
Conselho Nacional de Educação 
com a intenção de suscitar um 
debate esclarecedor sobre a 
Educação Inclusiva e Especial 
em Portugal.  Até agora sem 
resultados concretos. Um 
pouco desiludidos com esta 
omissão vamos dizendo 
“Vamos ver…”, “Vamos ver...” 
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“Vamos ver...” 
 

Começamos maio. A crise 
tornou-se uma crosta na nossa 
pele tão persistente que já mal 
nos lembramos de como ela era 
antes de estar recoberta por 
tantas palavras, ameaças e 
desilusões.  Continuamos a dizer 
“Vamos ver… “ Vamos ver…” na 
esperança que o que vamos ver 
seja melhor do que está agora. 
O Conselho Nacional de 
Educação acaba de publicar uma 
relatório sobre a Educação em 
Portugal no ano 2012.  Trata-se 
de um documento muito bem 
organizado, exaustivo mas não 
maçudo que nos fornece os 
dados necessários para discutir 
o “estado da educação”. Não é 
este o espaço indicado para uma 
análise do documento mas 
realçaria dois aspetos gerais que 
me parecem mais orientadores. 
Em primeiro lugar são inegáveis 
os progressos no nosso sistema 
educativo. Décadas de 
investimento em Educação 
obtiveram resultados que nos 
aproximam dos países que 
fazem parte da nossa geografia 
e cultura. Claro que as cicatrizes 
de um atraso estrutural na 
Educação continuam a fazer-se 
sentir: a baixa escolarização no 
secundário é sinal de uma 
educação que teve de eleger 

como prioridade a promoção 
da alfabetização, a 
universalização do ensino 
básico e a irradicação do 
abandono escolar. 
Em segundo lugar – e como 
muito bem apontou o Prof. Rui 
Canário numa intervenção 
sobre este tema – Portugal tem 
lutado contra o atraso com 
bons resultados e lutado contra 
a desigualdade com resultados 
bem piores. Ainda que haja 
alguns lampejos animadores 
(ref: o último relatório do PISA) 
Portugal continua a ser dos 
países mais desiguais nas 
oportunidades educativas. 
Entenda-se igualdade de 
oportunidades não do lado do 
que se dá mas do lado que se 
recebe. E aí Portugal continua a 
manifestar grandes carências. 
A questão da equidade (já 
repararam como a palavra 
penetrou como um incendio de 
verão no vocabulário dos 
nossos políticos?) é 
fundamental quando 
pensamos na educação dos 
alunos com NEE.  Em larga 
medida a conceção dos 
programas de apoio para estes 
alunos alimenta-se de uma 
perspetiva de equidade e de 
inclusão. E por isso talvez 
estejamos tão preocupados: 
porque a Educação Especial 
sofre simultaneamente de 
várias crises que se somam: a 
económica, a da educação e da 
equidade e desigualdade. 
Por várias vezes a Pró – 
Inclusão – Associação Nacional 
de Docentes de Educação 
Especial tem abordado o 
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√ Programa de III Congresso Internacional 

Apresentamos o Programa do III congresso 
Internacional  “Educação Inclusiva e Equidade” a 
realizar pela Pró-Inclusão ANDEE no Instituto Piaget de 
Almada, nos dias 31 de outubro, 1 e 2 de novembro de 
2013. 

 
 
Faça já a sua incrição para: 
congressospinandee@gmail.com 
 
Para mais informação consulte: 
congressospinandeeblogspot.pt 
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√  Centro de Formação Pin-ANDEE 

 

 

 

 
Estão abertas inscrições para as ações de 
f o rm a çã o   “ D if i cu ld a d e s  d e 
Aprendizagens Específicas: Disléxia, 
Disortografia e Discalculia” realizada pelo 
formador Jorge Humberto Nogueira e a 
ação de formação “Os Porquês e o Como 
da Comunicação Aumentativa” realizada 
pelo formador Joaquim  Côloa. 
Ambas as formações irão decorrer no 
Instituto Piaget de Almada com inicio 
marcado para o mês de maio. 
Estas ações acreditadas pelo CCPFC com 1 
crédito, relevam para os efeitos previstos: 
no artigo 5º do Regime Jurídico da 
Formação Contínua de Professores e 
releva para os efeitos da aplicação do nº 
3º do artigo 14º do Regime Jurídico da 
Formação Contínua de Professores.  
A calendarização prevista é  a seguinte: 
 
Os Porquês e o Como da Comunicação 
Aumentativa: maio 7, 9,14, 16, 21, 23, e 
28 (17h-20h); maio 30 (16h-20h);  
 
Dif iculdades de Aprendizagens 
específicas: maio 15, 22, 29 (18h – 
22h);junho 6, 26, (19h – 22h);julho 3 (18h 
– 22h);julho 10 (19h – 21h);j ulho 17 – 
(data alternativa)  
 
 
Para mais informações contate: 
proandee@gmail.com 
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Notícias dos Outros 
√ Matemática e Criatividade no pré-escolar e 1º CEB 

 
O 2º Encontro “Matemática e Criatividade no pré-escolar e 1º CEB: práticas de referência”, irá 
realizar-se nos dias 4 e 25 de maio, no Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro em Oliveira de 
Azeméis. 

Este evento conta também com a componente formação acreditada, com acesso a 0,6 créditos, 
para os grupos 100, 110 e 910. Valide a Sua inscrição e receba a oferta, via e-mail, 
do software Peça a Peça Inglês para construir e completar. Usufrua ainda de o desconto de 
10%, sobre o valor de inscrição para grupos de 10 participantes. 
 
Para mais informações contatar ludomedia: 
Tel.: +351 256 607 077 
info@ludomedia.pt 
www.ludomedia.pt  

 √Conferência Educação e Formação Para Todos 

(Casa Pia de Lisboa) 
 

 

 √ Manual de Apoio Pó-Diagnóstico da 
APPDa—Setúbal 
 

 
A 

APPDA-Setúbal lançou o “Manual de Apoio 
Pós-Diagnóstico da APPDA-Setúbal – Para ir 
mais longe, a pensar no seu filho, em si e em 
toda a família”, que reúne informações gerais 
sobra a Perturbação do Espectro do Autismo, 
estratégias, serviços de apoio existentes na 
comunidade e legislação de apoio às pessoas 
com Perturbação do Espectro do Autismo e 
suas famílias. 
 
Para mais informação contatar: 
Email: appda-setubal@sapo.pt, geral@appda-
setubal.com  

265501681 - 916181849 - 916815707  

tel:%2B351%20256%20607%20077
mailto:info@ludomedia.pt
http://marketim.artevirtual.pt/tl.php?p=ta/td/rs/atv/s5/rs//http%3A%2F%2Fwww.ludomedia.pt
mailto:appda-setubal@sapo.pt
mailto:geral@appda-setubal.com
mailto:geral@appda-setubal.com


Como Motivar para a Leitura 

Maria Almira Soares 

 

 
A leitura é o tema constante ao longo dos dez capítulos deste 
livro, alicerçados na convicção de que ler tem uma função 
humanamente estruturante. Os âmbitos de observação e de 
intervenção aqui analisados são variados. No âmbito da actividade 
escolar, a autora apresenta projectos de leitura diferenciados e já 
experimentados em anos anteriores. Muitas das reflexões e 
sugestões referenciadas poderão ser úteis àqueles que que 
procuram os seus caminhos para a leitura e aos que trabalham 
com ela. Um livro muito bem estruturado, que certamente 
cativará profissionais do ensino e outros potenciais leitores.  

 
Editora: 

Editorial Presença 
(edição de 2003)  

  

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 
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