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"voam lentamente 

as aves que voam alto - 

os pardais têm pressa."                                          
                             David Rodrigues, 2012 

Editorial 

 

Caros amigos e sócios,  

 

Vivemos tempos estranhos em que nem sabemos com quem nos 

devíamos zangar. Estamos nesta situação porquê? Por causa do 

Governo? Por causa do vírus? Por causa de vivermos em Portugal? 

Por causa da Educação portuguesa “ser o que é”? Nem sabemos. 

E, por vezes, até vamos variando os diagnósticos e os culpados. 

Tempos estranhos… tínhamos construído uma narrativa que o 

nosso desenvolvimento era contínuo e, sendo contínuo, progredia numa mesma direção. A 

ideia de uma sociedade progressiva, de direitos e de desenvolvimento era vista como um 

caminho aberto e unívoco. Mas… trocaram-nos as voltas. A pandemia trocou-nos as voltas. 

Hoje, olhando para trás, para 12 de março quando as escolas fecharam, para 15 de setembro 

(há um mês atrás) quando as escolas voltaram a abrir, quando seguimos o que se passa, 

percebemos melhor a insegurança e a imprevisibilidade em que vivemos. Percebemos ainda 

que a nossa responsabilidade aumentou e que hoje, mais do que nunca, as formas como as 

coisas se vão passar dependem (e muito) de nós. Sabemos das “teorias conspirativas”: a 

responsabilidade é “deles” (da China, do Governo, “das pessoas”, enfim…). Mas a evolução e 

os efeitos desta pandemia estão profundamente dependentes do que cada um de nós fizer. 

Sem desculpas “de mau pagador”. Vivemos tempos estranhos porque nunca tivemos tanta 

informação e nunca estivemos tão carentes e necessitados de responsabilidade individual. 

Tempos estranhos. 

Mas… tempos criativos. Nunca nos maravilharemos o suficiente com a nossa capacidade de 

inventar, de resistir, de criar novas respostas e novas formas de estar.  Neste aspeto a 

pandemia tem sido um banquete.  Sabemos de tantas e tantas escolas e agrupamentos que 

têm feito o improvável (que antes era considerado “impossível”) para que nenhum aluno 

David Rodrigues 



ficasse esquecido. E vemos o cuidado que tantas escolas tiveram com os alunos com mais 

dificuldades, tendo sido possível, em muitos casos, uma atenção especial, um estímulo 

particular, uma proximidade suplementar com as crianças e com as famílias. Tempos criativos 

em tempos estranhos. Aos professores, aos assistentes operacionais, aos alunos, às famílias, 

às direções, às autarquias, à sociedade civil, todos somos convocados a fazer só o “melhor 

que podemos fazer”. Agora como antes. Só que agora para sermos ainda mais criativos em 

tempos ainda mais estranhos. 

David Rodrigues 

Presidente da Pró-Inclusão - ANDEE 
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1. Eleições 2020 

 

Eleições para os novos Órgãos Sociais - Triénio 2021/2024 

ATENÇÃO: O prazo para apresentação de candidaturas/listas foi 

prorrogado até 26 de outubro.  

Edital, Calendário eleitoral e Candidaturas (Clicar para mais informações) 

2. Centro de Formação 

 

 

 

 

CURSOS E OFICINAS DE FORMAÇÃO  

DESTAQUES => Calendários disponíveis para outubro, novembro e dezembro de 2020 

Inscrições abertas! Para mais informações aceder AQUI! 

https://proandee.weebly.com/eleicoes2020.html
https://cfpinandee.weebly.com/destaquesformacao.html
https://cfpinandee.weebly.com/destaquesformacao.html


• Orientações e legislação atualizadas sobre FORMAÇÃO CONTÍNUA (clicar aqui para 

consultar) 

• Carta Circular CCPFC 4/2020, outubro de 2020  (clicar para aceder ao documento) 

 - Prorrogação, até 31 de julho de 2021, do prazo estabelecido na carta circular CCPFC - 

1/2020, de março de 2020, "COVID-19 - possibilidade de formação "em regime 

presencial" passar para "regime a distância"  

• Formação Contínua - Qual a formação contínua que pode ser mobilizada para a 

Avaliação do Desempenho Docente e Progressão na Carreira? (para saber mais clicar 

AQUI) 

3. Notícias da ANDEE 

CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

PRÉ-CONGRESSO ON-LINE 

14, 15 e 16 de julho 2021 10h Brasil | 14h Portugal 

14, 15 e 16 de julho de 2021 - Pré-Congresso CONLUBRA integralmente on-line. 

PROGRAMA disponível! CONFERENCISTAS confirmados!  Esta decisão deriva das restrições 

impostas pela pandemia (COVID-19).  Este evento antecipa, assim, o Congresso presencial 

que se realizará em 2022, nas mesmas datas.  

CONTAMOS CONSIGO! 

Mais informações sobre Programa e Inscrições ---> AQUI 

 

https://cfpinandee.weebly.com/legislacaoformcontinua.html
https://cfpinandee.weebly.com/legislacaoformcontinua.html
https://cfpinandee.weebly.com/uploads/1/6/4/6/16461788/carta_circular_4.2020.pdf
https://cfpinandee.weebly.com/destaquesformacao.html
https://conlubra2021.weebly.com/


4. Outras Notícias 

FORMAÇÃO ESPECIALIZADA 
• UCP-ICS - Mestrado em LGP e Educação para Surdos  

• IPiaget - Pós-Graduações 

• IPLeiria - Mestrado em Comunicação Acessível e MOOCS (Cursos on-line de acesso livre) 

• FCSEA - ULusófona - Mestrado em Ciências da Educação - Educação Especial: Domínio 

Cognitivo e Motor  

• FCE-UCP - Mestrados e Pós-Graduações 

 

ACONTECE... 
 

CICLO DE WEBINARES - 3.º aniversário da Associação 

BENGALA MÁGICA   

1.º Webinar - Práticas educativas/estratégias com crianças 

cegas em idade pré-escolar  

Dinamização: Prof.ª Isabel Anacleto (Docente de Educação 

Especial - Domínio da Visão)   

Moderação: Dídia Lourenço (Direção da Associação Bengala Mágica)   

Inscrições até 23 de outubro de 2020 ------> AQUI (clicar para aceder ao formulário)      
-------------------------------------------- 

CONCURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA 'A Inclusão na 

Diversidade' 

• Candidaturas abertas - 7.ª edição do concurso internacional 

de fotografia “A inclusão na diversidade” (clicar para saber mais) 

O concurso internacional de fotografia “A inclusão na 

diversidade” está de volta para celebrar a inclusão, a equidade e a 

igualdade de direitos e oportunidades numa sociedade caracterizada pela diversidade. 

Participe!  
------------------------------------------------- 

•  WEBINAR “A Escola em Tempo de Pandemia” (clicar para saber mais) 

Organização: ATE – Associação dos Trabalhadores da Educação - 21 de 

outubro, às 21h30.   

 

Oradores: Dra. Cláudia Salazar – Professora do Agrupamento de Carolina Michaelis; Dra. 

Analisa Dixe – Presidente da Associação de Pais da EB/JI dos Castelos (AE Fontes Pereira de 

Melo); Dr. Sérgio Almeida – Diretor do AE de Pedrouços - Maia  [Moderador: Dra. Sandra 

Marques – dirigente da ATE]  

Inscrições: http://bit.ly/Escola_Tempo_Pandemia 

https://ics.lisboa.ucp.pt/programas-mestrado/mestrado-em-lingua-gestual-portuguesa-e-educacao-para-surdos
https://ipiaget.org/pos-graduacoes/
https://www.ipleiria.pt/cursos/course/mestrado-em-comunicacao-acessivel/
https://up2u.ipleiria.pt/
https://www.ulusofona.pt/mestrados/ciencias-da-educacao-educacao-especial-dominio-cognitivo-e-motor
https://www.ulusofona.pt/mestrados/ciencias-da-educacao-educacao-especial-dominio-cognitivo-e-motor
http://www.fep.porto.ucp.pt/pt
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctbB9HsZQCdK2dyfgyFIRwDat1NpFntZRIw04HbIuyX7HSDA/viewform
http://www.pluralesingular.pt/index.php/noticias/curtas/mundo/item/3555-7-edicao-do-concurso-de-fotografia-a-inclusao-na-diversidade
http://www.pluralesingular.pt/index.php/noticias/curtas/mundo/item/3555-7-edicao-do-concurso-de-fotografia-a-inclusao-na-diversidade
http://www.pluralesingular.pt/index.php/concurso-de-fotografia-3/informacao
http://www.pluralesingular.pt/index.php/concurso-de-fotografia-3/informacao
https://www.ate.pt/webinar-a-escola-em-tempo-de-pandemia-21-outubro-2020-21h30/
http://bit.ly/Escola_Tempo_Pandemia


• WEBINAR 'Pobreza e Desigualdades na Infância – Garantir um Futuro Melhor para 

as Crianças na União Europeia' (clicar para saber mais) - 21 de outubro - 9h30 / 11h30 

Organização: Instituto de Apoio à Criança (IAC) Inscrições: AQUI 

-------------------------------------------------- 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM «AGORA NÓS»   

• Covid-19 - Segunda edição da campanha «Dá um tempo!» (clicar para 

saber mais)  

O Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P., através do programa de voluntariado 

jovem «Agora Nós», promove a segunda edição da campanha de sensibilização «Dá um 

tempo!», em seis municípios do distrito de Lisboa (Amadora, Lisboa, Loures, Odivelas, Oeiras 

e Sintra). A iniciativa incentiva à prática de um voluntariado organizado, que estimula as 

competências dos/as jovens, permitindo-lhes o desempenho de tarefas em prol da 

comunidade. 

------------------------------------------------- 

 CONCURSO ESCOLA ALERTA! 2020/2021  

No dia 8 de outubro foi realizado o lançamento do Concurso “Escola 

Alerta!” 2020/2021.  

Poderão (re)ver o evento no canal do YouTube do INR ou aceder diretamente AQUI  

---------------------------------------------- 

FORMAÇÃO DIRIGIDA A PSICÓLOGOS(AS)   

• Abordagens para a Construção de uma Escola mais Inclusiva (clicar 

para mais informações sobre o programa, calendário e inscrições) 

Um conjunto de 12 ações realizadas pela Direção-Geral da Educação, em parceria com a 

OPP. 

------------------------------------------------ 

 BIBLIOTECA ESCOLAR - RECURSOS E ATIVIDADES 

• Aprender com a Biblioteca Escolar | Atividades e Recursos (clicar 

para saber mais)  

Na página da Rede de Bibliotecas Escolares (RBE), poderá aceder ao 

Referencial - Aprender com a Biblioteca Escolar, com propostas de atividades e recursos, 

para todos os níveis de ensino. 

------------------------------------------------- 

CONGRESSO GLOBAL - 23 a 25 de novembro de 2020 (clicar 

para saber mais sobre o evento)  

• XXII Encontro Internacional Virtual Educa 

• XI Exposição 'Educação, Inovação e TIC' 

• XI Fórum Multilateral (Fundação Calouste Gulbenkian) 

https://iacrianca.pt/2020/10/proximo-webinar-pobreza-e-desigualdades-na-infancia-garantir-um-futuro-melhor-para-as-criancas-na-uniao-europeia/
https://iacrianca.pt/2020/10/proximo-webinar-pobreza-e-desigualdades-na-infancia-garantir-um-futuro-melhor-para-as-criancas-na-uniao-europeia/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGlp8lBw7MhnMuMVXEzDpBtNqHtLt56obqzMDsXoVYva5_NA/viewform
https://ipdj.gov.pt/noticias/covid-19-segunda-edicao-campanha-da-um-tempo
https://ipdj.gov.pt/agora-nós
https://www.youtube.com/channel/UCi3LoEA2ctRXap4htx6uVsw
https://youtu.be/68yNUitBA7Q
http://www.dge.mec.pt/noticias/psicologia-e-orientacao/formacao-dirigida-psicologosas-escolares
https://sites.google.com/mail-rbe.org/aprenderbe-rbe
https://virtualeduca.org/lisboa2020/


------------------------------------------------ 

Educação e 'COVID-19' - Documentos estruturantes 
Para consultar, aceder AQUI 

5. Publicações da ANDEE 

Revista Educação Inclusiva 

Revista Educação Inclusiva  Normas para submissão de artigos 

(clicar para descarregar o documento) 

Para conhecer e saber mais sobre esta publicação e como adquirir 

ou subscrever a Assinatura Anual, consultar AQUI 

Edições Pró-Inclusão 

O grupo editorial da Pró-Inclusão está disponível para acolher 

obras de cariz científico e/ou pedagógico no domínio da 

Educação Inclusiva para apreciação e seleção no âmbito da nossa 

Editora. 

Contamos com a vossa participação! 

Mais informações sobre orientações/regulamento, consultar:  

https://proandee.weebly.com/editoraproinclusao.html 

6. TIC para uma Educação Inclusiva 

• O CRTIC de Viana do Castelo disponibilizou no seu site uma página de histórias 

infantis narradas por uma professora e que colocou no SoundCloud - 

https://crticvianadocastelo.wordpress.com/historias-em-audio-2/ 

• Um artigo sobre como comunicar com pessoas cegas ou com baixa visão  - 

https://wechope.org/resources/how-to-communicate-with-people-who-are-blind-or-vision-

impaired-part-2/ 

• Um tutorial sobre a acessibilidade das imagens e como escrever 'textos alternativos' (ALT TEXT) 

de forma eficaz - https://thegymnasium.com/take5/writing-effective-and-accessible-alt-text 

• As Ferramentas de Aprendizagem Microsoft são ferramentas gratuitas destinadas a implementar 

técnicas comprovadas para melhorar a leitura e a escrita dos educandos de todas as idades e 

aptidões - https://www.microsoft.com/pt-pt/education/products/learning-tools/default.aspx 

https://proandee.weebly.com/publicacoes.html
https://proandee.weebly.com/uploads/1/6/4/6/16461788/revista_educaÇÃo_inclusiva_orientacoes_para_submissao_de_artigos_jul2019.pdf
https://proandee.weebly.com/revista.html
https://proandee.weebly.com/editoraproinclusao.html
https://crticvianadocastelo.wordpress.com/historias-em-audio-2/
https://wechope.org/resources/how-to-communicate-with-people-who-are-blind-or-vision-impaired-part-2/
https://wechope.org/resources/how-to-communicate-with-people-who-are-blind-or-vision-impaired-part-2/
https://thegymnasium.com/take5/writing-effective-and-accessible-alt-text
https://www.microsoft.com/pt-pt/education/products/learning-tools/default.aspx


7. Sugestão de leitura/visualização/áudio 

 

Rubem Alves A Escola Ideal - O papel do professor (ver no 

youtube)  'Eu estou pensando, há muito tempo, em propor 

um novo tipo de professor. É um professor que não ensina 

nada, (…)  É um professor de espantos!'  

 

 

e-Book - Guerreiros da Saúde contra o Coronavírus (clicar para 

aceder ao livro)  

A empresa Betweien, ligada à Universidade do Minho, dedica-

se à conceção, desenvolvimento e implementação de projetos 

educativos. E desenvolveu este livro infantil (disponível em português e espanhol) para 

ajudar a explicar aos mais jovens o que se está a passar no mundo atualmente.  

Um livro didático e digital ao qual pode aceder de forma gratuita em todas as páginas 

oficiais da Betweien (Facebook, Instragram e LinkedIn). Também pode solicitar o envio por 

WhatsApp (912017440). 

Torne-se associado! 

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 Educação 

do nosso País. Para que a Pin-ANDEE possa crescer na sua representatividade, ações e atividades, 

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€) inclui dois números por ano, da Revista Educação Inclusiva, a 

gratuitidade ou redução do valor da inscrição nas iniciativas da associação ou nas quais seja parceira. 

Mais informações em: https://proandee.weebly.com/novossocios.html  

Para continuar a beneficiar destas vantagens, mantenha as suas cotas regularizadas! 

Contacte-nos 

Pró-Inclusão - Associação Nacional de Docentes de Educação Especial Sede: Avenida Jorge 

Peixinho, n.º 30, Quinta da Arreinela, 2805-059 Almada Tm: +351 964 502 105 / +351 927 138 331  

Delegação Norte: Rua Diogo Cassels, 100-121, Galeria Comercial, Loja 19, 4430-076 Vila Nova de 

Gaia Tm: +351 969 406 346  

E-mail: proandee@gmail.com / cfproandee@gmail.com 

Visite-nos na internet em https://proandee.weebly.com/ ou no Facebook em: 

https://www.facebook.com/pin.andee e  https://www.facebook.com/groups/557498500943444   

https://youtu.be/qjyNv42g2XU
https://youtu.be/qjyNv42g2XU
https://772b721a-1a8a-41c4-80a6-c2de753739ae.usrfiles.com/ugd/ceb4ec_abd6102ca93f4153b1cbb7abe430816a.pdf
https://proandee.weebly.com/novossocios.html
mailto:proandee@gmail.com
https://cfproandee@gmail.com
https://proandee.weebly.com/
https://www.facebook.com/pin.andee
https://www.facebook.com/groups/557498500943444
https://onedrive.live.com/embed?cid=0796DF37BA2F8D13&resid=796DF37BA2F8D13!47243&authkey=AHM9Glkyjrsa4Y8

