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O ingresso num congresso é uma oportunidade fantástica para aprender, ensinar e trocar conheci-
mentos e pontos de vista.  Consideramos "fantástica" esta oportunidade e, por esta razão, dedicamos 
um grande esforço, tempo e energia para que estes momentos sejam significativos para quem neles 
mergulha. 

Este 6º Congresso  é um "olhar pelo caminho". Na verdade estamos a caminhar há muitos anos pelo 
caminho da Inclusão e vamos pontuando o nosso percurso com momentos em que não só olhamos 
para a frente - para onde queremos chegar - mas também para o lado e para trás - de onde viemos e 
em que lugar estamos. 

Em outubro reunimos na belíssima Santarém muitas das pessoas que têm estado na trincheira da 
frente na luta pela inclusão educativa. Teremos inspiradoras conferências, teremos dinâmicas mesas 
redondas, múltiplas comunicações, discussão em grupos focais, e, para além de tudo isto,  a alegria de 
nos encontrarmos e renovarmos a esperança e a alegria da inclusão. 

Contamos convosco em Santarém.  de certeza que não existe em Portugal e para educadores melhor 
lugar para estar do que este, nestes dias! 

Até já. Até lá! 
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Programa 

 

24 de outubro (5.ª feira) 

 
14:30 | Abertura do Secretariado / Acolhimento 
16:00 | Momento cultural: Projeto JOST - Jovem Orquestra Sinfónica do Tejo 
16:45 | Sessão de Abertura 
17:00 | Conferência 1 
17:45 | Atribuição de Medalhas de Mérito 
18:30 | Visita noturna guiada: Santarém, capital do gótico  
20:00 | Jantar do Congresso nos Claustros do Convento (sob inscrição)  

 

25 de outubro (6.ª feira) 

 
8:30   | Abertura do Secretariado 
9:00   | Conferência 2  
9:45   | Mesa Redonda 1 - A minha escola precisa de uma grande volta! 
11:15 | Coffee Break 
11:45 | Mesa Redonda 2 - Inclusão? Eu não tive formação! 
13:00 | Almoço (ESE) 
14:30 | Grupos Focais (ESE) 
16:00 | Comunicações orais 1 (ESE)  
17:30 | Comunicações orais 2 (ESE) 
18:45 | Fim dos trabalhos  

 

26 de outubro (sábado) 

 
8:30   | Abertura do Secretariado 
9:00   | Conferência 3 
10:30 | Mesa Redonda 3 - O difícil é sentá-los! 
11:15 | Coffee Break 
11:45 | Mesa Redonda 4 - E lá fora? Perspetivas de Inclusão na CPLP 
13:00 | Almoço (livre) 
14:30 | Mesa Redonda 5 - É tudo muito bonito, mas a avaliação! 
15:15 | Conclusões dos Grupos Focais 
16:00 | Conferência 4 
17:00 | Manifesto - Sessão de Encerramento 
17:30 | Momento Cultural - Assinatura do Tratado dos Afetos  

https://vicongressoproinclusao.weebly.com/
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Grupos Focais 

1- A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva como modelo organizacional da Escola 

2- Centros de Apoio à Aprendizagem: O quê, o quem e o como, na base da organização de espaços pro-

motores de aprendizagem e desenvolvimento 

3- Operacionalização das medidas de apoio à aprendizagem. As Medidas Universais na base da aborda-

gem curricular 

4- As competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e a Avaliação para as 

Aprendizagens 

5- O acesso para todos: Desenho Universal para a Aprendizagem 

6- Comunidades de Aprendizagem – A inclusão e coesão social a partir da Educação 

7- A Voz dos Alunos  
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Datas IMPORTANTES:  

 

RESUMOS DE COMUNICAÇÕES ORAIS E POSTERS 

Submissão de resumos ........................................ Data fechada 

Revisão cega por Pares ....................................... até 21 de julho de 2019 

Notificação de aceitação dos trabalhos .............. até 29 de julho de 2019  

Se o primeiro autor do resumo não receber a notificação até 15-08-2019, por favor, entre em contacto 

com a Comissão Organizadora)  

Nota: O autor que fizer a apresentação do trabalho receberá o Certificado de Apresentação, desde que faça a 

sua inscrição no Congresso e proceda ao respetivo pagamento. O mesmo se aplica ao(s) coautor(es). 

INSCRIÇÃO DE AUTOR 

Data limite para inscrição de autores e respetivo pagamento ..................... até 31 de agosto de 2019  

https://vicongressoproinclusao.weebly.com/
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Caríssimo Sócio(a), 
Caro(a) amigo(a), 
 
No final de mais um ano letivo queríamos saudá-lo e agradecer o facto de ter estado perto  de nós e 
connosco.  

Somos uma Associação Nacional de Docentes  de Educação Especial que investe nos seus associados em 
prol do desenvolvimento de uma Escola Inclusiva e do sucesso educativo de todos os alunos. Dese-
jamos cada vez mais, estabelecer uma relação de proximidade com todos os docentes  em termos pro-
fissionais, de identidade profissional e no desenvolvimento profissional dos docentes de Educação Espe-
cial.  

Para esse efeito, a Pró-Inclusão desenvolve um conjunto  de iniciativas atendendo aos interesses e ne-
cessidades profissionais e formativas dos seus associados, nomeadamente: Congressos, cursos e ofici-
nas de formação, ações de curta duração e "Ciclos de Sábados Falando com quem faz". Emitimos men-
salmente a nossa Newsletter e semestralmente publicamos a Revista "Educação Inclusiva", para além de 
alguns pareceres/recomendações . 

O Centro de Formação teve durante o ano letivo uma atividade intensa e dinamizou diversas ações  de 
formação, em várias áreas geográficas, desde o Norte ao Sul do país, passando ainda pela região Autó-
noma da Madeira. No entanto, pretendemos alargar ainda a sua área de influência e chegar a mais só-
cios, a mais docentes e a mais locais do nosso país. 

É, neste intuito, e por este meio, que lhe lançamos alguns desafios e pedimos a sua colaboração para 
que em conjunto, consigamos responder efetivamente às reais necessidades formativas e de interven-
ção pedagógica dos associados, assim: 

1º  Caso seja formador(a) acreditado pelo Conselho Cientifico Pedagógico da Formação Contínua 
(CCPFC) e queira ministrar ações de formação na sua zona, faça-nos chegar o seu  currículo e as áreas 
em que estaria disponível para  ministrar a formação, assim como as áreas geográficas de incidência. 

2º  Apresente  uma planificação/desenho da formação a desenvolver: temática, modalidade de forma-
ção, horas de formação, destinatários, objetivos, conteúdos, modalidades de avaliação dos formandos e 
bibliografia significativa para o efeito. Posteriormente, após análise da mesma pela Comissão Pedagógi-

ca, poderá ser submetida ao CCPFC, para acreditação. Aceda aqui aos formulários para o efeito. 

3º As áreas de formação podem incidir sobre temas mais específicos relacionados com o neurodesen-
volvimento: dislexia, autismo, deficiência visual, auditiva (dirigidas especificamente a docentes de Edu-
cação Especial e, eventualmente, a mais um ou dois grupos de recrutamento, no máximo) ou mais gene-
ralistas ou transversais como: Inclusão, Flexibilidade Curricular, Diferenciação Pedagógica, Adaptações 
Curriculares Significativas ou Não Significativas, Acomodações Curriculares, Desenho Universal para a 
Aprendizagem, Avaliação para as Aprendizagens, dirigidas a:  

1. generalidade dos docentes; 

2. docentes de educação especial; 

3. ou relacionadas com o trabalho da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação lnclusiva (EMAEI) 

4º Faça-nos chegar as necessidades formativas que considera mais prementes, identificadas no decor-
rer da intervenção pedagógica, na Escola/Agrupamento ou na sua área geográfica. 
 
Aguardamos as vossas sugestões e colaboração, e encontramo-nos disponíveis para prestar todo o 
apoio que venha a precisar na concretização de alguma das situações mencionadas. 

Despeço-me desejando a todos(as) votos de boas e merecidas férias. 

Saudações inclusivas, 
 

A diretora do Centro de Formação da Pró-Inclusão 
Ana Maria Ferreira 

CENTRO DE FORMAÇÃO 

https://cfpinandee.weebly.com/bolsa-de-formadores.html
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Olhares pelo Caminho - A propósito de Salamanca 

“25 anos depois de Salamanca é tempo para, inspirados pelo deus romano Janus, olhar simulta-

neamente para trás e para a frente. Olhar para trás para sabermos de onde vimos, o tanto ca-

minho que honestamente, denodadamente e corajosamente fizemos. Olhar para a frente para 

sabemos como podemos ir mais além. Por vezes parece que há pessoas que olham para trás 

para ver o que não foi feito e para a frente para ver o que é óbvio que não se consegue fazer.  

Também há quem se defenda dos novos tempos dizendo que “antes é que era bom”. Salamanca 

é um bom antídoto para as pessoas que acham que a utopia está no passado (os “retrópicos”). 

A utopia (o ‘setting’ que nos faz imaginar e caminhar para o que achamos bom e justo) está 

sempre à frente, como nos mostrou Salamanca ao apontar a urgência da inclusão num momen-

to em que nem sequer a integração conseguíamos fazer eficazmente. 

Celebrar Salamanca é comemorar (“lembrar em conjunto”) o caminho e abastecer energias pa-

ra fazer das nossas escolas espaços de cidadania, de participação de fraternidade. Na verdade, 

a Inclusão não é só colocar alunos “diferentes” na escola; é antes o que se faz para que desta 

presença não se origine desigualdade. Foi isso que Salamanca apontou e, como escreveu José 

Saramago, “se puderes ver… repara”.  

David Rodrigues, Presidente da Pró-Inclusão 
in: Jornal de Letras, maio de 2019 

 

 

Quer saber onde ficar? Onde e o que comer? O que visitar, antes e depois do 

Congresso? Visite o website do Congresso e descubra!  

https://vicongressoproinclusao.weebly.com/ondeficar.html  

Queremos lembrar-vos que não estamos sós e quanto mais nos reforçarmos como Associação mais adequada e pertinente vai 
ser a nossa participação nas políticas e nas práticas inclusivas na Educação do nosso País.  Para que a Pin-ANDEE possa cres-

cer 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 cota anual (35,00€) inclui dois números por ano, da revista “Educação Inclusiva”, a gratuitidade 
ou redução do valor da inscrição nas iniciativas da associação ou nas quais seja parceira. 

http://proandee.weebly.com/novos-soacutecios.html 

Para continuar a beneficiar destas vantagens, MANTENHA as suas COTAS REGULARIZADAS! 

https://vicongressoproinclusao.weebly.com/ondeficar.html
https://vicongressoproinclusao.weebly.com/
http://proandee.weebly.com/novos-soacutecios.html

