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NOTÍCIAS        
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Caros associados da Pró-Inclusão 

 

        A crise 
 

A crise económica que tão profundamente se repercute no nosso quotidiano é o tema 
central das preocupações dos portugueses. Poucos de nós compreendem como se 
estabeleceram, deterioraram e continuam a andar num vai-e-vem as relações entre os 
Estados e o Sistema Financeiro. A situação é de tal forma complexa que se entende 
mal que, depois dos Estados terem vindo – com muitos milhões – em defesa do 
sistema financeiro, seja este que está – através do “nervosismo dos mercados” – a pôr 
de joelhos os Estados que os ajudaram… Talvez um dia, lá mais para diante, possamos 
entender melhor o que se está a passar no nosso país nos dias de hoje. Esta crise 
implica cortes na despesa a todos os níveis do sector público: não só nos salários e 
pensões, mas também nas carreiras, nos quadros e no investimento. A nossa Educação 
depende em cerca de 90% do sector público. Vultuosos investimentos foram feitos 
recentemente na valorização da Escola Pública. Lembraria só a título de exemplo a 
escola a tempo inteiro, o prolongamento da escolaridade básica para os 12 anos e, no 
âmbito da Educação Especial, os quadros de professores e o investimento em 
programas de apoio à Inclusão. Todo este investimento destina-se, antes de mais, a 
trazer Portugal para os níveis de escolarização e qualidade que existem nos países que 
são nossos parceiros na União Europeia. Este investimento em Educação, como tem 
sido repetidamente afirmado, é também condição essencial para sairmos da crise 
através da qualificação dos portugueses. Aprendemos nos rudimentos da Física que 
para quebrar a inércia é necessário empregar mais força do que para manter o 
movimento. E assim, é legítimo perguntar quais serão os efeitos desta crise e do 
consequente corte nas despesas para o sector da Educação (Especial). O certo é que a 
inércia (isto é a implementação) destas medidas não está ainda vencida e por isso, é 
óbvio que necessitamos de mais mobilização de recursos para que, o que se ganhou na 
Educação Inclusiva de alunos com dificuldades seja pelo menos mantido. Será 
possível? Será que se pode continuar com a mobilização de pais, famílias e 
professores? Perderemos algo do que conseguimos conquistar? São momentos 
difíceis, sem dúvida. Ainda se pelo menos nos dissessem, olhos nos olhos, francamente 
qual é o plano, qual o objectivo, qual o processo que nos tirará desta situação… Ainda 
se nos conseguissem mobilizar para um plano de saída desta crise que depois dos 
sacrifícios nos pudesse assegurar alguma paz e justiça social para o futuro… Mas por 
vezes parece que a campanha eleitoral não acaba nunca no nosso país e que a 
mediatização das opiniões é mais importante que a solidez e o rumo das decisões.   
E isto logo nos havia de acontecer a nós, os professores, que têm inscrito no código 
genético da sua profissão o optimismo… 

 

 



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

LISBOA 
06/11/2010 
Programa de Enriquecimento Instrumental de 
Feuerstein  
Dinamizadora: 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 
 

20/11/2010 
Intervenção no Espectro de Autismo  

 Dinamizadora: Noémia Coleta 
Local:  

Universidade Portucalense - R. Dr. António 
Bernardino de Almeida, 541-4200 Porto 

 
 

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

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

 

Actividades ludico-formativas 
O que acha que poderá ser a “ Casa do Futuro Inclusiva”? Venha descobri-la no dia 05/11/2010, a 

partir das 18h00, no Museu das Comunicações. Contamos consigo! 
Entrada livre para associados da ANDEE (máximo de 20 pessoas) 

A inscrição é obrigatória através de proandee@gmail.com  
 

Formação acreditada ANDEE/APEI  
Resultante do financiamento atribuido pela Fundação Calouste Gulbenkian e de uma parceria 

entre a Associação Nacional de Docentes de Educação Especial (ANDEE) e a Associação de 
Profissionais de Educação de Infância (APEI) realizar-se-ão, a partir de Janeiro de 2011, para os 

associados das duas associações, quatro acções de formação acreditadas. Esteja atento às nossas 
informações. 

 

CONFERÊNCIA: “ Emergindo do silêncio: reflexões sobre a Educação de alunos surdos” 
Resultado de uma organização conjunta entre e PRO-ANDEE e o Instituto Piaget, vai realizar-se no dia 18/11 

(Quinta-feira), pelas 17h30, no pavilhão D do Campus Universitário do Instituto Piaget de Almada, a conferência 
intitulada “Emergindo do silêncio: reflexões sobre a Educação de alunos surdos”, pelo Professor brasileiro 

Armando Nembri.  

Entrada livre para associados da ANDEE. Inscrição obrigatória através de proandee@gmail.com  
 

SUGESTÃO DE LEITURA 
A nossa sugestão de leitura para esta quinzena é o número de Janeiro/Abril de 2010 da revista “Cadernos de 
Pesquisa” editada pela Fundação Carlos Chagas do Brasil. Trata-se de um número temático sobre Educação 

Inclusiva, cheio de artigos muito interessantes. De entre estes artigos destacaria dois: o do sociólogo Éric 
Plaisance que escreve um excelente texto intitulado “A Pessoa com Deficiência e a crise das identidades na 
Contemporaneidade” e o de Maria Eugénia Nabuco sobre “Práticas Institucionais e Inclusão Escolar”. Esta 

revista encontra-se no nosso Centro de Documentação e estes artigos poderão ser enviados, via e-mail, aos sócios 
que os solicitarem. 

 

DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
No dia 03 de Dezembro assinala-se o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A associação gostaria 

de saber como é que a sua escola/agrupamento vai registar este dia. Faça-nos chegar essa informação 
através de e-mail proandee@gmail.com

Notícias da ANDEE 



O Instituto de Educação da Universidade de Lisboa vai realizar, de 17 e 19 de Março de 2011, em 
Sinaia, a 1ª Confererência Internacional intitulada "Teachers for the Knowledge Society". 

Para mais informações: 
http://conference2011.masterprof.ro/ 
Alameda da Universidade, 1649-013 Lisboa 
T. +351 217943633 | F. +351 217933408 
www.ie.ul.pt | as@ie.ul.pt 
 
O Movimento “Pais-em Rede” realizará no dia 06/11/2010, na Fundação Calouste 
Gulbenkian, o seu 1º colóquio internacional sob o título “A força dos pais”. 
Para mais informações: 
www.paisemrede.net 
Dália Silva: 93 426 66 40 
daliarodrigosilva@hotmail.com 
 
A APDJ - Associação de Promoção para o Desenvolvimento Juvenil irá realizar no dia 
08/11, no auditório da Escola Básica 2/3 Professor Galopim Carvalho o seminário 
“Novos pais? Novas crianças? Educação Parental nos dias de hoje”. 
Para mais informações: 
apdj.apdj@gmail.com 
 
A Sociedade de Pediatria do Neurodesenvolvimento promove no dia 19/11/2010, no 
Auditório do Hospital Garcia de Orta, em Almada, o seminário “Comunicação 
aumentativa e alternativa. E quando não há linguagem? – Alternativas para a 
comunicação oral”. 
Para mais informações: 
Patrícia Pacheco: 212736660 
seccdc@hgo.min-saude.pt 
 
O Centro de Recursos para a Inclusão Digital (CRID) do Instituto Politécnico de Leiria, 
promove até 20/11 a 3.ª edição da campanha "Mil Brinquedos, Mil Sorrisos”. 
Para mais informações: 
crid@esecs.ipleiria.pt 
Telefone: 244 829 
 
A APPDAE - Associação Portuguesa de Pessoas com Dificuldades de Aprendizagem 
Específicas vai realizar no dia 24/11 o seu 1º congresso nacional subordinado ao tema 
“O Optimismo da Vontade: Dificuldades de Aprendizagem Específicas – O desafio de 
ser Diferente”. 
Para mais informações: 
Eduarda Melo Cabrita e Carla Garcia Marques 
www.appdae.net 
appdae@gmail.com 
 

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 duas vezes por ano 

da revista “Educação Inclusiva”, a gratuitidade ou redução na inscrição nas várias iniciativas da ANDEE. 

REGULARIZE AS SUAS QUOTAS. 
www. proinclusao-com-sapo-pt  E-mail: proandee@gmail.com 

 

Notícias dos OUTROS 
 


