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Pró Inclusão – ANDEE  

NOTÍCIAS        
Novembro de 2011 (2ª Quinzena) 

 
 
Caros associados da Pró-Inclusão 
 
Ainda no princípio de um ano lectivo, chegados ao fim de um ano civil e também ao fim do 

primeiro triénio de mandato da atual direcção da ANDEE. A vida é assim: um conjunto de processos 

que coexistem mesmo estando uns a começar outros a crescer e outros a desaparecer.  

No meio de uma transitoriedade tão grande é tempo de retomar, de relembrar e de reafirmar o 

que pretende a nossa Associação. E talvez a nossa “missão” se pudesse resumir a três objectivos 

principais: 

Antes de mais promover e valorizar a profissão de Professor de Educação Especial. Sabemos a 

forma tão volátil como são, por vezes, percebidas as suas competências. As vezes mesmo o quão 

são desvalorizadas. Queremos afirmar a dignidade e a importância do trabalho do Professor de 

Educação Especial. Há pouco uma professora que por longos anos esteve num serviço ministerial, e 

teve de regressar à escola confidenciou-me “Se eu me lembrasse o duro que é este trabalho, tinha 

certamente agido de forma diferente quando era coordenadora…” Queremos continuar a realizar 

cursos, palestras, seminários, provocar encontros e desencadear trocas de experiências, publicar 

documentos e livros de forma a que os professores se possam tornar mais competentes nas 

múltiplas áreas em que têm de intervir. 

Queremos contribuir para a melhoria das políticas de apoio aos alunos com dificuldades na escola. 

Não é saudável que não haja uma observação, avaliação, monitorização sobre as decisões políticas 

em Educação Especial. Citamos positivamente a atitude da Secretaria de Estado do Ensino Básico e 

Secundário ao convocar (e convocar-nos para) uma reunião com vários interessados para discutir 

opções de política sectorial. Na falta de estruturas intermediárias a associações (e certamente 

também os sindicatos) têm um papel fundamental de higiene política para a melhoria do sistema. 

E queremos com tudo isto contribuir para uma vida mais plena, com mais oportunidades e sucesso 

dos alunos que por motivos tão diferentes podem ter dificuldades na escola. Quase todos têm 

dificuldades em algumas áreas curriculares e em alguns momentos. Estes alunos precisam de 

encontrar apoio para superar as suas dificuldades. Um sistema educativo tem que cuidar da 

equidade e não só da excelência. E a equidade implica a existência de serviços de apoio. 



Acabamos o ano civil no princípio do civil e em 2012 teremos um novo mandato da ANDEE. Passam 

os tempos mas a missão fica e continuamos a contar com todos os nossos sócios, amigos, 

simpatizantes para caminharem ao nosso lado. 

 

David Rodrigues  

Presidente da Pró-Inclusão – ANDEE 

 

 

 

 

 

√ Nos termos da lei 57/2008, vimos proceder à publicação do caderno eleitoral e à convocação de 

eleições para os órgãos sociais da Pró-Inclusão ANDEE: Associação de Docentes de Educação 

Especial. 

A assembleia eleitoral irá funcionar no próximo dia 17 de Dezembro, no horário das 10 às 17 h na 

sede da Associação (Quinta da Arreinela de Cima 2800-305, Almada). 

Para exercer o seu voto deve ter as quotas pagas. É ainda permitido o voto por correspondência, de 

acordo com o regulamento eleitoral aprovado em Assembleia Geral. 

 

CADER�O ELEITORAL 

 

ACTOS  DATAS LIMITE 

Fecho da entrada nos cadernos  14 Nov. 

Afixação dos cadernos eleitorais 15 Nov. 

Reclamação sobre cadernos 16 de Nov. a 23 Nov. 

Decisões sobre reclamações de cadernos 25 de Nov 

Apresentação de listas  26 de Nov 

Verificação de listas  28 e 29 Nov 

Sorteio e publicação de listas  30 de Nov e 1 Dez 

Envio de boletins de voto 2  de Dezembro de 2011 

Eleições  17 de Dezembro 2011 

Reclamações 19 a 21 de Dezembro 

Tomada de posse 2 de Janeiro 2012 

Almada, 11 de novembro de 2011 

 

O Presidente da Assembleia Geral, 

(Humberto Viegas) 

 

 

Notícias da ANDEE 



SUGESTÃO DE LEITURA 
 
 

Ver de Ver a diferença!  

Um livro para crianças, feito por crianças. 

 

 

 

 

É um livro editado pelo Agrupamento de Escolas de Júlio Brandão.  

Será apresentado no dia 3 de Dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, no Espaço 

Café Concerto da Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, com a presença da Dr.ª Fátima 

Marinho, autora de obras inclusivas e especializada em Educação Especial, da Presidente do 

Agrupamento de Escolas Júlio Brandão, Dr.ª Fernanda Costa, da Presidente do Centro de Formação 

da Associação de Escolas de V. N. Famalicão, Dr.ª Cândida Madureira, do Vereador da Educação, 

Dr. Leonel Rocha e das autoras, Rosário Ferreira e Zélia Gonçalves. 

 

É um livro que surge como culminar do projecto Diminuição de diferenças: construção de 

conhecimento pela partilha e vivência, desenvolvido pelos alunos de 4.º ano, da turma 13, da EB1 

de Luís de Camões, e pelos alunos com Currículo Específico Individual de 2.º ciclo, da EB2,3 de Júlio 

Brandão. Prosperou ao longo do ano lectivo de 2010/2011, inserido na área curricular não 

disciplinar de Formação Cívica. 

Consistiu num trabalho de campo, com recurso a uma metodologia participativa, em que se 

promoveu a interação em contexto escolar com atividades lúdico-pedagógicas e com o 

desenvolvimento de temáticas transversais (desde o conto, ao jogo, ao raciocino lógico...). 

Este projecto de trabalho foi apresentado, pelas autoras, na comunicação livre “Diminuição de 

Diferenças”, no 2º Congresso Internacional Derrubar Barreiras. Facilitar Percursos, promovido 

pela Pró-Inclusão –ANDEE: Associação de Docentes de Educação Especial 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
Estágios profissionais em Viena /Áustria para jovens Surdos e/ou Deficientes Auditivos em 2012 

 

√ O INTERGARBE promove, através do GIJA, em 2011/2012, um projeto de mobilidade 

transnacional no âmbito do Programa Comunitário Leonardo da Vinci. 

Este projeto destina-se a promover competências gerais de 16 jovens Surdos e/ou Deficientes 

Auditivos, em particular as suas competências socio-profissionais, com o objetivo principal de 

facilitar a sua inclusão e a sua inserção no mercado de trabalho. 

A organização austríaca Karriereclub é a parceria estabelecida com o INTERGARBE/GIJA para o bom 

desenvolvimento deste projeto. 

 
Para mais informações contactar:   

Tmn:351912343289 

e-mail:idv-vida@sapo.pt 

www.intergarbe.blogspot.com 

 

√ Sérgio Niza é um dos principais pedagogos da atualidade e uma figura de referência do 

Movimento de Escola Moderna. 

No dia 25 de Novembro pelas 18h, haverá um encontro com o Sérgio Niza sob a temática 

“Educação, Profissão e Cidadania” (entrada livre) na Aula Magna do Campus do Instituto Piaget de 

Almada.  

 

√ O FPAE Fórum Português de Administração Educacional, interface entre práticos, investigadores 

e decisores do campo da Administração educacional, irá promover no próximo dia 26 de 

Novembro, pelas 09h30, no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa (IEUL), um dia de 

reflexão e debate sobre politicas educacionais em Portugal. 

A intenção desta iniciativa é, por um lado, enquadrar esta problemática no pensamento atual sobre 

políticas públicas de educação, propor leituras distintas e fundamentadas de decisões políticas 

neste campo e, por outro lado, promover o debate informado de um caso paradigmático da 

decisão política em educação: o das políticas de avaliação de docentes. 

 

 

Notícias dos OUTROS 
 



Programa 

09:30 – Sessão de Abertura 
Beatriz Bettencourt (Presidente da Direção do FPAE) 
João Ponte (Diretor do IEUL) 
10:00 – Conferência “O Estado e a Educação entre público e privado”  
João Barroso (Professor do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa) 
11:15 – Mesa Redonda “Políticas públicas de educação: problemas e perspetivas” 
Licínio C. Lima (coordenador dos trabalhos) 
(Professor da Universidade do Minho) 
António Teodoro 
(Professor do Instituto de educação da universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias) 
David Justino 
(Professor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa) 
14:30 Mesa redonda “As Políticas Públicas de Avaliação de Docentes, um caso paradigmático?” 
Guilherme Silva (coordenador dos trabalhos) 
(Professor do Instituto da universidade do Minho) 
Alexandre Ventura 
(Professor do departamento de educação da Universidade de Aveiro) 
Estela Costa 
(Professora do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa) 
Manuel Esperança 
(Presidente do concelho de escolas) 
Mário Nogueira 
(Secretário_Geral da FENPROF) 
17:00 – Sessão de Encerramento 
João Casanova de Almeida 
(Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar) 
Beatriz Bettencourt 
Presidente da Direção do FPAE 
 
 
 
 
 

 

Para que a PIN-ANDEE possa crescer na sua representatividade, acções e actividades 
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 quota anual (35€ - não chega a ser 10 cêntimos por dia) 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 levadas a cabo pela associação ou 
em parceria com outras instituições. 

REGULARIZE AS SUAS QUOTAS! 
www. proinclusao.com.sapo.pt                             E-Mail proandee@gmail.com 


