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Pró Inclusão – ANDEE  

NOTÍCIAS        

0UTUBRO de 2010 

 
Caros associados da Pró-Inclusão 

3 de Dezembro 

Comemora-se no próximo mês de Dezembro, no dia 3 (sexta-feira), o Dia Internacional do Deficiente. Cada 

vez que se comemora o dia do que quer que seja, renasce o debate sobre a utilidade destes “dias”. Os seus 

opositoress mais encarniçados aproveitam para declarar a sua inutilidade e até de como estes “dias” 

funcionam como um descargo de consciência para que tudo continue na mesma.  Talvez haja algum fundo de 

verdade mas há também um grande derrotismo nesta posição.  

Lembro-me daquelas máquinas que existem nas feiras de diversões em que se vão lançando moedas para que 

umas empurrem as outras para finalmente caírem na posse do afortunado jogador.  Uma coisa, pelo menos, 

nos ensinam estas máquinas: é que aquela pequena moeda lá atrás tem uma importância decisiva para que as 

moedas da frente possam cair.  São muitas as pequenas moedas que fazem com que a operação tenha êxito.  

Assim penso que funciona a luta pelos direitos humanos: ainda que nos lembremos mais das acções mais 

visíveis, aquelas que se passam amplificadas pelos meios de comunicação, o certo é que essas acções são 

fruto de pequenas acções, de atitudes que parecem não ter impacto, enfim as pequenas causas das grandes 

causas. 

Parece ser uma boa aproximação para olhar estes “dias”: tavez eles sejam as pequenas causas que 

contribuem para as grandes causas.  E agora? Temos o dia 3 de Dezembro o Dia Internacional do Deficiente.  

Que vamos fazer dele?  Ignorá-lo? Falar dele? Fazer algo que conflua para o que achamos que é mais 

correcto? Que vamos fazer no dia 3 de Dezembro? 

Já chegaram à Associação planos muito criativos e ambiciosos que se vão desenrolar nas escolas.  Escolas que 

encararam este dia como um dia de promoção da participação, da igualdade de oportunidades e da Inclusão 

dos alunos com condições de deficiência na escola.  Há escolas que vão organizar debates, outras animações, 

outras ainda, estão a recolher material – textos, videos, etc. -  para ser discutido em toda a escola.  Há mesmo 

escolas em que no dia 3 de Dezembro não vai haver aulas formais: só iniciativas que promovam o 

conhecimento e a participação no todo escolar dos alunos com dificuldades. 

Na Pró-Inclusão – Associação Nacional de Docentes de Educação Especial gostaríamos de saber o que a sua 

escola vai fazer no dia 3 de Dezembro. O desafio é este: comunique-nos via mail qual é o programa que a sua 

escola/agrupamento se propõe fazer no Dia 3 de Dezembro.  Acreditamos que os professores de Educação 

Especial são dos elementos mais dinâmicos das escolas e, por isso, publicitar o que se faz nas escolas no Dia 

Internacional do Deficiente é também promover a nossa profissão e a nossa intervenção cívica. 

Esperamos as vossas notícias! 



Para mais informações contactar: proandee@gmail.com  

TEMPO DE ANTENA  
No passado dia 20 de Setembro foi gravado, em estúdio, o Direito de Antena da nossa associação no 

qual colaboraram diferentes elementos desta associação. A gravação será emitida no próximo dia 21 

de Outubro, pelas 19h55 (antes do Telejornal), na RTP1. Não perca!.... 

2º CONGRESSO INTERNACIONAL  

Encontra-se já agendado para os dias 28 e 29 de Outubro de 2011,o 2º Congresso Internacional a 

promover pela ANDEE. Desta vez será realizado na Universidade Portucalense, no Porto, e contará 

com a presença de destacados oradores nacionais e internacionais.  

Ciclo de Sábados “Falando com quem faz...” 

 

LISBOA 
 

06/11/2010 
Programa de Enriquecimento Instrumental de 
Feuerstein  
Dinazadora: Ana Cristina Reis   
Local:  
Associação Nacional de Docentes de Educação 
Especial –– Instituto Piaget - Pavilhão C - Sala 28  
Quinta da Arreinela  de Cima, 2800-305 Almada 
(Junto à estação do Pragal – FERTAGUS) 
 

 

NORTE 
 

23/10/2010 
Ajudas Técnicas e Sistemas de Apoio à Comunicação 

Dinamizadoras:  
Helena Fernandes e Helena Nunes 

Local:  
Universidade Aveiro: Ciências da Educação  

Campus Universitário de Santiago 
3810-193 Aveiro 

  
 

  

CICLO LUSO-ESPANHOL - Conferências sobre Educação Inclusiva 
8 de Novembro,  17h30 

“A Inclusão começa em casa”  Vitor Franco – Universidade de Évora 
 “Aulas inclusivas y aprendizaje cooperativo” Pere Pujolás – Universidade de Vic 

Universidade de Évora, Évora 
  

SUGESTÃO DE LEITURA 
Hoje sugerimos a leitura da revista "A Página da Educação".  Esta revista é certamente uma das 

mais interessantes que se publica em Portugal sobre o tema da Educação.  Existe já há muitos anos 
e tem um corpo redactorial "de luxo" com colaborações regulares das personalidades mais 

interventivas no campo da Educação.  A revista sai 4 vezes por ano (acaba de sair o número de 
Outono de 2010) e é actualmente dirigida por Isabel Batista, Ana Brito Jorge e António Baldaia. 

Pode ter acesso ao site da revista em http//:www.apagina.pt.  Pode ainda contactar o secretariado 
pelo telefone 226 002 790. 

Vale a pena assinar a revista! 
 

 

Notícias da ANDEE 



A Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) realizará nos meses Outubro, 
Novembro e Dezembro  um  ciclo de conferências sobre  Educação. 
Para mais informações: 
Fundação Francisco Manuel dos Santos 
Rua Tierno Galvan, Torre 3, 9.º J - 1070-274 Lisboa 
www.ffms.pt 
ffms@ffms.pt  
Tel: 21 381 84 47  
 
O Espaço Evoé aprensenta em 2010/2011 um conjunto de formações que cruzam as 
áreas artisticas com as pedagógicas e as terapêuticas. 
Para mais informações: 
Susana Cecílio 
Direcção Espaço Evoé 
e - susana@evoe.pt  
susanacecilio@gmail.com 
 
A Associação Presença – Associação de Pessoas Surdocegas, suas Famílias e Técnicos – 
vai realizar, a  23 de Outubro, a acção de formação "Surdocegueira na criança em 
idade escolar" 
Para mais informações: 
http://associacaopresenca.no.comunidades.net/  
http://associacaopresencapessoasurdocegas.blogspot.com/  
associacaopresenca@gmail.com´ 
 
A Associação Portuguesa de Psicomotricidade irá realizar nos dias 23 de Outubro, 6, 
13, 20 e 27 de Novembro, a 3ª edição da formação “Psicomotricidade em meio 
aquático na 1ª infância”, no Complexo de Piscinas do Jamor. 
Para mais informações: 
Estrada da Costa - Cruz Quebrada - 1499-002 Cruz Quebrada 
Tel: 964506838 
www.appsicomotricidade.org 
app@appsicomotricidade.org   
 
A ANDITEC – empresa especializada em Tecnologias de Apoio para pessoas com 
deficiência realizará nos dias 4 e 5 de Novembro, o Congresso “COMUNICAR 2010”, 
sobre o tema "Comunicação aumentativa e tecnologias de apoio".   
Para mais informações: 
Alameda Roentgen nº9-C - 1600-757 Lisboa 
Tel: 217 110 170 
www.anditec.pt 
info@anditec.pt 
 
 

Ser associado da Associação Nacional de Docentes de Educação  Especial (ANDEE) só tem vantagens. O 
pagamento da quota anual (35€) engloba o envio quinzenal  da newsletter, a entrega da revista “Educação 

Inclusiva”, a gratuitidade ou redução na inscrição nas várias iniciativas lançadas pela Associação 

REGULARIZE AS SUAS QUOTAS!... 
www. proinclusao-com-sapo-pt 

proandee@gmail.com 

 

Notícias dos OUTROS 
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