
apostólica”. Já que sou 
embaixador, quero investir 
todos vocês, sócios e amigos 
da Pin – ANDEE, nesta 
mesma dignidade que me 
investiram: dou-lhes o título 
de Embaixadores do 
Brincar.  Brinquem muito 
nesta quadra mesmo que 
isso custe não comprar as 
prendas todas ou ir a todos 
os lugares que planeamos. 
Brinquem, de joelhos 
dobrados, para subir até às 
crianças. E Bom Natal para 
todos em nome da Direção 
da nossa Associação de 
Docentes de Educação 
Especial! 
 
 
David Rodrigues 
Presidente da Pró-Inclusão: 
ANDEE 

 

 

 

 
Natal 2012 – tempo de 

brincar 
 

Estive há poucos dias no 
seminário “Brincar em 
Portugal” organizado pela 
Pim, Pum Play e que se 
realizou na Escola Superior de 
Educação e Ciências Socias 
em Leiria. Foi um congresso 
interessantíssimo dedicado 
ao brincar. Os participantes 
foram mesmo brindados com 
o título de “embaixadores do 
brincar”. Não sei o que se 
passou com os outros 
palestrantes, mas eu levei 
muito a sério o título que me 
deram: “embaixador do 
brincar”. 
Levei a sério porque o brincar 
está cada vez mais cercado. 
Cercado de trabalho e de 
brincadeiras pobres de 
interação ainda 
frequentemente ricas em 
materiais. Ignoramos que 
brincar é algo de muito sério 
e é indispensável que se 
brinque bem e muito para 
desenvolver e viver uma 
infância feliz. 
As crianças com condições de 
deficiência – foi esse o tema 

da minha apresentação – 
têm condições ainda mais 
mitigadas para brincar: todo 
o tempo é para as terapias 
(até se inventou a 
“ludoterapia”) e o tempo de 
brincar é considerado tempo 
ainda mais perdido porque 
“não contribui para que a 
criança aprenda”.  Grande 
disparate: brincar é a forma 
suprema de aprender. 
Fernando Pessoa através do 
heterónimo Alberto Caeiro, 
relata a sua vivência 
sonhada com o menino 
Jesus e diz sobre este Jesus- 
criança: 
(…)A mim ensinou-me tudo 
 Ensinou-me a olhar para as 
coisas 
Aponta-me todas as coisas 
que há nas flores 
Mostra-me como as pedras 
são engraçadas 
 Quando a gente as tem na 
mão 
 E olha devagar para elas (…) 
E reparem: o brincar não 
precisa de adaptações 
porque ninguém brinca 
“mais fácil” ou “mais difícil” 
do que aquilo que é capaz. 
Não há pois brincar especial. 
Há simplesmente brincar: 
isto é estabelecer um pacto 
que nos permita partilhar e 
viver um mundo em que as 
regras, o tempo e o espaço 
são só nossos. 
E termino, na boa tradição 
eclesiástica da “sucessão 
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Realizou-se no dia 24 de novembro de 2012, a última sessão do ciclo de Sábados Temáticos organizados pela Pró

-inclusão– ANDEE. Esta sessão subordinada ao tema "Cooperação e Parcerias"foi promovida pela Dr.ª Helena 

Neves e dinamizada pelo Dr. Miguel Valles (CECD), Dr.ª Piedade Monteiro (APSA) e Dr.ª Graça Costa (CERCICA) 

que vieram partilhar connosco as suas experiências.  

A sessão teve iniciou com o Dr. Miguel Valles que veio falar-nos um pouco da história do CECD e do percurso 

efetuado até aos dias de hoje. 

“Ninguém no Mundo tem a capacidade de construir um lápis” (Milton Friedman). 

Ao refletir sobre esta ideia o dinamizador reforçou a ideia que é fundamental 

trabalhar em equipa, efetuar parcerias para conseguirmos atingir os nossos 

objetivos.  “A Escola deve influenciar a Comunidade e tem de se deixar influenciar 

por esta”.  

A Dr.ª Piedade Monteiro iniciou a sua 

intervenção fazendo uma breve descrição da Associação (APSA) e 

referindo os objetivos da mesma e da Missão que guia o trabalho 

diário. Os três principais objetivos desta Associação são: A 

Sensibilização e a Divulgação na e para a Comunidade, a Intervenção 

Precoce e a Intregação Profissional. 

A dinamizadora referiu ainda que a APSA desenvolve ações de 

sensibilização e de formação, junto das escolas, explicando o que é a Sindrome de Asperger, apoiando 

professores, alunos, pais e auxiliares a lidar da melhor forma com esta problemática. Referiu ainda que pretende 

dar inicio ao Projeto da Casa Grande (espaço de formação e treino de competências 

sociais e de emprego temporário para portadores da SA) e que para tal desejava 

estabelecer parcerias com as escolas para  apoiar a implementação dos PIT´s destes 

alunos. 

Para finalizar a Dr.ª Graça Costa, terapeuta ocupacional da CERCICA, trouxe-nos 

relatos práticos da sua experiência na Terapia Assitida por Animais, nomeadamente 

por cães. A dinamizadora apresentou os tipos de intervenção assistida por animais 

e informou que a CERCICA irá em breve promover protocolos de cooperação nesta área, com a comunidade 

envolvente designadamente com a comunidade escolar. 

Em jeito de conclusão, mais uma vez, também nesta partilha, ficou patente a importância do trabalho 

cooperativo e das parcerias para a construção de uma Escola mais Inclusiva. Uma Educação desenvolvida com 

colaboração e parcerias concretiza o envolvimento dos implicados no processo, num assumir de 

coresponsabilidades, uma rentabilização de recursos, por conjugação de vontades e esforços. 

Notícias da ANDEE  

√ Falando com quem faz...  
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Notícias da ANDEE  (cont.) 

  

√Ação de Formação 
Adequações do Processo Ensino-
Aprendizagem aos Alunos com 

Necessidades Educativas Especiais 
 
Formador: Ana Maria Lopes dos Reis Ferreira 
 
Local: Agrupamento de Escolas D. Miguel de 
Almeida (Abrantes) 
 
Destinatários: Educadores de Infância, Professores 
dos Ensinos Básico e Secundário e Professores de 
Educação Especial 
 
Modalidade: Curso de Formação 
 
Calendarização: 12 jan. 2013 (manhã:9h.30 – 
13h.00, tarde: 14h.00 – 18h.30); 26 jan. 2013 
(tarde: 17h.00 – 21h.00); 9 fev. 2013 (tarde: 14h.30 
– 18h.30); 23 fev. 2013 (manhã: 9h.30 – 13h.00, 
tarde: 14h.00 – 18h.30) 
 

Nº de Horas: 25h 
 
Unidades de Créditos: 1 
 
Registo de Acreditação: CCPFC/ACC – 69240/12 

Conteúdos: 

1-Enquadramento Legislativo e conceptual da 

Educação Especial e da Educação Inclusiva  

2-Conceito de alunos com NEE e com NEE de 

carácter permanente  

3-Adequação ao processo de ensino – 

aprendizagem aos alunos com NEECP 

4-Organização da intervenção educativa para 

alunos com NEE 

Valor a pagar: 50€ (associados) e 70€ (não 
associados) 
 
Inscrição para proandee@gmail.com ou para o link 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dHJrSFg5SzFmRWk0MWxPQjhFcVpOUlE6
MQ 

 √ Assembleia Geral Ordinária 

A Pró-Inclusão –ANDEE irá  realizar no dia 13 de 

Dezembro de 2012, pelas 18h 30m, na sede da 

Associação, a Assembleia Geral Ordinária com seguinte 

ordem de trabalhos: 

Apresentação e votação do Plano de Actividades 

para 2013. 

Apresentação e votação do orçamento previsto 

para 2013. 

 √ Representação da Pin-ANDEE em Eventos 

Nesta breve rubrica procuraremos dar a conhecer aos 

nossos associados os diferentes eventos onde a Pin –

ANDEE esteve representada: 

- 2º Encontro de Práticas da Inclusão ,Câmara Municipal 

de Sintra(13 out.); Elvira Silva 

- Seminário “Educação Inclusiva” ,Universidade 

Lusófona (26 out.); Isabel Lopes 

-Dia Aberto Comenius , Agência Nacional PROALV (31 

out.); Ana Rosa Trindade 

- Encontro Nacional de Dirigentes da FENACERCI 

(Pombal,10 de nov.); David Rodrigues 

Jornadas de Educação Especial Univ. Católica – 

Faculdade de Ciências Sociais,  (23 de nov.); David 

Rodrigues 

I Seminário Brincar em Portugal Escola Superior de 

Educação de Leiria (24 Novembro);  David Rodrigues 

mailto:proandee@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHJrSFg5SzFmRWk0MWxPQjhFcVpOUlE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHJrSFg5SzFmRWk0MWxPQjhFcVpOUlE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHJrSFg5SzFmRWk0MWxPQjhFcVpOUlE6MQ


√  VII Seminário - "Exclusão Digital 

na Sociedade de Informação" 

Nos dias 1 e 2 de fevereiro de 2013 decorrerá na 

Faculdade de Motricidade Humana o *VII Seminário - 

"Exclusão Digital na Sociedade de Informação". Com 

este seminário pretende-se promover a discussão e 

divulgar trabalhos que possam contribuir para o 

combate à infoexclusão e promover a acessibilidade das 

TIC. 

As anteriores edições deste seminário têm juntado 

cerca de 150 especialistas sendo cerca de metade dos 

participantes de origem estrangeira com 

predominância sul-americana. Os interessados podem 

apresentar comunicações submetendo resumos até ao 

dia 22 dezembro de 2012.  

 

Mais informações podem ser obtidas na página do 

seminário em: http://www.fmh.utl.pt/semimelisboa  

 

 

 

 

Notícias dos Outros 

√ Acessibilidades às Bibliotecas do Concelho de Lisboa  

√  Construir uma escola para todos: 

em direção a uma escola inclusiva 

A Associação Europeia de Prestadores de Serviços 

para Pessoas com Deficiência / European Association 

of Service Providers for Persons with Disabilities irá 

realizar a ação de formação  «Construir uma escola 

para todos: em direção a uma escola inclusiva / 

Building the school for all: moving towards an 

inclusive education».Esta ação de formação realizar-

se-á em Salzburg, Áustria, entre 21 e 27 de setembro 

de 2013 e pretende dar continuidade à anterior, que 

foi realizada em Lisboa, em 2011, e terá como 

finalidade apresentar orientações concretas, tendo 

em vista a promoção e implementação de uma 

educação inclusiva. Esta ação de formação destina-

se, a diretores de escolas, professores, conselheiros 

e orientadores educativos, inspetores e pessoal 

administrativo do setor escolar. As inscrições 

poderão ser efetuadas até 16 de janeiro ou até 30 

de abril 2013.  

Mais informações em:http://ec.europa.eu/

education/trainingdatabase (referência para registo 

BE-2013-255-001) ou e-

mail Goedele.avau@easpd.eu.  

http://inclusaoaquilino.blogspot.pt/2012/12/vii-seminario-exclusao-digital-na.html
http://inclusaoaquilino.blogspot.pt/2012/12/vii-seminario-exclusao-digital-na.html
http://www.fmh.utl.pt/semimelisboa
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase
mailto:Goedele.avau@easpd.eu


Programa de Treino de Competências Funcionais 

(Ana Beja e Maria João Miranda) 
A obra resulta do trabalho desenvolvido por duas professoras de 

educação especial, Ana Beja e Maria João Miranda, que sentiram as 

lacunas existentes em termos de material prático para trabalhar junto 

das crianças com necessidades educativas  

especiais, dando assim forma a uma ferramenta dividida em três 

partes, uma parte dedicada ao Português Funcional e Comunicação, 

outra à Matemática para a vida e uma última a Autonomia Pessoal e 

Social.  

Este manual tem como principal objetivo o de proporcionar aos alunos 

com necessidades educativas especiais um conjunto de atividades 

promotoras da aprendizagem e treino funcional, uma vez que 

apresenta um conjunto de atividades diversificadas e úteis para a 

preparação e inclusão na vida ativa dos jovens com necessidades 

educativas especiais. Assim, os seus objetivos e características estão 

assentes numa perspetiva funcional, privilegiando as aprendizagens em contexto real, tendo o intuito de 

potenciar nos alunos o desenvolvimento de competências ao nível do português funcional e comunicação, 

matemática para a vida e autonomia pessoal e social. 

As atividades propostas têm por base a prossecução de objetivos alcançáveis a curto prazo, servindo de reforço e 

de motivação para a aprendizagem de novas habilidades. Privilegiam a vivência das tarefas no ambiente escolar, 

que permitam ao aluno com necessidades educativas especiais, a independência nas diferentes atividades de 

vida diária.  

 

Para mais informações contatar: editora@psicosoma.pt / Telf.232431060 

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 


