
 

Apresentação 

A Pró-Inclusão, Associação Nacional de Docentes de Educação Especial organiza desde 2009, cada dois 

anos, um Congresso Internacional. Estes congressos constituíram-se como momentos valiosos e ne-

cessários para conhecer, discutir e inspirar novos valores e práticas para a Educação Inclusiva.  O últi-

mo congresso de 2015 reuniu mais de 500 participantes de 38 países e nele foi aprovada a 

"Declaração de Lisboa sobre Equidade e Educação Inclusiva". 

Este ano de 2017, nos dias 6, 7 e 8 de julho, realizaremos de novo o nosso congresso internacional. 

Será um congresso em que daremos um particular realce a três aspetos: a) à presença de participan-

tes de língua oficial portuguesa, b) à discussão de caminhos para aprofundar a equidade e a inclusão 

educativa e c) um olhar mais abrangente sobre a Inclusão de alunos não só com condições de defici-

ência mas vulneráveis à exclusão e ao insucesso escolar.  Sem dúvida que a necessidade de inovação, 

a urgência de encontrar novos modelos para o funcionamento dos sistemas educativos estará presen-

te em todo o congresso. 

Queremos convidá-lo a estar connosco e a fazer desde já a sua inscrição e mandar - se for caso disso 

- a sua proposta de comunicação.   

Estamos, como sempre, entusiasmados com a possibilidade de nos encontrarmos e uma vez mais nos 

convencermos que um congresso sobre Inclusão, para o ser verdadeiramente tem que se ser inclusi-

vo. Contamos convosco no Verão de Lisboa . 

Conferencistas confirmados: 

Fernanda Rodrigues - Socióloga, Doutorada em Serviço Social, foi responsável durante vários anos 

pelo PNAI - Plano Nacional para a Inclusão. 

Durante o próximo mês de abril irão ser confirmados os restantes conferencistas. 

David Rodrigues 
Presidente da Pró-Inclusão/ANDEE 
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______________________________________6 de julho 
 
15:30-16:30 | Acolhimento 
                          Momento cultural 
16:30-17:15 | Cerimónia de abertura 
17:15-18:00 | Conferência 1  
18:00-19:30 | Mesa Redonda 1 - Inclusão e Inovação Educacional (*) 
 
20:00 - Jantar (opcional)  
 

______________________________________7 de julho 
 
8:30-9:00 | Acolhimento 
9:00-9:45 | Conferência 2 
9:45-11:15 | Mesa Redonda 2 - Inclusão e Educação (*) 
11:15-11:45 | Coffee Break 
                       Espaço Posters 
11:45-13:00 | Comunicações livres 1 (*) 

13:00-14:30 | Almoço 

14:30-15:15 | Conferência 3 
15:15-16:45 | Mesa Redonda 3 - Inclusão e Direitos Humanos (*) 
16:45-17:00 | Coffee Break 
                          Momento cultural 
17:00-18:30 | Comunicações livres 2 (*) 
 

______________________________________8 de julho 
 
9:00-9:45 | Conferência 4
9:45-11:15 | Grupos focais (*) 
11:15-11:45 | Coffee Break 
                          Espaço Posters 
11:45-13:00 | Comunicações livres 3 (*) 

13:00-14:30 | Almoço 

14:30-15:15 | Conferência 5 
15:15-16:00 | Síntese dos Grupos focais 
                            Momento cultural 
16:00 | Cerimónia de encerramento 

(*) Escola Superior de Educação de Lisboa (ESELx) 
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1 - Intervenção Precoce na Infância. Funciona? 

  2 - Ferramentas digitais: Apoios nas atividades de aprendizagem. Como? 

    3 - Experiência inovadoras e Metodologias inclusivas.  

      4 - Lideranças escolares e práticas inclusivas. É possível?  

        5 - Políticas Educativas. O que há de novo? 

        6 - Perfil do aluno e Necessidades educativas Específicas. 

      7 -  Flexibilização Curricular e Diversidade. 

    8 - Professor de Educação Especial: novos desafios. 

  9 - Formação de professores para a inclusão. 

10 - Caminhos para a vida (in)dependente: Família, Escola e Comunidade. 

* Os Grupos Focais e as Comunicações Livres decorrerão nas Instalações da Escola Superior de 

Educação de Lisboa, junto à Escola Superior de Comunicação Social 

Grupos Focais* 
8 julho - 9h45 / 11h15  

Comunicações Livres* 
 

 7 de julho - (1) 11h45/13h00  
                      (2) 17h00/18h30 

 
8 de julho - (3)11h45/13h00 

Nova data limite para apresentação de resumos/
propostas de comunicação:  

 

8 de maio de 2017 
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Valores e datas: 

Até 6 de junho de 2017: 
 Sócios da Pró-Inclusão - 35,00€  
 Estudantes de Doutoramento/Mestrado - 40,00€ 
 Não associados - 60,00€ 

 
Após 6 de junho de 2017: 

 Sócios da Pró-Inclusão - 45,00€ 
 Estudantes de Doutoramento/Mestrado - 50,00€ 
 Não associados - 70,00€ 

1 - Transferência bancária 

Nome do Banco: Montepio 

Cliente/Beneficiário: PRO-INCLUSÃO - D EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Identificação Bancária/IBAN: PT50.0036.0106.99100042329.74 

BIC/SWIFT: MPIOPTPL (necessário para transferências internacionais) 

Enviar o comprovativo da transferência, devidamente identificado, para:  

vcongressopinandee@gmail.com 

2 - Vale Postal / Vale Internacional 

Beneficiário: 

Pró-Inclusão - ANDEE | Avenida Jorge Peixinho, n.º 30, Quinta da Arreinela | 2805-059 Amada - Portugal  

3 - PayPal - https://www.paypal.me/proinclusao 

Inscrições/Registo 

Formas de pagamento 

Inscrições aqui: 
http://vcongressopinandee.weebly.com/

inscricaocongresso2017.html 

ATENÇÃO 

Todos os participantes, incluindo os oradores responsáveis pelas  
comunicações livres,  

devem proceder ao seu registo/inscrição e respetivo pagamento. 

mailto:vcongressopinandee@gmail.com
https://www.paypal.me/proinclusao
http://vcongressopinandee.weebly.com/inscricaocongresso2017.html
http://vcongressopinandee.weebly.com/inscricaocongresso2017.html
http://vcongressopinandee.weebly.com/inscricaocongresso2017.html


Página 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações sobre a atualização do Programa, Con-
ferencistas, Submissão dos Resumos, Inscrições e muitas ou-

tras novidades, consultem  o WebSite do Congresso em: 

http://vcongressopinandee.weebly.com/ 
 

Obrigada e até breve! 
 

Entretanto... 

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 Educa-
ção do nosso País.  Para que a Pin-ANDEE possa crescer na sua representatividade, ações e ativi-
dades, 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€ - não chega a ser 10 cêntimos por dia!) inclui o envio mensal da News-
letter e semestral da revista “Educação Inclusiva”, a gratuitidade ou redução do valor da inscrição nas várias 
iniciativas levadas a cabo pela associação ou em parceria com outras instituições. 

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

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

http://proandee.weebly.com/  

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

