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Pró Inclusão – ANDEE  

NOTÍCIAS        
DEZEMBRO 2010 (2ª Quinzena) 

 
 
Caros associados da Pró-Inclusão 

 

Este ano no mês do Natal chegam-nos boas notícias sobre a Educação em Portugal. O PISA 
(Programme for International Student Assessment) (*), da OCDE, considerou a desempenho de 
Portugal em termos de Educação muito positivo. As boas notícias como esta passam depressa mas a 
sua passagem foi o suficiente para desencadear múltiplas reacções. Salientaríamos, por oposição, 
duas delas: 

1. Diz-se que os resultados do PISA devem-se exclusivamente ao papel dos alunos e dos 
professores. O Governo não teve nada que ver com estes resultados e até os prejudicou com a 
conflitualidade que se verificou na última legislatura (ref: intervenções dos deputados Paulo Portas e 
Jerónimo de Sousa na AR) 

2. Diz-se também que estes resultados provam que para além do esforço dos alunos e dos 
professores, o facto de o Governo (na passada legislatura) ter tido uma atitude firme e “sem se 
desviar do rumo”, o que permitiu atingir este resultados (ref: deputada Manuela de Melo na AR) 
Uma análise menos apaixonada destes resultados talvez nos leve a procurar um equilíbrio entre estas 
posições. Assim, é óbvio que estes resultados positivos do PISA têm que se atribuir aos alunos e 
professores mas, sem algumas das reformas estruturais que foram levadas a cabo, certamente que 
continuaríamos com maus resultados ainda que... com boas ideias. Portanto parece óbvio que as 
políticas governamentais tiveram influência nestes resultados. Por outro lado, não nos podemos 
esquecer da história recente e dolorosa de um grau de conflitualidade inédita entre o governo e os 
professores na passada legislatura. Afirmar que esta conflitualidade foi benéfica ou inócua não 
parece sensato mesmo face à euforia dos resultados. 
Fiquemos pois pelo que é importante: a Educação em Portugal, apesar do caminho que tem que 
continuar a percorrer, está a fazer a sua quota-parte para que o nosso país saia da crise, e se torne 
um país mais próspero e justo. Reafirmamos o que temos vindo a escrever: se todos os sectores da 
sociedade portuguesa tivessem progredido tanto quanto a Educação, certamente o nosso país estaria 
numa melhor situação de igualdade e desenvolvimento. 
Vamos encarar este estudo do PISA como um reconhecimento do que todos (alunos, professores, 
pais, comunidade, Governo) têm vindo a fazer pelo futuro do país. Tornando os nossos jovens mais 
capazes, mais conscientes, mais solidários para serem cidadãos de corpo inteiro no presente e no 
futuro que se avizinha. 
A educação dos jovens com NEE não pode nem deve ser alienada deste processo global de melhoria 
da Educação. Mesmo com condições difíceis os resultados foram melhores e isto prova que a crise 
por si só não é capaz de derrubar um sistema que pode fazer mais e melhor.   
Contamos com todos no próximo ano. Em 2011 vamos intensificar a nossa determinação de tornar 
os professores de Educação Especial uma classe mais capaz, mais respeitada e mais útil. 
A Direcção da PRÓ – INCLUSÃO – ANDEE deseja a todos os associados e amigos bem como a todos 
com quem eles repartem a vida, um Natal Feliz e contamos com todos no próximo ano para ir mais 
além. Que isto da vida sem sonhos e projectos, não tem a mesma graça... Um abraço a todos! 
 
A Direcção da Pin-ANDEE 
(*) Para mais informações sobre a forma como o PISA funciona, consultar a Revista SÍSIFO nº 10 do Instituto de Educação 
da Universidade de Lisboa. (http://sisifo.fpce.ul.pt/) 



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

15 de Janeiro de 2011 

 

“A funcionalidade na Dificuldade Intelectual: Escala de Comportamento Adaptativo” 

Profa. Sofia Santos 

Faculdade de Motricidade Humana 

 

Viagem a Salamanca 

1º Dia (18/03/2011):  

Partida de Lisboa às 6h00, com passagem por Coimbra para recolha de 

passageiros. Continuação para Salamanca. Almoço livre. Visita guiada à 

Cidade de Salamanca. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento no hotel. 

 

2º Dia (19/03/2011):  

Pequeno-almoço no hotel. A partir das 9h30 visita ao Instituto Universitário 

de Integração na Comunidade (INICO). Realização de duas conferências pela 

Professora Pilar Sarto, da Universidade de Salamanca. 

- “ O sistema de Educação Especial e Inclusiva em Espanha”; 

- “O sistema de avaliação de alunos com Necessidades 

Educativas Especiais (NEE) ” 

         Almoço e tarde livre.  

         Jantar com espectáculo no restaurante Jayan. 

 

3ª Dia (20/03/2011):  

Pequeno-almoço no hotel. Partida para a Ciudad Rodrigo (8h30). Visita 

guiada à cidade (10h00). Almoço Livre. Regresso a Lisboa com paragem em 

Coimbra 

18, 19 e 20 de Março 

de 2011 

 
Fachada da Universidade de Salamanca 

 
Vista da Cidade – Catedral de Salamanca 

 
Vista aérea da Ciudad Rodrigo 

 
Catedral da Ciudad Rodrigo 

Para mais informações:  proinclusao.com.sapo.pt 
 

Associado: 232€ - Não associado e/ou acompanhante: 250€ 
 Inscrições: até 15 de Janeiro de 2011  

O pagamento poderá ser efectuado por cheques pré-datados.  
Faça já a sua inscrição através de proandee@gmail.com  

 

Notícias da ANDEE 
 



 

A InArte promoverá até 19 de Dezembro os “Encontros Internacionais de Inclusão 
pela Arte”, a decorrer no São Luiz Teatro Municipal (Lisboa). 

Para mais informações contactar:  
www.encontrosinarte.wordpress.com  

Vo’Arte - Rua São Domingos à Lapa nº 8N  
1200-835 Lisboa 

    www.voarte.com  
producao@voarte.com 

    Telef: 21 393 24 10 
T.M: 91 993 97 40 

 
A Oficina Didáctica vai realizar a 29 de Janeiro de 2011, em Lisboa, o workshop 

“Utilização da CIF - ESTUDO DE CASOS - em Processos de Avaliação e Programação 
em Educação Especial”. 

Para mais informações contactar:  
Oficina Didáctica 

Rua D. João V, nº 6-B (ao Rato) 
1250-090 Lisboa 

info@oficinadidactica.pt 
Telf: 213 872 458  

 
A Universidade Fernando Pessoa levará a cabo, no dia 21 e 22 de Janeiro de 

2011, o “I Congresso de Estudantes de Terapia da Fala”. 

Para mais informações contactar:  
congressoestudantesterapiafala.ufp.edu.pt 

 
Admitindo o seu interesse na Pós-Graduação em LEAN MANAGEMENT, vimos 

informar que este curso iniciará a sua 9ª edição a 17 de Janeiro de 2011, na cidade do 
Porto, e a 21 de Fevereiro, nas cidades de Leiria e Lisboa.  

Para mais informações contactar:  
www.leanthinkingcommunity.org 

Rua Cupertino de Miranda, 35 - 4Dto 
4760 124 VN Famalicão - PORTUGAL 

Telf. 936 000 080 
Fax.  211 454 136 

 

 

Deseja-lhe Festas Felizes e um Novo Ano com Paz, Saúde e Prosperidade. 

 

Notícias dos OUTROS 
 


