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Caros associados da Pró-Inclusão 
 
 

Iniciamos com este número a publicação 
de uma folha informativa com periodicidade 
mensal para todos os nossos associados. A 
intenção é estabelecer mais uma ponte de 
comunicação e assim contribuir para acabar 
com a tradicional solidão profissional dos 
professores. Sob este aspecto da 
comunicação a escola tem de ir em contra-
corrente da sociedade.  

 
Passamos a explicar: cada vez as nossas 

sociedades valorizam mais os meios em que a 
comunicação é virtual e unidireccional. Um 
bom exemplo disto é o triste record que 
temos de povo mais sentado no sofá a ver 
televisão. Mas, mesmo que os meios sejam 
teoricamente mais interactivos (como por 
exemplo o telemóvel ou o computador) a 
comunicação continua a ser incompleta e 
parcial porque lhe falta a forma mais natural 
e eficaz de comunicar que é através da 
presença física, da interacção. Nesta não é só 
o que se diz que é importante mas o como se 
diz, em que o importante não é só informar 
mas também interagir.  

Agora (paradoxalmente na era da 
comunicação) é preciso encorajar e facilitar a 
comunicação entre as pessoas e ajudar a 
construir pontes de interacção que melhorem 
o conhecimento que temos do outro e em 
que possamos exprimir com mais adequação 
o que pensamos e queremos. O cerne a 
democracia (por muito que às vezes nos 
custe) é a expressão e o confronto de ideias.  

 
 
 
 
 

 
 
 
É isso que pretendemos com esta folha 

informativa da Pró-Inclusão: traçar um 
caminho para chegar mais perto dos 
nossos associados e que faça os nossos 
associados chegar mais perto de nós. 
Vamos dar mais importância num primeiro 
momento à informação mas em breve 
desejamos publicar testemunhos que usem 
a nossa Associação como tribuna de 
desenvolvimento e defesa da qualidade da 
nossa profissão de professores de 
Educação Especial. Esperamos as vossas 
contribuições. 

 
 Uma saudação de toda a equipa da 

Direcção. 



 

 
 

Congresso da ANDEE 
 

Dia 27, 28 e 29 de Novembro deste ano, a 
nossa Associação irá organizar o seu primeiro 
congresso. O programa do congresso foi 
pensado para satisfazer várias necessidades de 
formação e para isso convidamos os melhores 
especialistas nacionais e internacionais. 
Realçávamos a presença do Prof. Mel Ainscow 
da Universidade de Manchester (Reino Unido) 
que fará a conferência de abertura do 
Congresso. É uma oportunidade privilegiada 
para ouvir as ideias de um dos académicos que 
mais tem investigado, publicado e apoiado 
programas de Educação Inclusiva no mundo. 
Consultor da UNESCO e com uma intensa 
carreira internacional, o Prof. Mel Ainscow 
colaborou em Portugal com o Instituto de 
Inovação Educacional e entre outras 
actividades prefaciou o livro “Percursos de 
Educação Inclusiva em Portugal: dez Estudos de 
Caso” editado pelo Fórum de Estudos de 
Educação Inclusiva. 

As inscrições para o congresso são mais 
baratas até 15 de Junho. Inscreva-se e divulgue. 
Queremos fazer deste congresso um marco no 
processo no desenvolvimento profissional dos 
professores de Educação Especial. 

 

Acção de Formação 
 
A Pró-Inclusão acaba de acordar com a 

Associação Portuguesa de Psicomotricidade 
(APP) a realização de uma acção de formação 
sob o tema “Educação Especial e 
Psicomotricidade”. Tratar-se-à de uma acção 
creditada, com 25 horas de formação, e que 
terá lugar em Lisboa. Será uma acção com uma 
forte componente prática e que se dirigirá a 
psicomotricidade e a professores de Educação 
Especial. As datas de realização estão ainda em 
aberto (aceitamos sugestões) mas em princípio 
terá lugar no mês de Setembro. Aceitamos 
também sugestões para a realização de uma 
acção semelhante noutro local do país. 
Informações no final de Maio no nosso site. 

 

 
 

 
 
Social Thinking – Pensamento Social, com a 
Dra. Michelle Garcia Winner.  
Dia 22 de Maio de 2009, das 8.30 às 17H, no 
Fórum PT.  
 
Inscrições:  
Profissionais: 
 – até 30 de Abril: 60 € 
 – a partir de 30 de Abril: 80€ 
 
Estudantes: 
 – até 30 de Abril: 40€ 
 – a partir de 30 de Abril: 60€ 
 
www.fundacaorenascer.pt  

I Jornadas Estimulopraxis – Nascer Prematuro 
Crescer Criança. 
Dia 5 de Junho de 2009, na Biblioteca Municipal 
Orlando Ribeiro, em Telheiras, Lisboa 
 
www.estimulopraxis.com  
 
 
Formar Professores – Investigar as Práticas.  
4º Encontro de Investigação e Formação, nos 
dias 27 e 28 de Novembro de 2009 – Escola 
Superior de Educação de Lisboa. 
 
www.eselx.ipl.pt 
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