee@gmail.com) 

 
O próximo nº será editado ainda 
esta semana! 
A Revista é enviada gratuitamen-
te para os Sócios da Pin-ANDEE. 
Para não sócios o custo é de 7€. 
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CONGRESSO MUNDIAL 

 
 

 
 

 
A Pró-Inclusão - Associação Nacional de Professores de Educação Especial / Portugal (PIN -ANDEE) , 
e National Association For Special Educational Needs/UK (NASEN)  UK   estão a organizar o “8th In-
clusive and Supportive Education Congress”- ISEC2015 Lisboa.  

http://isec2015lisbon.weebly.com/ 

Aula Magna 
University of Lisbon 

Venham +2 
S 

quota 2015  

Grátis 

(SÓCIO proponente) 

Os Associados que trouxerem mais dois sócios para a ANDEE usufruem da gratui-

tidade da  quota de 2015. 

Os novos sócios, com inscrição nas condições da campanha, recebem  uma edi-

ção, anterior à sua adesão, da Revista Educação Inclusiva. 

Como usufruir das condições da campanha? 
 Os novos Associados, recomendados pelos sócios atuais, devem aceder a  
http://proandee.weebly.com/  (separador “A Associação”- “Condições para se tornar sócio”- “Ficha 
de Inscrição para se tornar sócio”). Nessa ficha, no campo “Novo sócio recomendado pelo Associa-
do:” devem colocar o nome do Associado que recomendou e que irá beneficiar da gratuitidade da 
quota de 2015.   
 

NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE! 
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Biblioteca do ISCTE-IUL  

 
A Biblioteca do ISCTE-IUL está a organizar um vasto con-
junto de iniciativas que vão decorrer na semana de 1 a 5 
de dezembro na qual se insere o Dia Internacional das 
Pessoas com Deficiência, no dia 3 de dezembro. 
 
De entre as atividades podemos destacar os workshops 
de introdução ao Braille e de iniciação à Língua Gestual 
Portuguesa, uma exposição de pintura, a representação 
da peça de teatro produzida pela CRINABEL, uma venda 
de artesanato, ou mesmo uma conversa da Biblioteca. 
 
 
 Entrada grátis mediante inscrição:  
formacao.biblioteca@iscte.pt  

Exposição/Colóquio “Revelar Potencialidades - Escola Básica Luísa Todi 
3 de dezembro 

A Organização das Nações Unidas proclamou dia 3 de Dezembro como o Dia Internacional das 
Pessoas com Deficiência, com o objetivo de promover uma maior compreensão dos assuntos 
relativos à deficiência, mobilizar para a defesa da dignidade, dos direitos e do bem-estar des-
tas pessoas. 
Este ano, o Agrupamento Vertical de Escolas Luísa Todi procura dar um novo significado a este 
dia, envolvendo toda a comunidade educativa (alunos, famílias, docentes, instituições da co-
munidades, empresas, etc.) na descoberta de recursos educativos e de preparação para a vida 
pós-escolar dos alunos com necessidades educativas especiais (NEE). Para isso, irá desenvol-
ver um conjunto de atividades onde, através de uma mensagem positiva, procura valorizar 
casos de sucesso de antigos alunos com NEE, bem como as ofertas disponibilizadas pelas dife-
rentes instituições da comunidade. 
 
I. Colóquio / exposição “Revelar Potencialidades” – detalhes do evento e inscrições em 
www.avelt.org/coloquiodipd/ 
  
II. “Revelar Potencialidades” no pré-escolar e 1º CEB: Divulgação da Convenção dos direitos 
da pessoa com deficiência através da leitura animada do livro “Tu tens direito” adaptação Ins-
tituto Nacional de Reabilitação (INR) 
 
Para mais informações deve consultar o site do Agrupamento Vertical de Escolas Luísa Todi 
http://www.avelt.org/coloquiodipd/  

mailto:formacao.biblioteca@iscte.pt
http://www.avelt.org/coloquiodipd/
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 Associação Pais em Rede 

Está aberta a chamada para resumos no âmbito do II Colóquio cabo-verdiano de 
Educação  com  cariz internacional. O evento terá lugar na cidade da 
Praia, Cabo Verde, entre 24 e 25 de Abril de 2015 e debruçar-se-á sobre as 
“Políticas e práxis da Educação nas Perspetivas e contextos pós-coloniais”.  
 
Para mais informações aceder ao sítio http://cedu.unicv.edu.cv/ 
ou contactar a Comissão Organizadora:  
coloquio.educacao@adm.unicv.edu.cv 
  



SUGESTÃO DE LEITURA 

Quinta da Arreinela de Cima, 2800-305 Almada    TLM: 927 138 311 - E-mail: proandee@gmail.com 

Crianças em Risco e Perigo 
Contextos, Investigação e Intervenção 
Vários autores. 
Organizado por:  
Maria Manuela Calheiros e Margarida Vaz Garrido 
Vol. 4   Edições Silabo (2014) 

  
Um livro recentemente apresentado no Simpósio Internacional INTOVIAN – “Proteger as 
crianças dos 0 aos 3 anos do mau trato e negligência” que se realizou dia 21 e 22 de no-
vembro de 2014 no auditório do ISCTE-IUL em Lisboa.  
Na continuidade dos três volumes que lhe precedem, insere-se na linha temática orienta-
dora dos anteriores, tendo como objetivo divulgar trabalhos de investigação, neste caso, 
de vários mestrados de diversas universidades do país, na área da proteção de crianças e 

jovens em diversos sectores de intervenção (social e de saúde) pretendendo contribuir para um melhor conheci-
mento e consequentemente uma adequada intervenção.  
A obra divide-se em quatro partes. As três primeiras focam os contextos sociolegal, institutiocinal e familiar.  
No primeiro caso: Adoção Homoparental - Consensos e controvérsias de Rute Agulhas e Alexandra Anciães, consti-
tui um referencial que não é apenas um enunciado de leis, refletindo questões não só no âmbito do enquadramen-
to legislativo em Portugal e em outros países, como se debatem atitudes e preconceitos sociais.   
O Contexto Institucional é abordado em três capítulos: identificação e caraterização de Problemas de comporta-
mento das crianças em centros de acolhimento temporário, de Inês Amaral e Paula Cristina Martins, apresentando 
algumas respostas por parte das instituições; As redes sociais pessoais de crianças e jovens em perigo em regime 
de acolhimento residencial por Cláudia Parente, Eloísa Mendes, Vanessa Teixeira e Paula Cristina Martins, foca a 
caraterização e a relação estreita entre qualidade dos relacionamentos, sentimentos e desenvolvimento psicológi-
co; Ajustamento Emocional e comportamental de crianças e jovens em acolhimento institucional de Eunice Maga-
lhães e Maria Manuela Calheiros, apresenta uma revisão de literatura cuidada que procura compreender a cone-
xão das experiências prévias de mau trato e negligência, na relação com o funcionamento psicossocial em acolhi-
mento residencial. 
Ao nível do Contexto Familiar, a relevância da família é apresentada também em três capítulos: nomeadamente 
um estudo sobre as Perceções dos professores acerca da parentalidade de Joana Pinhel e Carla Moleiro; As repre-
sentações de crianças expostas à violência interparental acerca das figuras parentais de Tânia Mendes e Ana Sani; 
por último um instrumento pertinente para operacionalizar a avaliação das capacidades e competências parentais 
e contribuir para a possibilidade de mudança – Guia de Avaliação das capacidades parentais, estudo exploratório 
de Dora Pereira e Madalena Alarcão.  
Na quarta parte é apresentado um programa de intervenção dirigido aos pais, visando aumentar as capacidades 
parentais na resposta eficaz às necessidades das crianças, descrevendo não só o modelo teórico como a interven-
ção e descrição das atividades, trabalho realizado por Cláudia Camilo, Margarida Garrido e Odete Sá.  
Contextos abordados a par de um conjunto de bibliografia de referência para investigadores e interessados no co-
nhecimento da temática transversal, propor-cionando um contributo significativo de conhecimento teórico, anuin-
do na promoção de boas práticas de intervenção institucio-nal, familiar e comunitária. 
Um livro extenso com cuidada apresentação da discussão dos resultados, de uma temática inquietante e bastante 
pertinente, infelizmente, sabendo que, seja qual for a atuação/intervenção, continuará aquém do que se desejaria 
expectável em prole da criança. Infelizmente necessária a sua publicação pois, lamento que nutro, sobretudo por 
considerar a assimetria do ser humano que procurou durante todo o século XX olhar a criança como ser distinto de 
plenos direitos, chegado ao século XXI inexplicavelmente não a cuide, negligenciando-a e violentando-a.  
 

Elvira Cristina Silva  
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