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Editorial 

Caros amigos e sócios,  

Se estão a ler esta newsletter é seguro que é porque estão interessados 

em que a as nossas escolas sejam cada vez mais inclusivas tanto de letra 

como de prática. Sejam, pois, bem-vindos ao convívio de quem tem o 

mesmo interesse e o mesmo compromisso. 

Temos uma excelente notícia para partilhar (diz-se que os amigos são 

não só para as horas más, mas também para as boas…): temos novos 

corpos dirigentes na Pró-Inclusão!  As organizações e as instituições são, 

neste aspeto, como os lagartos: precisam periodicamente de mudar de 

pele. Mudar de pele não significa mudar de valores: é antes uma nova 

forma de os encarar, de os evidenciar e de os fazer prevalecer.  A direção e os órgãos sociais que agora 

cessam as suas funções (ainda que não cessem a sua colaboração…) tiveram o grande mérito de trazer 

até aqui a Pró-Inclusão. Sob as suas opções e trabalho desenrolou-se um processo de desenvolvimento 

inegavelmente positivo e que permitiu um desenvolvimento e um crescimento assinalável. Mas… a 

corrida é demasiado longa e demasiado exigente para ser feita só por um grupo: levar a inclusão e 

promover os interesses e anseios de todos os professores que se interessam por inclusão e em 

particular dos professores de Educação Especial, é uma tarefa que exige que haja revezamento, que 

novos “corredores” peguem o testemunho e o levem adiante. É esta pois a boa notícia: mudamos de 

pele e temos novo fôlego para continuar a progredir como associação. É, pois, tempo de celebrar os 

novos órgãos sociais da Pró-Inclusão e em particular a sua direção, e ainda em particular a nossa nova 

Presidente, Margarida Loureiro. Vitor Hugo escreveu que, à semelhança das árvores, devemos renovar 

as nossas folhas, mas manter as nossas raízes. As raízes da nossa Associação estão firmes e penso 

interpretar a emoção de todos os sócios e amigos da nossa associação ao fazer chegar às (e aos) 

colegas que agora assumem novas responsabilidades os desejos de muitas felicidades para o seu 

trabalho. Sabemos que não é um caminho fácil, mas sabemos também que cada passo vale a pena. 

Vale a pena porque, ao fim e ao cabo, a nossa alma não é pequena e fica ainda maior porque não 

estamos a promover os nossos interesses, mas sim os de todas as crianças e de toda a comunidade 

educativa que tem direito a uma educação de qualidade “para todos e para cada um”. 

Todo o tempo é de gratidão. Este, é-o por certo. Gratidão a todos os que nos trouxeram até aqui e 

gratidão a quem, a partir de agora, assume este desafio. Em nome de todos os sócios, amigos e dos 

órgãos diretivos cessantes, envio aos colegas que integram os órgãos sociais de 2021/2024, um 

fortíssimo abraço e a certeza da nossa colaboração na linha da frente. 

  

David Rodrigues  

(Presidente Cessante da Pró-Inclusão) 

David Rodrigues 
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1. Notícias da ANDEE 

  

Temos a honra de informar que o Júri do Prémio Direitos Humanos 2020, da Assembleia da República, 

constituído no âmbito da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, 

deliberou por unanimidade, nos termos do artigo 11.º do Regulamento, propor que fosse atribuída ao 

Professor Doutor David Rodrigues a Medalha de Ouro comemorativa do 50.º aniversário da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, pelo contributo que vem dando à causa da educação 

inclusiva, à frente da Associação Pró-Inclusão - Associação Nacional de Docentes de Educação Especial, 

que desenvolve uma atividade muito meritória na disseminação dos valores e práticas de inclusão 

social e educativa, assentes na não discriminação e na promoção de igualdade de oportunidades, 

proposta que mereceu a concordância do Senhor Presidente da Assembleia da República. Em nome 

dos órgãos sociais da Pró-Inclusão, PARABÉNS, Professor David Rodrigues!  

CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

PRÉ-CONGRESSO ON-LINE 

 

https://www.parlamento.pt/Cidadania/Paginas/Premio-Direitos-Humanos.aspx
https://www.parlamento.pt/Cidadania/Paginas/Premio-Direitos-Humanos.aspx


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! 

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 o Programa do Congresso e Inscrições --------> AQUI 

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


Centro de Formação 

CENTRO DE FORMAÇÃO  

1- CICLO DE SÁBADOS Inovação e inclusão em contextos de mudança - Falando com quem Faz 

(Programa, Calendário e Inscrições AQUI)  

2- CURSOS E OFICINAS DE FORMAÇÃO em agenda (que relevam na Dimensão Científico 

Pedagógica dos GR 910, 920 e 930, 100, 110, 250)  

Áreas temáticas:  

- Intervenção Precoce  

- EMAEI  

- Diferenciação Pedagógica  

- Adaptações Curriculares Significativas  

- Perturbação do Espetro do Autismo (PEA)  

- Transição para a Vida Ativa (PIT's) 

 - Telemóveis e Aplicações - Música   

 

Conteúdo transversal - EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

 

Inscrições abertas! (clicar para aceder)   

Vagas a esgotarem rapidamente!  

Não espere!  

Para mais informações aceder AQUI!  

 

• 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)  

2. Outras Notícias 

FORMAÇÃO ESPECIALIZADA 
• UCP-ICS -> Mestrado Língua Gestual Portuguesa e Educação para Surdos (clicar para 

aceder) 

https://cfpinandee.weebly.com/
https://cfpinandee.weebly.com/programacs2021.html
https://cfpinandee.weebly.com/destaquesformacao.html
https://cfpinandee.weebly.com/destaquesformacao.html
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://ics.lisboa.ucp.pt/programas-mestrado/mestrado-em-lingua-gestual-portuguesa-e-educacao-para-surdos


• UÉvora -> Mestrados (clicar para aceder)  

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

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

• UAveiro -> Consultar  

 

ACONTECE... 
 

 O Guia extraordinário sobre o Coronavírus! Para Crianças 

Curiosas O Centro de Recursos para a Inclusão (CRID), do 

Instituto Politécnico de Leiria, lança livro multiformato sobre a 

pandemia para os mais novos, onde reúne texto aumentado para 

crianças com baixa visão, braile, pictogramas para crianças com 

incapacidade intelectual ou limitações de outra natureza. O 

grupo italiano PLEIADI SRL, cedeu os direitos de autor ao CRID 

para que o livro possa estar acessível a todas as crianças de 

diferentes países.  

A apresentação do Livro decorrerá online no dia 18 de fevereiro, pelas 16h30:  

Facebook: https://www.facebook.com/ESECS.IPLeiria.Oficial  

 

 A Associação Bengala Mágica está a promover um Ciclo de 

Webinares sobre aspetos relacionados com a deficiência 

visual.  

• Tecnologias acessíveis para a deficiência visual - aplicações 

móveis (ACD/3h) 

• Este webinar decorrerá em duas datas: 20/fev (1h30) e 

6/mar (1h30) - 10h30 /12h00 

• Dinamizador:  José Fernando Rodrigues, docente de 

educação especial no domínio da visão 

Webinares certificados pelo Centro de Formação da Pró-Inclusão como Ações de Curta Duração 

(ACD) Preencha a Ficha de Inscrição AQUI - até às 17:00 do dia 19 de fevereiro  

 

 

Fortalecer o Estado de direito através da 

educação: da teoria à prática  

18 de fevereiro de 2021 (14h00-16h00 CET)  

Organização: UNODC em parceria com a 

UNESCO e a CPLP Páginas do evento: UNODC e 

UNESCO  Inscrição AQUI  Vídeo de 

apresentação AQUI 

 

https://www.uevora.pt/estudar/cursos/mestrados
https://ipiaget.org/pos-graduacoes/
https://up2u.ipleiria.pt/
https://www.ua.pt/pt/estudar
https://crid.esecs.ipleiria.pt/2021/02/04/novo-livro-multiformato-em-parceria-com-museus-de-italia/
https://www.ipleiria.pt/esecs/18-de-fevereiro-i-16h30-sessao-online/
https://www.facebook.com/ESECS.IPLeiria.Oficial
http://bengalamagica.pt/
https://cfpinandee.weebly.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTbRvg_F-5LetsUBUIYpQtbl2hCAhHxWPRc1OX6u4wHy3xhQ/viewform
https://www.unodc.org/dohadeclaration/pt/news/2021/02/fortalecer-o-estado-de-direito-atraves-da-educacao.html
https://events.unesco.org/event?id=3776425680&lang=1033
https://zoom.us/meeting/register/tJMtfu6vrTouHdY2MwRzKX-jmcofv1WsQHFP
https://1drv.ms/u/s!Ag0ZkcE3dx-5gdY4WvHXpn9oWhJWmw?e=ykycSE


 

Inclusão Intercultural Foi lançado, no dia 14 de janeiro, 

o Guia de Estratégias para a Promoção da Inclusão 

Intercultural, produzido no âmbito do Projeto SintraES+ e 

que tem como objetivo orientar os profissionais de 

educação na inclusão de todos os alunos.  

O guia está disponível em https://educacao.sintra.pt/planos-inovadores-de-combate-ao-insucesso-

escolar/sintra-es/33822/recursos-e-documentos 

 

 

IV Fórum Nacional para a Diversidade e Inclusão OLHARES 

SOBRE A DIVERSIDADE E INCLUSÃO 23, 24 e 25 de fevereiro 

Inscrições gratuitas AQUI Organização: Associação 

Portuguesa para a Diversidade e Inclusão (APPDI) e Carta 

Portuguesa para a Diversidade  

 

 

 

 

Em plena pandemia, surge o lado mais solidário das empresas – ECO (Clicar para saber mais) O lado 

solidário de muitas empresas e outras entidades está a revelar-se durante a pandemia. Conheça 18 

iniciativas para ajudar quem está a ficar para trás na crise sanitária.  

 

 

Para Otimizar o Ensino a Distância - Biblio Tubers  

O ensino a distância assenta na utilização da tecnologia, mas 

não pode descurar os  elementos que dão corpo a qualquer 

situação educativa - a pedagogia, que neste contexto deve 

assentar em metodologias ativas e as relações que se 

estabelecem entre aluno/ professor e aluno/aluno. 

 

 

Revista Semestral da Associação dos Profissionais Técnicos 

Superiores de Educação Social  

Educação Social e Cidadãos com Deficiência - dez 2020  

Para consultar este e outros números, aceder AQUI  

https://educacao.sintra.pt/planos-inovadores-de-combate-ao-insucesso-escolar/sintra-es/33822/recursos-e-documentos
https://educacao.sintra.pt/planos-inovadores-de-combate-ao-insucesso-escolar/sintra-es/33822/recursos-e-documentos
https://www.appdi.pt/iv-forum-nacional-para-a-diversidade-e-inclusao/
https://www.appdi.pt/iv-forum-nacional-para-a-diversidade-e-inclusao/
https://a.beamian.com/#/event/olhares-sobre-a-diversidade-e-inclusao
https://eco.sapo.pt/2021/01/30/em-plena-pandemia-surge-o-lado-mais-solidario-das-empresas/
https://bibliotubers.com/tag/artigos
http://www.aptses.pt/revista-praxis-educare/#1610841999963-bb24d8b8-98dd


Projeto Engenheiras por um dia  

CICLO de WORKSHOPS Raparigas nas Engenharias e Tecnologias: 11 e 

23/março; 9 e 22/abril; 28/maio 

O Projeto Engenheiras por um dia, é uma iniciativa da Secretária de Estado 

para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro. Promove, junto das 

estudantes de ensino não superior, a opção pelas engenharias e pelas 

tecnologias, desconstruindo a ideia de que estas são domínios masculinos. 

É coordenado pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, 

Carta da Diversidade (APPDI), o Instituto Superior Técnico e Ordem dos 

Engenheiros. Envolve uma rede de 56 empresas, 23 escolas e 13 instituições 

de ensino superior.  

 

EDUCAÇÃO EM TEMPO DE PANDEMIA: Documentos estruturantes - Consultar AQUI   

Legislação e Orientações - Consultar AQUI  

3. TIC para uma Educação Inclusiva 

 

• Software e Recursos Livres para a Inclusão e Acessibilidade 

• História adaptada em SPC - Os três desejos  

• TAPETE DE EMOÇÕES - Ficha de atividade - Como construir 

um tapete com leds 

4. Ler/ver/ouvir 

 

Relatório Final do Projeto de Monitorização, Acompanhamento 

e Investigação em Avaliação Pedagógica (Projeto MAIA) 

Para uma Avaliação Pedagógica: Dinâmicas e Processos de 

Formação no Projeto MAIA (2019-2020)   

Autores: Domingos Fernandes (ISCTE - Instituto Universitário de 

Lisboa); E. A. Machado (Universidade Portucalense); Fernanda 

Candeias (Direção-Geral da Educação de Portugal)  

 

 

 

https://www.engenheirasporumdia.pt/#about-us
https://proandee.weebly.com/publicacoes.html
https://proandee.weebly.com/legislacao.html
https://freewareneesite.wordpress.com/
http://moodle.dge.mec.pt/pluginfile.php/62122/mod_resource/content/0/Os_tres_desejos.pdf
http://moodle.dge.mec.pt/pluginfile.php/83687/mod_resource/content/1/ficha%20TAPETE%20DE%20EMOÇÕES%20(Leds).pdf
http://moodle.dge.mec.pt/pluginfile.php/83687/mod_resource/content/1/ficha%20TAPETE%20DE%20EMOÇÕES%20(Leds).pdf


 

Inclusão - Estratégias das EMAEI a distância 

Data: 23 de fevereiro - 17h30 

 

 

 

 

 

Ideias e Práticas Para Melhorar as 

Aprendizagens, o Ensino e a Avaliação Data: 25 

de fevereiro - 17h00  

Para mais informações aceder ao canal Youtube 

da DGE AQUI #estudoemcasa  

 

 

• GUIA PARA LEITURA FÁCIL - Todos têm direito a aceder a informação que possam compreender   

 

CORONAVÍRUS E CRIANÇAS EM SERVIÇOS DE SAÚDE - As 

Crianças não são Pequenos Adultos (clicar para descarregar o 

livro)   

European Association for Children in Hospital (EACH)   

Instituto de Apoio à Criança (IAC) 

   

 

 

 

 

Zebedeu - um Príncipe no Hospital (clicar para descarregar o livro)  

Texto: Rosário Alçada Araújo  

Ilustração: Carla Nazareth  

Edição: Rosário Alçada Araújo, Carla Nazareth e Instituto de Apoio à 

Criança  

https://www.youtube.com/channel/UCDM1UhWp9gUPSGWMXP6EwWQ
https://proandee.weebly.com/uploads/1/6/4/6/16461788/guia_leitura_f%C3%A1cil.pdf
https://iacrianca.pt/wp-content/uploads/2020/10/Coronavírus-e-Crianças-em-Serviços-de-Saúde.pdf
https://iacrianca.pt/wp-content/uploads/2020/10/Coronavírus-e-Crianças-em-Serviços-de-Saúde.pdf
https://iacrianca.pt/wp-content/uploads/2020/08/zebedeu-um-principe-no-hospital.pdf
https://youtu.be/IrgdpkU5vgE
https://youtu.be/Sffl6JfNzc4


5. Publicações da ANDEE 

Revista Educação Inclusiva 

Revista da Pró-Inclusão:  Associação Nacional de 
Docentes de Educação Especial   

Vol. 11, N.º 2 - dez 2020 

Breve excerto do Editorial: "Quando escrevi o editorial da 

última revista tinha a secreta esperança de que neste 

editorial se poderia falar da pandemia como coisa do 

passado. Foi um excesso muito otimista... temos ainda de 

encontrar muitas estratégias para resistir com saúde, com 

prosperidade e justiça social a esta pandemia que não 

infetou as pessoas, mas que infetou o nosso modelo de 

vida. Sem dúvida que um dos maiores danos desta 

pandemia foi causada aos ambientes educativos. O 

encerramento das escolas e, mais tarde, a sua reabertura 

com todas as precauções de distanciamento físico e de 

todos outros cuidados de segurança, afetou 

profundamente o convívio e a interação social que é 

indispensável aos ambientes inclusivos."  (David Rodrigues)   

Saber mais sobre os conteúdos ou como adquirir esta revista AQUI 

Revista Educação Inclusiva - Normas para submissão de artigos (clicar para descarregar o 

documento) 

Para conhecer e saber mais sobre esta publicação, como aceder, 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 

https://proandee.weebly.com/revista_v11n2_dez2020-978350.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


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 / +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 

 

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

