
Outro exemplo é a quebra de 
professores nas escolas.  Num 
sistema educativo com as 
caraterísticas do português, é 
essencial que a escola aumente 
ou mantenha níveis de 
enquadramento e de apoio que 
lhe permita atender de forma 
equitativa todos os alunos. 
São conhecidas as opiniões que 
clamam que é preciso cortar, 
cortar e cortar na Educação. 
Para isso se agitam dados e 
números de outros países 
europeus ou da OCDE..  É uma 
comparação imprudente e 
desinformada. Mas se é para 
comparar vamos comparar a 
sério: teremos os cortes na 
Educação quando ficar muito 
claro onde está, quem 
beneficiou do dinheiro que 
devia estar a servir para educar 
as nossas crianças, o nosso 
futuro. 
É que se fala muito de buracos 

financeiros mas gostávamos de 

saber onde está a terra que 

falta no buraco. Só para a 

podermos ir recuperar… 

 
 

David Rodrigues 
Presidente da Pró-Inclusão- 
ANDEE 
 

 

 

  

 

 

Pensar em Educação... 
 
Num tempo de mutação intensa 
como este que vivemos, a 
Educação está “na berlinda”.  E é 
fácil entender porquê: a 
Educação é certamente a área 
social em que mais se manifesta 
o que nós pensamos do futuro. 
Pensar em Educação, isto é, do 
que queremos que sejam, 
saibam e tenham as gerações 
futuras, é um desassombrado 
retrato do que nós queríamos 
ser e do que nós sonhamos para 
a sociedade do futuro. 
Penso que as representações 
sociais sobre a Educação se 
balizam entre estes dois postes: 
a nossa experiência (que 
rejeitamos ou que pelo contrário 
queremos reproduzir) e o 
modelo de sociedade em que 
nós pensamos que a Educação 
do futuro se irá mover. 
Lembro a sábia frase de uma 
mãe de um aluno com uma 
condição de deficiência que dizia 
que era muito fácil saber qual 
deviam ser as aprendizagens 
atuais do seu filho: bastava para 
isso saber o que ele teria 
necessidades de saber quando 
tivesse 25 anos… 
Este equilíbrio entre o que devia 
ser e o que é, constitui uma 
chave importante para se 
entender muitos dos discursos 
que se manifestam sobre a 
Educação. Por um lado ouvimos 

as loas à Educação: a sua 
importância, o seu papel 
central na sociedade, a sua 
carga de futuro o seu caráter 
imprescindível.  Mas não nos 
devemos iludir demasiado com 
estas hipérboles. Lembremo-
nos por exemplo da excelente 
retórica dos grandes 
educadores da Primeira 
República que, apesar de 
colocarem a escola no “santo 
dos santos “ da sociedade, não 
foram capazes de lhe dar um 
conjunto mínimo de condições 
para que os grandes princípios 
se materializassem numa 
efetiva educação popular, laica, 
universal e gratuita. 
De certa maneira isso se passa 
hoje em dia. Ninguém 
desvaloriza o papel da 
Educação e isto parecem boas 
notícias… Onde as notícias 
começam a não ser tão boas é 
quando vemos que apesar 
destes tão generosos 
princípios, o investimento 
político na Educação não é 
consequência destes tão altos 
voos. 
Darei sobre este assunto só 
dois exemplos: na portaria 275 
A (a que a revista na nossa 
Associação dedicou no último 
número uma aturada atenção) 
as pessoas que podem ser 
agentes educativos são pessoas 
sem formação na área da 
Educação Especial. Assim, no 
momento em que se acentua o 
desemprego de pessoas que 
investiram milhares de horas e 
de euros na sua formação, são-
nos dados sinais que essa 
competência não é necessária. 
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√Decorreu no sábado dia 02/02/2013, a 1.ª sessão de 2013 do Ciclo de Sábados de "Falando com quem faz...” 

com os temas "O alargamento da escolaridade obrigatória e o Ensino Superior" dinamizado por Lília 

Aguardenteiro Pires e “Cooperação e Parcerias”dinamizado por Paula Jardim. 

A sessão teve iniciou com uma breve apresentação da Profa. Dra. Lília Aguardenteiro Pires, referindo que 

trabalha na Faculdade de Letras, na Universidade de Lisboa, desde 1989, no gabinete da Ação Social.  

De seguida começou a sua palestra, centrando-se mais nos alunos com Síndrome de Asperger (SA) e nos 

desafios do Ensino Superior. De modo a responder aos desafios do Ensino Superior, a Profa. Doutora Lídia 

colocou três questões, em torno das quais se centrou a apresentação e a discussão: 

 Como me devo preparar para o ingresso no Ensino Superior? Quais as dificuldades que irei encontrar? 

Que apoios irei ter? 

Respondendo à primeira questão “Como me devo preparar para o ingresso no Ensino Superior (ES)?” a 

dinamizadora realçou que é importante fazer, com alguma antecedência, uma lista dos cursos e das instituições 

que o aluno gostaria de frequentar. Deve verificar-se quais as provas de acesso exigidas, bem como os pré-

requisitos.  

Na segunda questão “Quais as dificuldades que irei encontrar?” verificou-se que uma das principais 

dificuldades é a não existência de legislação que proteja os alunos com NEE. De referir que apesar de não haver 

legislação nacional as Instituições têm autonomia para gerir através de normativos institucionais, são disso 

exemplo os Regimes Especiais de avaliação e os Regulamentos ou Estatutos Específicos.  

No caso dos alunos com SA um dos principais problemas é a pouca autonomia para gerirem os seus trabalhos, 

relacionar os conteúdos e as matérias. Estes alunos encontram-se sujeitos a maiores níveis de stress e gasto de 

energia, uma vez que devem estar aptos para uma “negociação constante dos seus apoios”.  

Quanto à questão “Que apoios irei ter?, constatamos que os apoios iniciam-se sempre em negociação com os 

alunos. Através de alguns serviços existentes em algumas IES os apoios poderão passar por: acolhimento na 

Instituição; informação aos docentes da problemática e características do aluno (só depois da autorização do 

mesmo); organização de apoio de colegas em algumas Unidades Curriculares; diálogo com a família e a criação 

de horários de apoio ao estudo. 

Algumas das principais dificuldades sentidas na organização de apoios passam pela pouca recetividade por parte 

dos docentes no acompanhamento sistemático a estes alunos e na adaptação dos métodos de avaliação, a pouca 

motivação do aluno para matérias que não são do seu interesse e a capacidade de mobilizar colegas para o apoio 

individual.  . 

De seguida foi a vez de Paula Jardim, mãe representante da associação Pais em Rede referir que professores e 

pais têm de se unir, porque só assim se consegue alcançar o sucesso de crianças/jovens. A Associação Pais em 

Rede desenvolve em diferentes áreas do país projetos de parecerias e cooperação com familias e escolas 

interessadas . O próximo sábado, 02/03/2013,  com o tema “Medidas Educativas” será  dinamizado por  um 

elemento da DGE. Faça a sua inscrição para proandee@gmail.com 

Notícias da ANDEE  
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√ Seminário sobre Educação Especial e 

Inclusiva “Nós e os Laços”  VISEU  
  
É já no proximo dia  9 de março que se irá 
realizar o Seminário promovido pela Pró-
Inclusão—ANDEE em parceria com a 
Universidade Católica Portuguesa—Centro 
Regional das Beiras sobre Educação Especial e 
Inclusiva “Nós e os Laços” . 
Este seminário decorrerá em Viseu, na 
Universidade Católica e contará com 
conhecidos conferencistas nomeadamente 
com o Prof. Doutor David Rodrigues e o Prof. 
Doutor Afonso Baptista. 
Para os associados da Pin e estudantes o valor 
do seminário corresponde a 5€ e para os não 
associados é de 10€. 
Se ainda não fez a sua inscrição pode fazê-lo 
para: 
congressospinanadee@gmail.com 

Notícias da ANDEE  (cont.) 

 
 
 

 √  Formação promovida pelo CF-PINANDEE 

Os Agrupamentos de Escolas/Autarquias/ Associações na área da Grande Lisboa e Vale do Tejo 

interessados em promover formação (Educação Especial),  para  docentes dos diferentes  grupos, 

podem contatar o  Centro de Formação PINANDEE . Este  possui um  plano com Ações de Formação, 

acreditadas pelo CCPFC,  que poderão  ser realizadas nos locais definidos pelos parceiros e sem 

qualquer custo para os mesmos. 

As ações de formação acreditadas são: 

Adequação do processo ensino-aprendizagem aos alunos com NE  -CCPFC/ACC-69240/12 

 Educação Sexual no contexto da Educação Especial  - CCPFC/ACC-71816/12 

Os porquês e o como da Comunicação Aumentativa  - CCPFC/ACC-72554/12  

Tudo o que a inclusão  pode conter: dos conceitos às práticas -  CCPFC/ACC-69220/12  

Aprendizagem ativa (na Educação Especial) agir, construir para aprender  - CCPFC/ACC-6922 

Tecnologias da informação e comunicação  - CCPFC/ACC-69227/12  

Dificuldades de Aprendizagem Específicas: Dislexia, disortografia e discalculia—CCPFC/ACC-

69221/12  

Arte na Educação Especial—CCPFC/ACC –71490/12  

 

Divulgue juntos dos seus contatos. 
Para mais informação contatar: proandee@gmail.com ou 927138331 
 



 

Notícias dos Outros 

√ Mas afinal o que são "Brinquedos Ecológicos"? 

Nunca como agora foi tão importante saber escolher os brinquedos mais adequados para os nossos 
miúdos: por razões financeiras (já todos percebemos que a era da “quantidade” antes da “qualidade” 
já terminou), mas sobretudo por razões Ecológicas – porque queremos o melhor para o 
desenvolvimento dos nossos filhos, respeitando o meio em que estão inseridos e o futuro da nossa 
Terra. Sustentabilidade é por isso a palavra de ordem.  
A pimpumplay associa-se a esse esforço nas suas práticas  
empresariais diárias, mas também com as marcas de jogos 
 e brinquedos que seleciona para o seu catálogo. É pois  
com naturalidade que os Green Toys, os primeiros  
Brinquedos  fabricados em materiais 100% reciclados, 
passaram a fazer parte do nosso catálogo.  
 
Para mais informação contatar: cliente@pimpumplay.pt 
244845531/913045401 
 

 

 

√ Conferência sobre Formação Inicial 
e Contínua, na área da EE na 

Assembleia da Républica 

A Comissão Parlamentar de Educação Ciência e 
Cultura vai organizar no dia 6 de Março uma 
Conferência sobre Formação Inicial e Contínua, 
na Área da Educação Especial.  Esta Conferência 
terá lugar na Sala do Senado da Assembleia da 
República entre as 9h30 e as 13h00. A abertura 
da Conferência será feita pelos Deputados Dr. 
José Ribeiro e Castro (Presidente da Comissão) 
e Dra. Margarida Almeida (Coordenadora do 
Grupo de Trabalho de Educação Especial). 
O Professor David Rodrigues, Presidente da Pró 
- Inclusão, apresentará uma comunicação 
intitulada "A Equidade e a Inclusão na 
F o r m a ç ã o  d e  P r o f e s s o r e s " . 
As pessoas interessadas (e com possibilidade) 
de participar nesta Conferência poderão 
inscrever-se através de um formulário que 
oportunamente estará disponível no site da 
Assembleia da República.  

Qualquer informação suplementar poderá ser 
obtida junto da proandee@gmail.com 



Aprendizagem Inicial 

(Maria Lopes) 
 

A autora apresenta um plano de intervenção, levado 

à prática no Pré-escolar, com base nos resultados de 

uma pesquisa empírica no âmbito da sua dissertação 

de mestrado.É elaborado um conjunto de 

experiências chave e sugestões de actividades a 

partir das produções poéticas das crianças que as 

despertam para aprendizagens significativas da 

leitura e da escrita, aguçando-lhes a curiosidade 

pelo aprender a aprender que se concretiza no 

aprender a fazer. O papel do educador é de 

mediador nesta aventura grandiosa, provocando-

lhes conflitos cognitivos, na construção de 

competências metalinguísticas, capacitando-as a 

enfrentem os desafios da aprendizagem formal da 

leitura e da escrita, apresentando baixos níveis de 

stress escolar, aquando da entrada no 1º ano do 

Ensino Básico. 

 

 

 

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 


