
 
defende-se dizendo que é um me-
ra atualização dos programas. 
Mas, se os programas ficam mais 
difíceis, mais abstratos, mais ex-
tensos o que é que vamos espe-
rar? É que cada vez mais alunos 
não sejam capazes de os acompa-
nhar. E para onde vão estes alu-
nos? Para as vias alternativas, é 
claro. Sobe-se a fasquia para enca-
minhar com razões óbvias alunos 
para “outras” vias. 
Outro exemplo é de como prolife-
raram os currículos alternativos: 
inicialmente uma experiência pe-
dagógica expandiram-se exponen-
cialmente neste ano letivo. 
Ainda outro exemplo é a falta de 
recursos com que se debatem as 
escolas para atender alunos com 
necessidades educativas especiais. 
Sem estes recursos o que resta? 
(Re)Enviar estes alunos para as 
escolas especiais ou criar currícu-
los “do fundo do quintal” para os 
educar. 
Mais exemplos poderiam ser da-
dos mas o importante é estarmos 
cientes que estamos a trilhar o 
caminho para o fim do ensino uni-
ficado tal como o conhecemos. Sei 
o que muitos pais poderão pensar: 
estas vias alternativas vão benefi-
ciar o percurso do meu filho por-
que ele vai deixar de estar numa 
escola tão heterogénea. Mas te-
nham atenção: o vosso filho pode 
ser daqueles que vai para “outras 
vias” e depois a sua mobilidade 
escolar será restrita. Quase todas 
as pessoas que são agora pais, 
foram educadas em vias unifica-
das. E ainda bem, certamente 
muitos deles devem a esta abertu-
ra a sua possibilidade de mobilida-
de social. 
 
David Rodrigues 
Professor Universitário 
Presidente da Pró – Inclusão – 

Associação Nacional de Docentes 

de Educação Especial 

  

 

 

Preparando o fim do Ensino  
Unificado 

Sabemos que atualmente existe nas 
escolas uma diversidade de alunos 
maior que antes. Hoje e felizmente, 
todas acrianças e jovens têm acesso 
a uma educação pelo menos até ao 
9 º ano de escolaridade. Assim a 
seleção deixou de se fazer no final 
da antiga quarta classe e manteve 
os alunos na mesma escola durante 
mais tempo. Não é pois de estra-
nhar que as escolas registem que os 
alunos são agora mais diferentes 
que antes dado que antes só conti-
nuava a estudar uma minoria. Há 
pois uma maior diversidade de alu-
nos nas escolas atuais. 
Existem duas maneiras fundamen-
tais das escolas responderem à di-
versidade: a primeira é criando vias 
alternativas e a outra é apoiando 
em via unificadas os alunos que 
precisam mais prementemente de 
fazer percursos personalizados de 
aprendizagem. A primeira via – 
aquela que aponta para que os alu-
nos devam ser precocemente enca-
minhados para vias diferenciadas – 
é adotada em alguns países euro-
peus nomeadamente na Alemanha. 
Este sistema procura não só separar 
bem cedo no percurso escolar os 
alunos conforme as capacidades 
que eles demonstram nesta fase da 
sua vida, mas também encontrar 
alguma homogeneidade entre os 
grupos que assim são separados. 
Ora, mesmo com grupos separados, 
a homogeneidade continua a ser 
uma quimera e procurar 
“simplificar” o ensino através da 
homogeneidade dos alunos é reco-
nhecidamente um erro. Como se 
sabe. e mesmo fazendo fé na corre-
ção dos instrumentos e dos critérios 

que permitiriam uma adequada 
orientação de currículo em idades 
tão baixas, é muito pouco prová-
vel que estes julgamentos possam 
ser fiáveis durante toda vigência 
da  escolaridade.  A questão é que 
apesar de se propagandear a pos-
sibilidade de se mudar de via, 
essa possibilidade é sempre muito 
restrita. Até porque o jovem tem 
tendência a adotar os comporta-
mentos que dele são esperados e 
portanto a tudo fazer para que a 
sua orientação escolar que lhe foi 
dada dê certo. 
A segunda via é a que temos atu-
almente nas nossas escolas: uma 
via comum nos 9 anos de escolari-
zação. Para que esta via funcione 
é essencial – tendo o currículo 
características mais comuns – que 
haja apoio na escola para que os 
diferentes grupos de alunos pos-
sam progredir conforme o seu 
ritmo. Sabemos que a carência de 
recursos afeta muito fortemente 
esta via dado que, se eles falta-
rem, isto é se o aluno não tiver o 
apoio que precisa e quando preci-
sa, vai-se agigantar o insucesso 
escolar, o abandono e os proble-
mas de comportamento. Para um 
analista desprevenido isto quer 
dizer que é preciso investir em 
vias diferenciadas; para um ana-
lista conhecedor, isto quer dizer 
que o sistema não está a apoiar, a 
mobilizar os recursos que deve 
para promover o sucesso do alu-
no. 
A opção pelas vias diferenciadas 
está lenta e capciosamente a ins-
talar-se no nosso sistema educati-
vo. Vou dar um exemplo: os pre-
sentes programas de Matemática 
e Língua Portuguesa que estão 
em discussão pública, foram já 
qualificados pelos representantes 
dos professores como 
“demasiado complexos”, 
“centrados da literatura” e 
“impossíveis de serem cumpri-
dos”. O Ministério da Educação  
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Notícias da ANDEE  

IV Ciclo de sábados “Falando com  quem faz” 

Decorreu no passado dia 26 de novembro a primeira sessão do novo  ciclo de sábados “Falando 

com quem faz” organizado pelo Centro de Formação Pin- ANDEE com o tema de “Medidas Educa-

tivas: tecnologias de apoio”. Esta sessão foi organizada pela Dra. Helena Neves e dinamizada pela 

equipa da CRTIC Sintra,  Dra. Cátia Marques e Margarida Loureiro e contou com a participação de 

cerca de 50 pessoas, na sua maioria professores, interessados em aprofundar e partilhar questões 

relativas ao tema. 

 

As formadoras iniciaram a sessão fazendo  uma apresentação do Centro de Recursos de Tecnolo-

gias de Informação e Comunicação para a Educação Especial (CRTIC Sintra), informando que o mes-

mo abrange  os concelhos de Mafra, Sintra, Cascais e Oeiras e que se encontra sediado no Agrupa-

mento de Escolas Rio de Mouro, em Sintra. 

 

A principal finalidade do CRTIC consiste na avaliação  das necessidades dos alunos com NEE de ca-

ráter permanente para efeitos de utilização de Produtos de Apoio com vista a garantir a inclusão 

educativa destes alunos, desde que se encontram inscritos em estabelecimentos de ensino público 

da respetiva área geográfica de abrangência. A equipa do CRTIc referiu ainda que o potencial das 

Terapias de Apoio na ajuda de crianças com NEE é enorme e abarca diversas áreas na Educação 

como por exemplo socialização, comunicação, aprendizagem e acesso aos conteúdos curriculares. 

As formadoras  esclareceram  os presentes sobre os procedimentos de avaliação e os intervenien-

tes participantes neste processo. Apresentaram alguns produtos de tecnologia e disponibilizaram 

informação sobre empresas que comercializam alguns produtos de apoio técnico  e websites onde 

se encontra vasta informação relativa às tecnologias de apoio no âmbito das NEE. 

Eis alguns dos exemplos mencionados. 

 
Helena Neves 
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Notícias da ANDEE  (cont.) 

Congresso Internacional Educação Inclusiva e Equidade  

 
Realizou-se nos dias 31 de outubro, 1 e 2 de novembro o 
III Congresso Internacional “Educação Inclusiva e Equida-
de”. A organização do Congresso foi da inteira responsabi-
lidade da Pró- Inclusão: Associação Nacional de Docentes 
de Educação Especial e envolveu um elevado número de 
pessoas e recursos. 
 
O Congresso teve lugar no Instituto Piaget de Almada e 
assumiu-se, do primeiro ao último dia, como um espaço 
privilegiado de reflexão, partilha e debate de temáticas no 
âmbito da Educação Especial e Inclusiva. Os cerca de 500 
participantes deram, ao longo de três dias, vida às instala-
ções do Congresso e presentearam a organização com 
permanente e contagiante boa disposição. Foram dias 
intensos, não só do ponto de vista pedagógico e científico, 
dado o grande número de conferencistas de reconhecido 
mérito nacional e internacional e o elevado número de 
comunicações apresentadas, como também do ponto de 
vista das emoções e dos afetos. Estabeleceram-se laços, 
construíram-se pontes, traçaram-se metas e unificaram-se 
esforços!  
 
Ainda que a caminhada continue, este foi certamente um 
marco na história da nossa Associação e nos trilhos da 
Inclusão!  
 
As conclusões do Congresso, já enviadas a todos os parti-

cipantes, serão publicadas na separata do próximo núme-

ro da Revista Educação Inclusiva  que se prevê estar dispo-

nível na segunda semana da dezembro. 

                                                                           Dídia Lourenço 



Notícias da ANDEE  (cont.) 

Nos dias 9,10,16 e 17 de Novembro 
de 2013, irá realizar-se o III peditório 
distrital a favor da APPDA-Setúbal. A 
AEP (Associação de Escoteiros de 
Portugal) e o CNE ( Corpo Nacional 
de Escutas ) irão mais uma vez 
 colaborar neste peditório! 
As verbas angariadas neste peditó-
rio, serão uma preciosa ajuda para a 
construção do RESPIRO, Lar Residen-
cial e Centro de Atividades Ocupaci-
onal, de forma a que esta Associação 
possa  continuar a apoiar gratuita-
mente a maioria das famílias com 
filhos com Perturbação do Espectro 
do Autismo (PEA) . 
 

Também pode colaborar através de um pequeno donativo para o 
NIB:003507740013867853088 da Caixa Geral de Depósitos 

 
Donativos ao abrigo da lei do mecenato.  

Notícias dos Outros 

Conferencia da Comissão Europeia 
20 e 21 de novembro 2013 

O Conselho de Ministros do Conselho da Europa acaba de aprovar (16 de outubro) um 
documento sobre a Inclusão Escolar. O Presidente da Pró– Inclusão: ANDEE, participou 
nas discussões do grupo de peritos que elaborou a proposta que foi enviada ao Conse-
lho de Ministros.  
Aqui fica o "link" para quem quiser consultar: 
 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM%2FRec%282013%
292&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntran
et=EDB021&BackColorLogged=F5D383  
 
Dia 20 e 21 de novembro realizar-se-á, em Bruxelas, uma conferência da Comissão Eu-
ropeia onde será orador o Professor Doutor David Rodrigues, presidente na Pró– Inclu-
são: ANDEE. 

https://www.facebook.com/AppdaSetubal?directed_target_id=0
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM%2FRec%282013%292&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM%2FRec%282013%292&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM%2FRec%282013%292&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383


 

 

 

 

 

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 In-

clusiva”, a gratuitidade ou redução na inscrição nas várias iniciativas levadas a cabo pe-
la associação ou em parceria com outras instituições. 

 

REGULARIZE AS SUAS QUOTAS! 
 

http://proandee.weebly.com/        E-Mail: proandee@gmail.com 

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

“Equidade e Educação Inclusiva” de David Rodrigues 

Profedições, 2013 

O livro “Equidade e Educação Inclusiva é uma seleção feita pe-

lo autor, David Rodrigues, de alguns dos textos de opinião pu-

blicados nos últimos 5 anos – Trata-se de um conjunto de 40 

textos e mais 10 estórias que mostram uma aguda, oportuna e 

desafiadora visão das realidades educativas vistas do prisma 

da militância de quem abraçou a causa da qualidade da educa-

ção para todos há várias dezenas de anos. Este livro não é cer-

tamente um livro que procura criar consensos mas sobretudo 

desencadear debates de ideias que poderão levar a densificar 

melhor os argumentos de cada um e talvez suscitar debates e 

energias de participação num sempre necessário debate sobre 

a Educação. 

O livro é enriquecido por um prefácio de António Nóvoa, figura 

maior da Educação em Portugal e que sempre se posicionou ao 

lado da promoção da equidade e inclusão. 

 

Pode adquirir através de: 

http://www.profedições.pt/livraria  

http://proandee.weebly.com/
http://www.xn--profedies-w3a8m.pt/livraria

