
estiverem com colegas com condi-
ções de deficiência, num meio 
segregado e mais restritivo que a 
escola regular?   
3.Deixar à escola regular só os 
conteúdos de “Português” e 
“Matemática”  - ainda por cima 
tão encolhidos de carga horária - 
passa uma mensagem clara: afinal 
as áreas estruturantes da última 
reforma curricular só são impor-
tantes para os alunos sem NEE! 
Com esta carga horária deixam de 
ter relevância “estruturante”. 
Outro aspeto ainda a considerar é 
que se passa a mensagem que a 
escola é para aprender conteúdos 
académicos (Português e Matemá-
tica) e que o Desenvolvimento, a 
Cidadania, o Desporto e Saúde (!) 
são áreas secundárias em termos 
educativos. 
Precisamos de pensar do ponto de 
vista da educação o alargamento 
da escolaridade para os alunos 
com NEE. Isto não pode significar 
a desvalorização da inclusão: pelo 
contrário é através da inclusão e 
da interação entre todos, que 
todos melhor se irão preparar 
para a vida pós escolar. 
 

David Rodrigues 

Presidente da Pró-Inclusão: 

ANDEE 

 

Caros sócios e amigos: 

As consequências do alargamento 
da escolaridade obrigatória para os 
alunos com necessidades educati-
vas especiais (NEE) tardou a ser 
equacionado pelos decisores políti-
cos. Nas audições parlamentares 
que a Comissão de Educação Ciên-
cia e Cultura da Assembleia da 
República efetuou, este atraso foi 
repetidamente identificado como 
uma necessidade a que era preciso 
dar uma resposta atempada e afir-
mativa. A exclusão dos alunos que 
experimentam dificuldades no cum-
primento das metas curriculares do 
ensino básico, nunca poderia ser 
uma solução: não poderíamos min-
guar a Educação a quem mais dela 
precisa. O princípio de partida é que 
os alunos com NEE têm tanto ou 
mais necessidade de frequentar os 
12 anos de escolaridade do que 
todos os seus colegas que não têm 
NEE. (Seria como cuidar de uma 
planta com uma terapêutica de 
ausência total de água) 
Ora, uma esmagadora percentagem 
dos alunos com NEE frequentam 
em Portugal a escola regular. Esta 
política de todos os alunos - com e 
sem NEE - serem educados na esco-
la regular estabelecendo relações 
pessoais, de aprendizagem e de 
entreajuda, é uma orientação inter-
nacional (referência ao artigo 24º 
da Convenção sobre os Direitos da 
Pessoa com Deficiência das Nações 
Unidas) que se tem procurado 
seguir no nosso país, ainda que com 
resultados desiguais. 

Se os alunos com NEE têm direito 
e proveito em frequentar doze 
anos de escolaridade e cumpriram 
nove na escola regular, pareceria 
estranho que os últimos três anos 
fossem passados fora da escola 
regular. Pareceria e parece, sobre-
tudo quando se lê a portaria 275 –
A / 2012 publicada a 11 de Setem-
bro pelo Ministério da Educação e 
Ciência.  Nesta portaria postula-se 
que os alunos que são portadores 
de um Currículo Específico Indivi-
dual, nos 3 anos antes da idade 
limite da escolaridade obrigatória, 
passam a ter um currículo de 25 
horas semanais das quais só 5 
horas são da responsabilidade dos 
docentes de Educação Especial 
das escolas regulares. Nestas cinco 
horas são lecionados conteúdos 
de Português, Matemática, 2ª 
Língua e Tecnologias da Informa-
ção e Comunicação. As restantes 
20 horas são ministradas por téc-
nicos e monitores dos Centros de 
Recursos para a Inclusão que asse-
guram as áreas de Desenvolvimen-
to Pessoal, Social e Laboral, Des-
porto e Saúde, Organização do 
Mundo Laboral e Cidadania. 
Este deslocamento do eixo educa-
tivo da escola regular para os Cen-
tros de Recursos para a Inclusão 
levantam-nos três ordens de ques-
tões: 
1.Se a escola regular assegurou a 
educação de jovens com NEE 
durante pelo menos nove anos, 
porque é que ela deixa de estar 
capacitada para continuar a exer-
cer a competência e o conheci-
mento que entretanto acumulou 
sobre estes casos? 
2.Quando se retiram às escola 
áreas como “Desenvolvimento 
Pessoal, Social e Laboral”, 
“Desporto e Saúde” ou 
“Cidadania” isso será por se consi-
derar que os alunos com NEE 
aprendem melhor estas áreas se 

Editorial 

Associação Nacional de Docentes de Educação Especial 

Newsletter 

SETEMBRO 2012  (2ª QUINZENA)  Nº46 



Notícias da ANDEE 

Página 2 

√ Falando com quem faz... 

O novo ciclo de sábados temáticos (em Lisboa) “Falando com quem faz…” terá início já no próximo 

sábado, dia 29 de setembro,  no Agrupamento de Escolas S. Vicente de Telheiras sede- Escola Básica 

São Vicente - Telheiras. 

Medidas Educativas é o tema escolhido pela Drª Ana Ferreira, para mais um sábado de partilha, de 

encontros e trocas de questões,  sempre na busca da melhor educação inclusiva! 

Relembramos que o ciclo de sábados é gratuito para os associados com quotas regularizadas e que 

aguardamos a acreditação do ciclo pelo Concelho Científico Pedagógico de Formação Contínua com 

0,6 créditos (15horas). 

Junte-se a nós nesta caminhada inclusiva e inscreva-se para o email proandee@gmail.com 

√ III Congresso Internacional 
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Notícias dos Outros 

 

Informações: Agrupamento de Silves 963569856 

√ 2º Simpósio “Investigação em Educação 

Especial e Inclusiva” 

O 2º Simpósio “Investigação em Educação 

Especial e Inclusiva”, será realizado no dia 

27 de Setembro, próxima quinta-feira, 

pelas 17h, no auditório E1 do Campus Uni-

versitário do Instituto Jean Piaget de Alma-

da. 

Pretende-se refletir sobre a produção cien-

tífica no campo da Educação Inclusiva e 

divulgar os resultados de investigações no 

âmbito das linhas de investigação em edu-

cação especial e inclusiva. 

Destina-se a professores do ensino básico e 

secundário, educadores de infância, psicó-

logos e demais profissionais interessados. 

Informações e Inscrições: 

Vitória Soares. T. 212946250 

vmsoares@almada.ipiaget.org 



Aprendizagem da Leitura 

- Processos Cognitivos, Avaliação e Intervenção - Autora: Prof. Drª Anabela da 

Cruz Carvalho 
A leitura é uma das competências fundamentais na vida de todos 

os seres humanos, condicionando, muitas vezes irremediavelmen-

te, um conjunto alargado de outras aprendizagens. Para os alunos 

que são leitores fracos ou com dificuldades, a trajetória escolar é 

frequentemente atribulada e geradora de sofrimento, ainda que 

beneficiem de regime educativo especial. Mesmo depois de ter-

minar a escola, as dificuldades na leitura continuam a impor-lhes 

constrangimentos pela vida fora, com uma consequente diminui-

ção da qualidade de vida. Neste âmbito, a avaliação atempada do 

desenvolvimento e das competências de leitura é decisiva para a 

identificação dos alunos com problemas, sendo também essencial 

para a programação dos alunos com problemas, sendo também essencial para a programação de 

uma intervenção bem sucedida. 

 O objetivo essencial desta obra é ajudar os educadores em geral (professores, técnicos e pais) a 

conhecer de forma mais aprofundada os processos cognitivos que subjazem à leitura do ponto de 

vista desenvolvimentista, a identificar os processos que se encontram deficitários e a aplicar for-

mas de intervenção que promovam, junto das crianças mais e melhores competências de leitura. 

 
Para mais informações 

Tel.213 872 458 E-mail:info@oficinadidactica.pt 

SUGESTÃO DE LEITURA 

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 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 

Quinta da Arreinela de Cima, 2800-305 Almada    TLM: 927 138 311 - E-mail: proandee@gmail.com 
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