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Melhorar as Diferentes Equidades nas Nossas Escolas 

Temos seguido com muito interesse as discussões que se têm desenvolvido a propósito da reforma 

da Educação Especial. Só para relembrar, enviamos ao Governo um memorando em Setembro de 

2011, tivemos uma entrevista com a Secretária de Estado do Ensino Básico e Secundário em 

Outubro, apresentamos as nossas posições numa reunião da mesma Secretaria de Estado em 

Novembro e estivemos presentes nas diversas iniciativas do grupo de trabalho de “Educação 

Especial da Comissão Parlamentar de Educação, Cultura e Ciência da Assembleia da República”. 

Podemos assim dizer que as nossas posições são bastante bem conhecidas e temos o sentimento 

de ter contribuído com transparência e lealdade para que o sistema de apoio a alunos com 

dificuldades seja melhorado nas nossas escolas. Não iremos repisar o que o Governo, a Assembleia 

da República e os nossos amigos e associados já conhecem sobre as nossas posições. Agora é 

certamente o tempo de agir e de concretizar na legislação e no terreno mudanças que o poder 

executivo quis ouvir.  

Esperamos que as mudanças venham globalmente em três direções: 

1) Antes de mais criando um sistema mais eficaz de apoio a percursos diferentes da escola. A 

questão é como se criam estes percursos diferentes sem partir de pressupostos de exclusão 

ou de “educação separada”. Precisamos de ter estruturas nas escolas que, precoce e 

eficazmente, apoiem os alunos que mostrem dificuldades. A questão não é de aumentar a 

Educação Especial. Quem imagina que vemos a questão do apoio como um simples 

“engordar” do número de professores e serviços de Educação Especial, não entendeu 

certamente o que é “equidade”. Sabemos que numerosas situações os professores de 

Educação Especial são insuficientes e há mesmo escolas que não dispõem de qualquer 

professor de Educação Especial. Mas o que falamos é da necessidade de se criar um serviço 

que assegure a equidade através por exemplo de um departamento de equidade e 

inclusão que assegure o apoio aos professores para garantir os diferentes percursos 

escolares. 



2) Precisamos de estruturas de coordenação a nível distrital que mapeiem os recursos, que 

concebam localmente e de forma e integrada os recursos, as formações e os apoios que 

permitam identificar e avaliar de forma situada as práticas de pré-escolarização, 

escolarização e transição para a vida pós-escolar. A criação de estruturas de coordenação 

distrital seria, quando adequadamente concebida, uma medida que aumentaria a gama de 

recursos (ao que se pode recorrer…) disponíveis. 

3) Esperamos uma maior transparência na governação deste setor. Lembro, a este respeito, o 

“Code of Practice” em vigor no Reino Unido em que os procedimentos de 

acompanhamento do aluno com dificuldades são claramente apresentados, discutidos e 

comentados. Maior transparência significa que as soluções sejam menos “casuísticas” e se 

integrem em modelos de decisão bem estabelecidos. Precisamos de melhores e mais 

atualizadas estatísticas sobre o sistema de Educação Especial e de uma avaliação sobre o 

funcionamento do sistema que seja independente, abrangente e credível. 

Vão maus os ventos para mudanças positivas na Educação. O garrote financeiro não dá mostras de 

abrandar nos próximos anos e assim há fundados receios que as mudanças se materializem em 

cortes, diminuições e restrições. Na verdade, não é isso que nos têm prometido as entidades com 

responsabilidade política. E isso alimenta a nossa ténue esperança que possamos continuar a 

melhorar as diferentes equidades nas nossas escolas. 

 

David Rodrigues 

Presidente da Pró-Inclusão – Associação Nacional de Docentes de Educação Especial 

 

 

 

 

√ Formação 2012 

Decorreu no sábado, dia 21/04/2012, mais uma sessão do Ciclo de 

Sábados: “Falando com quem faz”. O tema abordado foi a: 

“Comunicação não verbal e intervenção em crianças com �.E.E. 

(1.ª Sessão)” e contou com a dinamização do Dr. Joaquim Colôa. 

A sessão teve início com uma pequena apresentação do dinamizador e de todos os presentes, de 

referir que foi com muita satisfação que recebemos vários colegas de fora da área metropolitana de 

Notícias da ANDEE 



Lisboa. A Associação está a crescer e estes momentos de partilha são muito enriquecedores para 

todos os presentes. 

O Dr. Joaquim Colôa fez uma breve abordagem sobre alguns conceitos teóricos relacionados com a 

comunicação, nomeadamente com a comunicação não verbal. Frisou ainda que todos temos 

comunicação. No caso das crianças/jovens com N.E.E. essa comunicação pode não ser a mesma que 

nós aprendemos, logo não compreendemos (muitas vezes) a mensagem. Não devemos desvalorizar a 

comunicação destes alunos, devemos é de aproximar e alargar a sua comunicação a aquela que é 

socialmente percetível pela comunidade. 

De seguida o Dr. Joaquim Colôa solicitou a todos que participassem numa 

dinâmica de grupo. Este foi um momento muito agradável que fez com que as 

pessoas presentes refletissem em grupo. Dessa reflexão podemos referir que 

Toda as pessoas comunicam! Há casos que não sabemos como. Por isto é 

importante percebermos como se expressam para podermos compreender a 

mensagem. 

Esta foi uma sessão onde o espaço de partilha de ideias/experiências foi bastante 

enriquecedor.  

No próximo sábado (12/05/2012) a sessão terá continuação, ainda o Dr. Joaquim Colôa. 

 

√ Hipótese: 

A Prova6 

 

“A Inclusão não se dissolve na água”… 

Foi esta a conclusão dos sócios que, 

mesmo debaixo de chuva, desceram a 

Avenida da Liberdade no 25 de Abril. 

 

 

 

√ Visita de Estudo  

Caros Associados, vimos convidá-los a juntarem-se a nós para mais uma aventura no universo da 

inclusão e partilha de experiências/saberes. 



Vamos realizar nos dias 29,30 de Junho e 1 de julho, uma visita de estudo à Universidade de 

Santiago de Compostela, onde serão realizadas Conferências com docentes locais (entrega 

certificados de presença). 

A universidade de Santiago de Compostela foi fundada em 1495, sendo por isso considerada uma 

das Universidades mais antigas do mundo, neste 

momento possui um segundo campus localizado em 

Lugo, Galiza. 

O autocarro partirá de Lisboa com paragens ao longo 

do caminho para recolher passageiros. Há a 

possibilidade de levar acompanhantes. 

Mais informações a divulgar brevemente. 

 

 

√ Educação Inclusiva e Famílias 

A Pró-Inclusão: ANDEE irá realizar em colaboração com a Federação de Associações de Pais do 

Concelho de Oeiras (FAPCO) no dia 23 de junho, no concelho de Oeiras, um Encontro subordinado 

ao tema “Educação Inclusiva e Famílias”. 

Este Encontro destina-se a pais, encarregados de educação, docentes e a todos os profissionais 

ligados à Educação inclusiva. 

Programa a divulgar brevemente. 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 
 

Inclusão - Comunicar na Diferença 

Não só de blogs vive o facebook e aproveitando as diversas funcionalidades do mesmo. O nosso 

associado Dr. Joaquim Colôa criou um Grupo de Discussão a que chamou “Inclusão-Comunicar na 

Diferença”. Este é um grupo fechado que conta já com 1027 membros e do qual fazem parte não 

só professores como terapeutas, psicólogos, médicos mas também pais de alunos, não só de 

Portugal como de outros países de expressão portuguesa, de Espanha e até de países da América 

Latina, bem como da Turquia e Inglaterra. 

Apesar de ser um “grupo fechado” qualquer pessoa que esteja interessada em partilhar imagens, 

documentos, ideias que de alguma forma se relacionem com a Inclusão pode solicitar a sua adesão 

no grupo. Vá lá e entre neste grande grupo de partilhas especiais! 

Inclusão - Comunicar na Diferença: http://www.facebook.com/groups/244591468914345/ 



 

 

Notícias dos OUTROS 
“O Dom do Dinis”” 

 

Pode encontrar mais informações contactar: 

editora@alphabetum.pt 

 

 

Reabilitação Neuropsicológica em Crianças 

√   O Centro de Desenvolvimento ESTÍMULOPRAXIS irá realizar no próximo dia 19 de Maio um 

Workshop com o tema “Reabilitação Neuropsicológica em Crianças” com a psicóloga clínica Filipa 

Lourenço.  

Este workshop tem com objetivo apresentar uma breve abordagem do conceito de reabilitação 

neuropsicológica, dar a conhecer noções básicas de métodos de avaliação neuropsicológica em 

crianças e formas de reabilitar cognitivamente crianças. 

O workshop decorrerá entre as 15h.00 e as 17h.00 e o preço de inscrição é de 10€. 

Para mais informações contacte: 

geral@estimulopraxis.com 
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“Seminário Tecnologias e 

Perturbações do Espectro do 

Autismo” 

√ O Projeto Robótica - Autismo da 

Universidade do Minho irá realizar no 

dia 6 de Junho o seminário sobre 

Tecnologias e Perturbações do Espectro 

do Autismo” 

As inscrições podem ser feitas em 

http://robotica-

autismo.com/index.php/seminario-

tecnologias-e-perturbacoes-do-espectro-

do-autismo/. 

 

Para qualquer informação adicional contactar: 

scosta@dei.uminho.pt/roboticaautismo@gmail.com 

http://robotica-autismo.com 

 

 

 

 

 

 

 

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 


