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"Que o vento leve, / que a chuva lave, / que a alma brilhe, / que o coração acalme, / que a 

harmonia se instale." 
(autor desconhecido) 

 
 

Editorial 
 

 

Caros amigos e sócios,  

 

Começo por uma nota humorística. Telefonei há dias a um amigo meu 

para o felicitar pelo seu aniversário. Ele respondeu-me que tinha decidido 

não comemorar este aniversário porque, na verdade, ele não tinha usado 

e vivido o ano que passou. Assim, este ano não contava e, portanto, não 

recebia parabéns… 

Fim de ano é sempre tempo de olhar para trás e avaliar o caminho que se fez para chegar ao fim do 

ano. Este ano de 2020 foi bem diferente de tudo o que tínhamos vivido. Para além de todas as 

diferenças, realizações, tristezas, contratempos, sucessos que costumamos viver, juntou-se ainda esta 

pandemia que nos privou de algo que nós nunca tínhamos entendido:  o tão preciosa que é a relação 

humana próxima e a constante proximidade social e física.  

Estamos ainda em dezembro, expectantes e indecisos sobre quando vai acabar esta pandemia e que 

cicatrizes ela vai deixar em nós, na nossa sociedade e na nossa Educação. 

David Rodrigues 



Muito se tem falado  - e bem - na resiliência das escolas, dos professores, das famílias, dos dirigentes 

escolares e políticos, da sociedade civil para que a Educação não desaparecesse ou fosse prejudicada 

por inação ou incompetência. Nós, os educadores, sabemos melhor que ninguém, o valor da Educação 

e sabemos que a Educação é um Bem Comum e por isso não pode simplesmente ser retirado ou 

menosprezado. Fizemos o que era possível para, dentro das possibilidades existentes, não faltasse às 

nossas crianças e jovens o estímulo da relação (mesmo remota), o estímulo do conhecimento e o 

prazer da aprendizagem.  Há sempre pessoas que dizem que não foi suficiente, que isto não se devia 

passar, etc. A essas pessoas recomendo que escrevam ao “tal” do vírus, porque a responsabilidade é 

dele. Nós fizemos o melhor que sabíamos, com a informação e meios que dispúnhamos para que a 

pandemia fizesse o menor mal possível. De uma forma maniqueísta, nós somos os reparadores e o 

vírus é o malfeitor. 

Por isso não estou de acordo com o meu amigo que recusava os parabéns. Este ano afinal, não foi um 

ano perdido. Foi um ano em que nos deparamos com situações que só tínhamos visto descritas em 

alguns livros e filmes de ficção. E aprendemos. Aprendemos mais sobre a nossa fragilidade, 

aprendemos sobre a importância de estarmos juntos, aprendemos que a Educação vai buscar a sua 

grande mais valia ao facto de não ser só o professor que ensina, mas a decisiva importância da criação 

e vivência em ambientes de aprendizagem ricos e estimulantes. 

Queria desejar a todos os nossos sócios e amigos umas Festas felizes. Afinal a pandemia também nos 

ensinou que não é por termos muita gente à volta e “muitas coisas” que somos mais felizes.  Estamos 

agora, como sempre estivemos em trânsito. Que o nosso lugar de amanhã seja melhor do que o que 

temos hoje, é o que eu - em nome da Direção da Pró-Inclusão - vos desejo.   

David Rodrigues, Presidente da Pró-Inclusão - ANDEE 
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1. Eleições 2020 

Eleições para os novos Órgãos Sociais - Triénio 2021/2024  

Dando cumprimento à alínea 5) do Art.º 23, dos Estatutos da Pró-Inclusão, torna-se 

público o resultado das eleições para os Órgãos Sociais desta Associação, tendo havido 

um total de 73 (setenta e três) votos, dos quais 71 (setenta e um) votos a favor da Lista A 

e 2 (dois) votos nulos, tendo assim sido eleita a Lista A para o mandato do triénio 2021-2024.  

A Presidente da Mesa da Assembleia Eleitoral  

Fátima Craveirinha 

https://proandee.weebly.com/uploads/1/6/4/6/16461788/lista_a_pro-inclusao_trienio_2021_2024.pdf


2. Centro de Formação 

 

CENTRO DE FORMAÇÃO (clicar para aceder) CURSOS E OFICINAS DE FORMAÇÃO  

DESTAQUES => Calendários a partir de janeiro de 2021, já disponíveis. Inscrições abertas!  

Para mais informações aceder AQUI!  

•  Flyer das Ações a decorrer entre janeiro e março de 2021 
        (Clique na ligação acima, para visualizar ou descarregar o documento) 

• 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! Este evento antecipa o 

Congresso presencial que se realizará em 2022, nas mesmas datas.  

CONTAMOS CONSIGO! 

https://cfpinandee.weebly.com/
https://cfpinandee.weebly.com/destaquesformacao.html
https://cfpinandee.weebly.com/destaquesformacao.html
https://onedrive.live.com/View.aspx?resid=796DF37BA2F8D13!49810&authkey=!AGL1MjdEuz76fC8
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


Conferencistas confirmados:  

• António Sampaio da Nóvoa, PhD (Embaixador na UNESCO) 

• Ricardo Halpern, MD MsPh PhD (Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre) 

• Marilyn Espe-Sherwindt, PhD [(Retired) Diretor, Family Child Learning Center Akron Children's 

Hospital & Kent State University]  

 
       

Mesas Redondas com a participação, entre outras, de: 

• Liliane Garcez - Consultora em Políticas Públicas / Educação Inclusiva (BR) 

• David Rodrigues - Presidente da Pró-Inclusão, Conselheiro Nacional de Educação, Universidade 

de Lisboa (PT)  

• Pedro Caldeira da Silva - Equipa  da Unidade da Primeira Infância (UPI) do Hospital D. 

Estefânia (PT)  

• Ana Maria Serrano - Instituto de Educação - Universidade do Minho (PT) 

          
Mais informações sobre Programa e Inscrições ---> AQUI 

 

 

 

       

https://conlubra2021.weebly.com/conferencistas.html
https://conlubra2021.weebly.com/mesasredondas.html
https://conlubra2021.weebly.com/


Galardão de Compromisso com a Inclusão (GCI) 
 

O Galardão de Compromisso com a Inclusão (GCI) é uma distinção enquadrada 

na missão da Pró-Inclusão – Associação Nacional de Docentes de Educação 

Especial que visa reconhecer, identificar e valorizar organizações/escolas que 

desenvolvam práticas que reflitam os valores de Inclusão e de respeito pela 

diversidade.  Para saber mais sobre como e quando apresentar a candidatura da 

sua Organização/Escola consulte a nossa página através da seguinte LIGAÇÃO 

(clicar para aceder)  

 

4. Outras Notícias 

FORMAÇÃO ESPECIALIZADA 
• UCP-ICS -> Pós-Graduações Aquisição e Perturbações da Linguagem (clicar para 

aceder) e  Comunicação em Saúde com a Pessoa Surda (clicar para aceder)  

• IPiaget -> Pós-Graduações (clicar para aceder) 

• IPLeiria -> MOOCS (Cursos on-line de acesso livre) (clicar para aceder) 

• FCE-UCP -> Pós-Graduações em Avaliação Pedagógica das Aprendizagens & Ensino a 

Distância e eLearning (clicar para aceder)  

 

ACONTECE... 
 

A Acesso Cultura é uma associação cultural, sem fins lucrativos, que 

promove o acesso – físico, social, intelectual – à participação cultural A 

Agenda de Programação Acessível - CULTURA ACESSÍVEL pode ser 

consultada AQUI     

 

 Grupo de Pais de Ajuda Mútua 

• A Associação Bengala Mágica está a promover o Projeto “Grupo 

de Pais de ajuda mútua”, através do qual pretende juntar pais 

e/ou familiares significativos de crianças, jovens e adultos cegos 

ou com baixa visão, com o intuito de poderem partilhar as suas 

experiências, dificuldades, anseios e ainda refletir em conjunto, 

sobre questões que dizem respeito aos seus filhos. O grupo é 

moderado pelos psicólogos do Conselho Técnico Científico da Bengala Mágica. 

Ainda se pode juntar a este grupo, fazendo a sua inscrição AQUI (clicar para aceder ao 

formulário)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://proandee.weebly.com/galardao.html
https://ics.lisboa.ucp.pt/pos-graduacoes-e-formacao-avancada/programas-de-pos-graduacao/aquisicao-e-perturbacoes-da-linguagem
https://ics.lisboa.ucp.pt/pt-pt/node/18121
https://ipiaget.org/pos-graduacoes/
https://up2u.ipleiria.pt/
https://www.fep.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/pos-graduacao-avaliacao-pedagogica-das-aprendizagens
https://www.fep.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/Pos-Graduacao-Ensino-Distancia-eLearning
https://www.fep.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/Pos-Graduacao-Ensino-Distancia-eLearning
https://acessocultura.org/
https://www.cultura-acessivel.pt/
https://www.cultura-acessivel.pt/
http://bengalamagica.pt/
https://docs.google.com/forms/d/1tQBlnuguy1c8zfYfaKfnRUdLTGNfUWKgaTMMG_d_wI8/viewform?edit_requested=true


 

 

 

• WEBINAR “Escolas de (e a) Brincar” 

No dia 18 de novembro o IAC (Instituto de Apoio à 

Criança) realizou o Webinar da apresentação dos 

resultados do Projeto "Escolas de (e a) Brincar". 

Alguns dos temas abordados foram: brincar na 

escola, uma questão de saúde; a saúde no risco; o 

papel dos Municípios na promoção do direito a 

brincar na escola. O webinar teve, entre outras, a 

intervenção de Carlos Neto que refletiu sobre a 

importância do Brincar nestes tempos adversos. 

 

 

A Associação Portuguesa Para a Diversidade e 

Inclusão, publicou o Guia para um Recrutamento 

Inclusivo que pretende inspirar e fornecer 

ferramentas que possam ser úteis, promotoras da 

construção de um local de trabalho mais diverso e 

inclusivo independentemente do setor de 

atividade.  Na sessão de apresentação do Guia 

foram apresentados testemunhos de organizações que deram já o primeiro passo nesta 

missão, com dicas práticas de como implementar uma estratégia de recrutamento inclusiva. 

Ver o vídeo de apresentação do Guia (clicar para ver) 

Guia para um Recrutamento Inclusivo - AVALIE A DIVERSIDADE DA SUA ORGANIZAÇÃO   

Clique na ligação acima, para descarregar o documento  

  

 

 

 

A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO 

MERCADO DE TRABALHO: Um Guia para a Inclusão  

Autoria: Área Metropolitana do Porto e GRACE – Empresas 

Responsáveis    

Clique na ligação acima, para descarregar o documento  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YP0K5d0uiAI&feature=youtu.be
https://iacrianca.pt/
https://youtu.be/OdlTqdn7PJM
https://drive.google.com/file/d/1-xl0Qz-wzwdntC-WQHJT7hmtV8PP1Ke3/view?usp=sharing
https://www.cm-gaia.pt/fotos/editor2/acao_social/2020/guia/guia_para_a_inclusao.pdf
https://www.cm-gaia.pt/fotos/editor2/acao_social/2020/guia/guia_para_a_inclusao.pdf
https://youtu.be/YP0K5d0uiAI


 

Encontra-se em Consulta pública a ESTRATÉGIA 

NACIONAL PARA A INCLUSÃO DAS PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA 2021-2025, da 

responsabilidade do INR/Secretária de Estado da 

Inclusão, até ao dia 24 de dezembro de 2020. 

Para conhecer o Documento aceda AQUI (PDF) 

Mapa Anexo: Apresentação dos eixos estratégicos, objetivos gerais e respetivos objetivos 

específicos, as medidas/ações concretas a desenvolver, os indicadores, as entidades 

envolvidas e metas (para descarregar o documento clicar na ligação) (Excel)   

Serão considerados os contributos e comentários remetidos até às 23:59 de 24 de dezembro 

2020, para o email: consultalex.enipd.21.25@mtsss.gov.pt .  

Para mais informações consultar a página do INR acedendo AQUI - CONTAMOS CONSIGO!  

 

 

Programa "Modelo de Apoio à Vida 

Independente" (MAVI) O programa MAVI, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 129/2017, de 9 de 

outubro, assenta na disponibilização de 

assistência pessoal a pessoas com deficiência ou 

incapacidade, com mais de 16 anos, pelos CAVI, 

em contextos diversos, para a realização de 

atividades de vida diária e de mediação que estas, em razão das limitações decorrentes da 

sua interação com as condições do meio, não possam realizar por si próprias.  

Mais informações AQUI  

 

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

6. TIC para uma Educação Inclusiva 

• Atualizações de acessibilidade no PowerPoint e OneDrive, a pensar na 

dislexia:  

https://techcommunity.microsoft.com/t5/education-blog/immersive-

reader-comes-to-powerpoint-and-onedrive-plus-more/ba-p/1740734/ 

• Uma parceria da Google com a Dynavox para a comunicação alternativa: 

https://www.prosyscom.tech/tech-industry/google-assistant-partners-with-tobii-

dynavox-for-greater-accessibility/ 

https://www.inr.pt/documents/11309/284924/ENIPD.pdf/5bce7969-0918-4013-b95d-2a5a35a870c5
https://www.inr.pt/documents/11309/284924/Eixos+Estratégicos_ENIPD+2021-2025.xlsx/9177f112-0cf3-4770-b489-0951420ff863
https://www.inr.pt/documents/11309/284924/Eixos+Estratégicos_ENIPD+2021-2025.xlsx/9177f112-0cf3-4770-b489-0951420ff863
https://www.inr.pt/documents/11309/284924/Eixos+Estratégicos_ENIPD+2021-2025.xlsx/9177f112-0cf3-4770-b489-0951420ff863
https://www.inr.pt/noticias/-/journal_content/56/11309/433133
https://dre.pt/home/-/dre/108265124/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/108265124/details/maximized
https://www.inr.pt/vida-independente
https://proandee.weebly.com/publicacoes.html
https://techcommunity.microsoft.com/t5/education-blog/immersive-reader-comes-to-powerpoint-and-onedrive-plus-more/ba-p/1740734
https://techcommunity.microsoft.com/t5/education-blog/immersive-reader-comes-to-powerpoint-and-onedrive-plus-more/ba-p/1740734
https://crticvianadocastelo.wordpress.com/historias-em-audio-2/
https://www.prosyscom.tech/tech-industry/google-assistant-partners-with-tobii-dynavox-for-greater-accessibility/
https://www.prosyscom.tech/tech-industry/google-assistant-partners-with-tobii-dynavox-for-greater-accessibility/
https://youtu.be/BjcyL4BwJ9o


• O alto contraste no Windows: 

https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/09/17/styling-for-windows-high-

contrast-with-new-standards-for-forced-colors/ 

• Histórias adaptadas: https://comunicacaoaa.wordpress.com/2010/02/20/historias-

para-criancas-necessidades-educativas-especiais/ 

 

7. Sugestões de leitura/vídeo/áudio 

 

A Associação Bengala Mágica apresenta, no seu 

canal YouTube (clicar para aceder ao canal), um 

conjunto de vídeos com propostas de atividades 

pré-braille realizados pela docente de educação 

especial Isabel Anacleto, dos quais vos deixamos 

aqui um exemplo.  

 

 

 

Educar com os Olhos da Mente  

Autores - Helena Isabel Rodrigues & Filipe Azevedo  

SEDA Publicações, 2020  

Duas pessoas cegas. Eles constituem um casal que decidiu 

abraçar a parentalidade de uma forma perfeitamente 

consciente e planeada. Neste livro, eles relatam algumas das 

suas vivências mais marcantes deste percurso de vida: as 

estratégias que adotaram para desafiar as condicionantes, os 

cuidados básicos como: o banho, a alimentação, a 

administração de medicamentos, o andar na rua, o brincar, e 

a socialização. Informações úteis sobre a deficiência visual, as 

suas ideias mestras sobre a parentalidade, os momentos mais marcantes destes últimos 

anos, o núcleo duro de amigos e família, em suma, abrem-se num conjunto de revelações 

intimistas que nos dão a conhecer as estradas que palmilharam até chegarem a este lugar 

inclusivo e feliz, onde não conseguem suster a alegria e o prazer transbordante por tudo 

aquilo que viveram até hoje.  

Mais informações sobre a obra e os autores AQUI e AQUI 

 

https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/09/17/styling-for-windows-high-contrast-with-new-standards-for-forced-colors/
https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/09/17/styling-for-windows-high-contrast-with-new-standards-for-forced-colors/
https://comunicacaoaa.wordpress.com/2010/02/20/historias-para-criancas-necessidades-educativas-especiais/
https://comunicacaoaa.wordpress.com/2010/02/20/historias-para-criancas-necessidades-educativas-especiais/
https://www.youtube.com/channel/UClaOoOgOmtp7ZbiYLRXN_Eg
https://www.gugol.pt/post/educar-com-os-olhos-da-mente
https://www.blcs.pt/portal/evento.aspx?eid=5197
https://youtu.be/jATTPQ7mXFo


 

Abada de Histórias - A Velha e o Garrafão 
(clicar para visualizar) 

Autor: António Mota  

Para ver e ouvir contar, devagar e com prazer! 

Nesta abada de histórias juntam-se uma velha 

sovina, um menino que só desenhava cabras, 

os sabores do Natal e da Páscoa, burros, zebras 

e galinhas… 

 

 

UNESCO lança série de vídeos com atividades 

para trabalhar com as crianças em sala de 

aula. São oito vídeos onde as próprias crianças 

explicam nove dos 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. 

Trata-se de um material importante para ser 

usado em sala de aula, com alunos do 1.º Ciclo 

(Ensino Fundamental). O material completo 

está disponível gratuitamente no site e no canal YouTube da UNESCO no Brasil, ao qual 

pode aceder clicando AQUI Educação para o desenvolvimento sustentável na escola: ODS 

4, educação de qualidade - Para descarregar o documento de apoio clicar AQUI 

 

 

 

Hoje não vou à escola!  

Porque é que os bons alunos não tiram sempre boas notas?  

Autor - Eduardo Sá  

Editora - Lua de Papel  

Coleção - Ideia Luminosa, 2015  

A escola é o mundo delas, das crianças. É o mundo secreto 

onde os nossos filhos habitam, tão perto e, no entanto, tão 

longe; onde as horas passam sem que saibamos realmente 

como. Até ao momento mágico em que nos são devolvidos e 

já é tarde demais: o banho e o jantar apressado, e a cama à 

espera porque amanhã é um novo dia. 

 

 

https://youtu.be/4K41pdnzwGU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuaYSS3ezmQAuqmz2En-BlEqb5bX2fUvM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuaYSS3ezmQAuqmz2En-BlEqb5bX2fUvM
https://unesdoc.unesco.org/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_3f1bad01-2b76-4bd9-a4a0-7e605bf019a4?_=375079por.pdf&to=71&from=1
https://youtu.be/4K41pdnzwGU
https://youtu.be/NQwqFKerFMg


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 

 

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   

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://proandee.weebly.com/novossocios.html


Delegação Norte:  

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

Tm: +351 969 406 346 / +351 966 520 964  

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

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

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

Parceiros 

 

 

mailto:proandee@gmail.com
https://cfproandee@gmail.com
https://proandee.weebly.com/
https://www.facebook.com/pin.andee
https://www.facebook.com/groups/557498500943444

