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Pró-Inclusão - ANDEE 
2008/2018 - 10 anos ao serviço da Inclusão 

Muitos foram os que nos acompanharam ao longo destes 10 anos. Estão seguramente nos nossos cora-
ções e é com enorme gratidão que os lembramos e reconhecemos a contribuição individual e/ou coleti-
va para uma educação para todos e uma sociedade mais inclusiva. 

Participações confirmadas: 

• Maria do Céu Roldão 

• Laborinho Lúcio 

• Isabel Menezes 

• João Costa 

• Adelino Calado 

Programa e Inscrições disponíveis em:  
https://cfpinandee.weebly.com/simposioaniversarioprograma.html 

Conferências: 
• O que é a qualidade em Educação? 
• Inclusão como um Direito Humano 
 

Mesas Redondas: 
• Currículo e Inclusão 
• Organização da Escola para a Inclusão 
• Políticas para a Educação Inclusiva 

https://cfpinandee.weebly.com/simposioaniversarioprograma.html
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2. Às quartas feiras, na Escola Secundária Dr. Bernardino Machado - 17h / 20h 

 
30 de maio - A1 - As Perturbações do Neurodesenvolvimento: Autismo, 
do diagnóstico à inclusão - Frederico Duque - Médico no CDC do Hospital 
Pediátrico de Coimbra (HPC) - Consulta de Desenvolvimento e Autismo  
 

6 de junho - A2 - Mudanças de Paradigma na PHDA (hiperativos, desatentos ou malcria-
dos?...) - Paula Temudo - Psicóloga nas Equipas de Desenvolvimento e PHDA 
 

20 de junho - A3 - Problemas de comportamento em jovens com défice cognitivo - Susana No-
gueira - Médica  no CDC do HPC - Consulta de Desenvolvimento e Equipa de PHDA 

INSCRIÇÕES em: https://cfpinandee.weebly.com/inscricoes_acd_figueiradafoz.html 

1. Às terças feiras, no Instituto Piaget - 17h / 20h 
 

29 de maio - A5 - Contar histórias- Uma Estratégia Pedagógica - Elvira Silva 
 

5 de junho - A6 - Metodologia de Projeto: Aprender a Aprender - Rute Pais 

junho (data a confirmar) - A4 - Metodologias de Intervenção Colaborativas - Luzia Lima-
Rodrigues 

INSCRIÇÕES em: https://cfpinandee.weebly.com/inscricaoacd.html 

ACD - AÇÕES DE CURTA DURAÇÃO 

DESAFIOS PARA UMA ESCOLA INCLUSIVA 

À conversa com… 
Mais informações em: https://cfpinandee.weebly.com/programa_acd.html 

INFORMAÇÕES 

Condição de realização:  
Cada ação só se realizará se se verificar um número mínimo de 15 inscrições. 

VALORES E MODO DE PAGAMENTO: 
Sócios: 10,00€ / Ação 

Não sócios: 20,00€ / Ação 
Transferência bancária: IBAN: PT50 0036 0106 9910 0042 3297 4 

Enviar o comprovativo, devidamente identificado, para o Centro de Formação. E-mail:  cfproandee@gmail.com 

https://cfpinandee.weebly.com/inscricoes_acd_figueiradafoz.html
https://cfpinandee.weebly.com/inscricaoacd.html
https://cfpinandee.weebly.com/programa_acd.html
mailto:cfproandee@gmail.com?subject=Comprovativo%20de%20pagamento%20da%20inscrição%20na(s)%20ACDs%20-%20Figueira%20da%20Foz


 
 
 
 

ATENÇÃO 
 
Encontra-se a decorrer o período para a avaliação dos XIX e XXI Ciclos de Sábados, que se rea-
lizaram, respetivamente, em Viana do Castelo e Faro. 

 

RELATÓRIO DE REFLEXÃO (Avaliação dos formandos para acreditação) 

Para quem frequenta os Ciclos de Sábados e pretende a acreditação da ação deve entregar o 

Relatório de Reflexão sobre uma das temáticas abordadas até um mês após a data da 
última sessão: 

Lembramos as datas: 
 Ciclo de Sábados de Faro - data limite: 5 de junho 

 Ciclo de Sábados de Viana do Castelo - data limite: 12 de junho 

 Ciclo de Sábados de Santarém - data limite: 19 de junho 

 Ciclo de Sábados de Lisboa - data limite: 26 de junho 

 Ciclo de Sábados do Porto- data limite: 2 de julho 

 Ciclo de Sábados da Madeira- data limite: 16 de julho 

 

AVALIAÇÃO DA AÇÃO (CS) - procedimento interno do Centro de Formação 

Lembramos que deverão também proceder à Avaliação da Ação, respon-

dendo anonimamente, ao questionário disponibilizado através do formulá-

rio em:  

 CS Faro: https://cfpinandee.weebly.com/avaliacaoxxicsfaro.html 

 CS Viana do Castelo: https://cfpinandee.weebly.com/avaliacaoxixcsviana.html 
 

Mais informações em: http://cfpinandee.weebly.com/  

——————————————————————————— 

AVALIAÇÃO das ACD que se encontram a decorrer no IPiaget, em Almada:  
https://cfpinandee.weebly.com/avaliacaoacdpiaget.html 

A1 - O Perfil e as competências do docente de Educação Especial num contexto de Educação Inclusiva  

A2 - Dificuldades de Aprendizagem: Intervenção Pedagógica 

A3 - Sexualidade - Como intervir? 
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https://cfpinandee.weebly.com/avaliacaoacdpiaget.html
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XXIII Ciclo de Sábados - Falando com quem faz... 
Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano - Porto 

Av. de Camilo 229, 4300-096 Porto 
                Formadores/Coordenadores responsáveis: Alcinda Almeida, Elisabete Pinto, 

Olga Sá, Vítor Teté 

PROGRAMA 2018 

5.ª sessão | 2 jun - 10h/13h 

Medidas Educativas e Autismo - Miguel Correia 

INSCRIÇÕES em https://cfpinandee.weebly.com/inscricaocsporto.html 

XXIV Ciclo de Sábados - Falando com quem faz... 
Escola Superior de Educação de Lisboa (ESE/IP Lisboa) 

Formadores/Coordenadores responsáveis: Fátima Craveirinha, Helena Neves & Mar-
garida Loureiro 

PROGRAMA - 2018 

5.ª sessão | 26 mai - 10h/13h 

Parcerias institucionais - Transição para a Vida Pós-Escolar - Agrupamento de Escolas de Sam-
paio / CERCIZIMBRA 

INSCRIÇÕES em https://cfpinandee.weebly.com/inscricao_cslisboa.html 

XXII Ciclo de Sábados - Falando com quem faz... 
Escola Secundária Diogo de Gouveia - Beja 

Formadores/Coordenadores responsáveis: Maria Teresa Baião & Marília Pelica 

PROGRAMA - 2018 
5.ª sessão | junho (data a confirmar) - 10h/13h 

Modalidades Específicas de Educação: Pedagogias Expressivas - Luzia Lima-Rodrigues - ESE de 
Setúbal 

INSCRIÇÕES em https://cfpinandee.weebly.com/inscricaocsbeja-407894.html 

XX Ciclo de Sábados - Falando com quem faz… 

Escola Superior de Educação de Santarém - Complexo Andaluz, Santarém 

Formadoras/Coordenadoras responsáveis: Maria Leonor Brito, Isabel Piscalho,  
Marta Jorge, Helena Luís & Sónia Seixas 

PROGRAMA - 2018  
5.ª sessão | 19 de maio - 10h/13h 

Transição para a Vida Pós-Escolar - Percursos e práticas no ensino secundário - Manuela Prata - 

AE Marinha Grande Poente 

INSCRIÇÕES em http://cfpinandee.weebly.com/inscricaocssantarem.html 

https://cfpinandee.weebly.com/inscricaocsporto.html
https://cfpinandee.weebly.com/inscricao_cslisboa.html
https://cfpinandee.weebly.com/inscricaocsbeja-407894.html
http://cfpinandee.weebly.com/inscricaocssantarem.html
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Ciclo de Simpósios Inclusão 2018 
Organização: Pin-ANDEE & Departamento de Educação Especial e Psicologia (DEEP) da ESEPF 
Local de realização: Escola Superior de Educação Paula Frassinetti - Porto 

 
19 de maio (10h / 13h) 
A participação dos alunos como indicador de qualidade da educação inclusiva: algumas propostas de 
implementação e avaliação - Manuela Ferreira - ESE do Porto 
 

A participação no Simpósio é gratuita, mas de inscrição obrigatória. 

Inscrições gratuitas mas obrigatórias em:  
https://cfpinandee.weebly.com/incricoessimposiosporto.html 

Ciclo de Simpósios Inclusão 2018 
Organização: Pin-ANDEE & IE-ULisboa 
Local de realização: Instituto de Educação, Alameda da Universidade, Lisboa (Auditório 1) 

17 de maio (17h30 / 19h30) 

Inovação Educativa: porquê e quando - Ivete Azevedo - EPIPSE/DGE  

Desafios da Educação Inclusiva - Manuela Prata - AE Marinha Grande Poente 

 

Inscrições gratuitas mas obrigatórias em:  

https://cfpinandee.weebly.com/incricoessimposioslisboa.html 

 

XXV Ciclo de Sábados - Falando com quem faz... 
Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos do Caniço - Santa Cruz 

Região Autónoma da Madeira 
Formadores/Coordenadores responsáveis: Maria Beatriz Ferreira, Maria 

José Marques Carvalho, Isabel Cristina Dinis. 

PROGRAMA 2018 

3.ª sessão | 19 mai - 10h/13h 

Intervenção Precoce no Autismo: Práticas em sala de aula - Maria Beatriz Ferreira - Coordenadora do 
CAP de Santa Cruz & Carolina Correia - Psicomotricista  

4.ª sessão | 2 jun - 10h/13h 

Currículo e Inclusão: uma interceção (Im) possível - Adelaide Ribeiro - Diretora da EB1/PE de Garachico 
e Investigadora na CIE-UMA  

5.ª sessão | 16 jun - 10h/13h 

Projeto de Aprendizagem Cooperativa: Uma prática na promoção do sucesso para todos - Lucília Sou-
sa & Susana Rocha - Docentes EB2+3 do Caniço  

INSCRIÇÕES em https://cfpinandee.weebly.com/inscricao_csmadeira.html 

https://cfpinandee.weebly.com/incricoessimposiosporto.html
https://cfpinandee.weebly.com/incricoessimposioslisboa.html
https://cfpinandee.weebly.com/inscricao_csmadeira.html
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O Plano de Formação 2018 
Disponível na página Web do Centro de Formação, em: https://cfpinandee.weebly.com/planodeformacao.html 

 
Lembramos que as Ações/Cursos/Oficinas, do Plano de Formação do Cento de Formação da Pin-
ANDEE, estão disponíveis para serem realizadas onde e quando os nossos sócios considerarem res-
ponder às necessidades formativas da comunidade educativa onde exercem funções. 

COMO? 
1– Pedido de realização da ação enviado através do e-mail cfproandee@gmail.com 
2– Confirmação da disponibilidade do formador 
3– Estabelecimento de um Protocolo entre a Associação e o/a Agrupamento de Escolas/Instituição,  
4– Definição do calendário 
Para mais informações sobre as vantagens para a escola/instituição anfitriã, contacte o Centro de For-
mação.  

NOTA: Caso não encontre a ação que responde às suas necessidades (ou necessidades 
do agrupamento/escola onde exerce funções), agradecemos que nos faça chegar a(s) 
sua(s) proposta(s) de temática(s), a fim de desenvolvermos todos os esforços para dis-
ponibilizar essa(s) oferta(s) formativa(s). 

 

 

“Gulbenkian tem 2,5 milhões pa-
ra “dar a vez às organizações do 

Portugal real” 
 
Fundação vai destinar 10 milhões de euros, durante cinco anos, para um programa dedicado ao 
conhecimento. Parte deste investimento irá para associações ou coletivos que se proponham a 
desenvolver as competências sociais e emocionais de crianças e jovens. Darão origem às Acade-
mias do Conhecimento. 
 
Uma previsão do Fórum Económico Mundial diz que quatro em cada cinco crianças que entram 
hoje na escola terão empregos que ainda não existem. Não sendo possível prepará-las com ba-
se num currículo para um conteúdo que nem sequer existe, como se faz? Trabalhando-lhes a 
resiliência, o pensamento crítico, a capacidade de organizar, construir e discernir.  

A resposta é da Fundação Calouste Gulbenkian que vai apoiar associações, coletivos e autarqui-
as com 2,5 milhões de euros nos próximos cinco anos para que desenvolvam este tipo de com-
petências nos mais novos. Para os preparar para o futuro. 

Para isso, a fundação vai abrir candidaturas (a partir de 17 de Maio) para organizações da soci-
edade civil. As instituições com as melhores propostas vão receber formação e mentoria, trans-
formando-se naquilo a que a Gulbenkian chama “Academias do Conhecimento”.” 

Por Margarida David Cardoso, 14 de Maio de 2018, In Público  
 
Saber mais em Público ou Gulbenkian - Programa Conhecimento 

https://cfpinandee.weebly.com/planodeformacao.html
mailto:cfproandee@gmail.com
https://www.publico.pt/2018/05/14/sociedade/noticia/gulbenkian-tem-25-milhoes-de-euros-para-chegar-as-organizacoes-do-portugal-real-1829662
https://gulbenkian.pt/programas/programa-conhecimento/
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Sessão de Esclarecimento 
Apoio a Estudantes com NEE na FLUL 

Realizou-se no passado dia 9 de maio, entre as 12h00 e as 13h00, uma sessão de esclarecimento organi-
zada pelo Núcleo de Apoio ao Estudante (NApE), da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, so-
bre os apoios oferecidos pela instituição aos alunos com Necessidades Educativas Especiais. O evento 
ocorreu no âmbito do Dia Aberto da FLUL. 

INFORMAÇÕES sobre os APOIOS: 

• Prioridade no processo de inscrição, matrícula e escolha de turmas; 

• Acolhimento e acompanhamento personalizado durante o percurso académico; 

• Suporte à vivência académica através do Programa de Voluntariado  da FLUL e do Programa FLUL 
Solidária - Bolsas de Mérito Social; 

• Articulação com os docentes para adequação do processo de ensino, aprendizagem e avaliação; 

• Acesso a aulas de orientação e mobilidade; 

• Organização e divulgação de ações de formação relacionadas com a temática das NEE; 

• Apoio psicológico e psicopedagógico.  

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

 Balcão IncluiES - Inserido no Programa “Inclusão para o Conhecimento” promovido pelo Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o Balcão incluiES é um Balcão da DGES que reúne conteú-
dos sobre apoios aos estudantes com deficiência a frequentar ou que pretendam entrar no Ensino 
Superior - https://www.dges.gov.pt/pt/incluies?plid=1752 

 GTAEDES (Grupo de Trabalho para o Apoio a Estudantes com Deficiências no Ensino Superior) - constituído 
por instituições de ensino superior público com serviços de apoio a estudantes com deficiência 
- http://www.gtaedes.pt/o-gtaedes/ 

 Rede NEE-ULisboa (Rede de Necessidades Educativas Especiais da Universidade de Lisboa) - a Rede 
NEE-ULisboa inclui informação relativa aos apoios existentes em cada uma das estruturas da Universi-
dade de Lisboa - http://redenee.ulisboa.pt/ 

E ainda... 

 Aos alunos com 60% de incapacidade é atribuída isenção de propinas 

 Aos alunos bolseiros pode ser atribuído um complemento de Bolsa para suporte dos custos com 
intérprete de LGP, computador, transporte… 

 Os alunos que concluam o ensino secundário com recurso a provas de escola podem candidatar-se 
ao Ens. Sup. através do Concurso Maiores de 23 - https://www.ulisboa.pt/info/maiores-de-23-anos 

 Despacho n.º 6255/2016 - Regulamento do Estudante com Necessidades Educativas Especiais da 
Universidade de Lisboa  

  Estatuto do Estudante com Necessidades Educativas Especiais da UPorto 

Informações sobre acesso ao ensino superior por contingente especial (DGES) em:  
www.dges.gov.pt/en/node/638 

 
“A responsabilidade das escolas não deveria esgotar-se no final do percurso escolar do aluno, quando 
termina a escolaridade obrigatória. Na transição para o ensino superior, a comunicação atempada 
entre as duas instituições é fundamental para garantir que a faculdade assegure os apoios necessá-
rios ao aluno. À família, por vezes, são solicitados recursos (conhecimentos, financeiros, etc.) que não 
tem ou não sabe como prover, correndo-se o risco do aluno desistir da continuidade dos seus estudos.” 

https://www.dges.gov.pt/pt/incluies?plid=1752
http://www.gtaedes.pt/o-gtaedes/
http://redenee.ulisboa.pt/
https://www.ulisboa.pt/info/maiores-de-23-anos
https://www.ulisboa.pt/sites/ulisboa.pt/files/basicpage/docs/despacho-n.o-6255-2016_0.pdf
https://paginas.fe.up.pt/~contqf/producao/_SERAC/Legislacao/Regulamentos/RegulamentosUP/Estatuto_estudante_NEE_Uporto_final_22_10_2008.pdf
http://www.dges.gov.pt/en/node/638
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Conferência 

TECNOLOGIA E PEDAGOGIA:  
O QUE ENSINAR? COMO ENSINAR? 

23 de maio de 2018 
9h40 / 13h00 

Local: Auditório António Almeida Santos da Assembleia da República (edifício novo, situado atrás 

do Jardim de S. Bento) 

Organização: Comissão Parlamentar de Educação e Ciência 

A Comissão considera fundamental olhar para um futuro crescentemente imprevisível e deba-

ter a forma como as novas tecnologias irão afetar não só o que devemos ensinar, como a for-

ma como o devemos fazer. Nesta conferência  pretende-se, assim, confrontar diferentes visões 

sobre este desafio, de académicos, responsáveis do setor empresarial e do Ministério da Edu-

cação, bem como de docentes e formadores. 

Inscrições até 21 de maio, em:  

http://app.parlamento.pt/s?i=tecpeg 

 

PROGRAMA 

09h40 | ABERTURA 

Deputado Alexandre Quintanilha, Presidente da Comissão de 
Educação e Ciência 

09h45 | INTERVENÇÕES DOS REPRESENTANTES DOS GRUPOS PARLAMENTARES 

10h15 | EDUCAR IMPLICA LIBERTAR  

José António Salcedo, Empreendedor, Noruega 

10h30 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL OU “ESTUPIDEZ” NATURAL?  

Pedro Duarte, Diretor da Microsoft 

10h45 | O DIGITAL NO ENSINO E NA APRENDIZAGEM: OPORTUNIDADES E DESAFIOS  

Maria João Horta, Subdiretora-Geral da Direção-Geral da Educação 

11h00 | DOS ALUNOS DO FUTURO AOS ALUNOS COM FUTURO  

José Miguel Sousa, Diretor do Centro de Formação EDUFOR 

11h15 | COMO A TECNOLOGIA IRÁ REVOLUCIONAR A APRENDIZAGEM, E QUAL O NOVO PAPEL DO PRO-
FESSOR?  

Kyriakos Koursaris, Head of Ed Tech 

11h30 | DEBATE ENTRE OS PARTICIPANTES  

12h40 | INTERVENÇÕES DOS REPRESENTANTES DOS GRUPOS PARLAMENTARES  

12h45 | ENCERRAMENTO    

Deputada Ana Rita Bessa, Vice-Presidente da Comissão de Educação e Ciência 

http://app.parlamento.pt/s?i=tecpeg
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Ação de sensibilização e demonstração  

da modalidade desportiva Goalball 
 

26 de maio de 2018 - 11h00 / 13h00 

 

Organização: Associação Nacional para a Inclusão dos Cida-
dãos com Deficiência Visual (ANICDV) & Associação Bengala Mágica  

 

Local: Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho  
Rua Rodrigo da Fonseca, 115, 1099-069 Lisboa 

 

Participação gratuita e aberta a toda a comunidade (adultos e crianças) 

Inscrição obrigatória através do formulário disponibilizado em: https://goo.gl/forms/
VeIEeBlVaiVkfA892  

(uma inscrição por participante incluindo crianças e jovens mesmo que acompanhados pelos pais/
familiares). 

Todos os participantes receberão um certificado de participação! 

 

Venha conhecer esta modalidade de desporto adaptado praticada maioritariamente por pesso-
as com deficiência visual e poderá ainda jogar Goalball connosco e vivenciar uma nova experi-
ência! 

Fonte: https://www.paralympic.org/news/sport-week-history-goalball 

https://goo.gl/forms/VeIEeBlVaiVkfA892
https://goo.gl/forms/VeIEeBlVaiVkfA892
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SEMINÁRIO 

Educação para todos: os invisíveis, os dis-

criminados e os outros  

28 MAIO 2018  -  9h30 / 17h30 

AUDITÓRIO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO   

 

O CNE pretende dar visibilidade aos elos mais frágeis do sistema, na tentativa de identificar os 
eventuais problemas com que se deparam e as respostas que ao nível da escola, em articula-
ção com outras instituições, poderão contribuir para moderar as desigualdades e melhorar a 
equidade do sistema.  

Mais informações sobre o Programa em: http://www.cnedu.pt/content/iniciativas/
seminarios/PROGRAMA_Seminario_EducacaoparaTodos.pdf 

(clicar na imagem para descarregar o documento) 
 

 
 
 

Autonomia e Flexibilidade Curricular em Portugal - 
Uma avaliação da OCDE 
 
OCDE, 2018 
 
 

 
 
 
 

Em julho de 2017, Portugal adotou oficialmente a orientação legislativa definida pelo Despacho 

n.º 5907/2017, que permite às escolas portuguesas participarem num projeto chamado 

"Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular (PACF)" numa base voluntária. O PACF fornece 

às escolas as condições necessárias para gerir o currículo, integrando práticas que promovem 

uma melhor aprendizagem. O PACF está a ser implementado como um projeto piloto durante o 

ano letivo de 2017/2018, ao qual aderiram mais de 200 escolas. Por solicitação de Portugal, a 

OCDE realizou uma avaliação da implementação do projeto. O objetivo da presente avaliação é 

explorar como o projeto apoa as escolas no exercício efetivo da autonomia e maior flexibilidade 

à medida que redesenham seus currículos de acordo com as metas delineadas no Perfil dos Alu-

nos até o final da escolaridade obrigatória. 

http://www.cnedu.pt/content/iniciativas/seminarios/PROGRAMA_Seminario_EducacaoparaTodos.pdf
http://www.cnedu.pt/content/iniciativas/seminarios/PROGRAMA_Seminario_EducacaoparaTodos.pdf
http://www.oecd.org/education/2030/Curriculum-Flexibility-and-Autonomy-in-Portugal-an-OECD-Review.pdf
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A Casa da Praia: O psicanalista na Escola 

Autor -  João dos Santos 

5.ª Edição - Setembro de 2017 

Editora - Product Solutions, Catalysis Ltd | ISBN 978-0-9932730-4-9 

——————————————- 

29 de maio de 2018 - 18h00 

Apresentação do Livro 

Intervenções: 
• Professor Doutor Mário Cordeiro 
• Juiz Conselheiro Armando Leandro 

Local: Centro Dr. João dos Santos - Casa da Praia, n.º 6, 1300-470 
Lisboa 

Tf: 21 362 3880 / E-mail: casadapraia@mail.telepac.pt | info@joaodossantos.net 

ENTRADA LIVRE 

O Centro de Pedagogia Experimental - Casa da Praia, foi criado em 1975, destinado ao estudo, diag-

nóstico e tratamento de crianças que embora inteligentes, têm dificuldades na integração escolar e na 

iniciação à aprendizagem. O presente livro é o resultado dessa experiência de 12 anos que João dos San-

tos orientou até aos últimos momentos da sua vida. As conclusões a que chegou, juntamente com os 

técnicos que com ele trabalharam, foram as de que quase todas as crianças que à Casa da Praia recorre-

ram eram instáveis ou bloqueadas, havendo sempre por detrás uma depressão acentuada, mais ou me-

nos disfarçada por sintomas comportamentais diversos; de que uma grande parte das mães destas cri-

anças eram muito deprimidas e de que os seus pais estavam frequentemente ausentes. Porque as festas 

são antidepressivas, A Casa da Praia é uma casa em festa, considerando-se festa como a vivência coleti-

va duma ideia que tem a ver com circunstâncias vividas por toda a comunidade onde a escola se situa, 

por alguns pequenos grupos ou coletividades.  

Aplicações livres (clicar sobre as palavras sublinhadas para aceder às aplicações/sites) 

Área da Comunicação  

Picto-Selector - Biblioteca de imagens para utilizar na construção de atividades pedagógicas  
Projeto BIA - Sistema de Comunicação Aumentativa e Alternativa (Multiplataforma desenvolvida em Portugal)  

Spread the Sign - Site online com bibliotecas de gestos, em vários idiomas  
 

Área Motora 

MAGICGAME - Treino do movimento do cursor e seleção   
Atividades online com recurso a manípulos 
 

Área da Visão 

António Sacco - Atenção, estimulação, observação de reação, seguimento visual  
itZooms - Ampliador total de ecrã até 6 vezes e alto contraste - Lightning Express  

TIC para uma Educação Inclusiva 

https://www.pictoselector.eu/pt-pt/
http://cm-castrodaire.pt/bia/
http://www.spreadthesign.com/country/pt/
http://www.magickey.ipg.pt/Software.aspx
http://teachinglearnerswithmultipleneeds.blogspot.pt/2009/09/free-online-activities-for.html
http://www.antoniosacco.com.ar/prograt.htm
http://www.itzooms.com/
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Notícias dos Outros 

Portugal Economia Social  

Encontro de Empreendedorismo e 
Inovação Social 

(Espaço de Soluções e Produtos de Apoio) 
23 e 24 de maio de 2018 

 

Local: Centro de Congressos de Lisboa 

Organização: Fundação AIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Clicar sobre a imagem para aceder ao formulário de registo para visita/participação) 

 

Este ano, e mercê do facto de muitos dos visitantes serem prescritores de soluções e produtos 

de apoio a pessoas com necessidades especiais, a organização decidiu alargar o evento ao sec-

tor das ajudas técnicas e naturalmente ampliar o espectro de visitantes a públicos com alguma 

incapacidade e/ou familiares e prescritores/utilizadores deste tipo de produtos. 

Mais informações em: https://portugaleconomiasocial.fil.pt/ 

 

 

https://portugaleconomiasocial.fil.pt/
https://portugaleconomiasocial.fil.pt/visitar/
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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 ativida-

des, 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 da Newsletter e de 
duas edições anuais da revista “Educação Inclusiva”, a gratuitidade ou redução do valor da inscrição nas vá-

rias iniciativas levadas a cabo pela associação ou em parceria com outras instituições. 

https://proandee.weebly.com/novossocios.html 

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

(clicar sobre a imagem para descarregar o documento) 
 
 

44 Ideias Simples  
para promover a TOLERÂNCIA,  

e celebrar a DIVERSIDADE 

 

As migrações de pessoas e povos fazem, há longo 

tempo, parte da nossa história. Portugal é hoje, de 

forma cada vez mais visível, um lugar de encontro, 

onde vivem e se cruzam pessoas com uma grande 

diversidade de experiências e de histórias. No nos-

so quotidiano, o contacto com outros modos de 

vida, outros valores e crenças coloca desafios e 

questões, nem sempre de fácil resolução. Compor-

tamentos e formas de estar que parecem naturais 

e espontâneos são, por vezes, interpretados de 

maneiras muito diversas, causando estranheza, 

desconfiança e, por vezes, hostilidade. 

‘Lidar com a diferença’ significa em primeiro lugar olhar as pessoas naquilo que elas 

são, não as fechando numa imagem mais ou menos estereotipada da(s) cultura(s). Ou 

seja, a multiculturalidade é, desde sempre, parte integrante da vida em sociedade, diz 

respeito a todos nós, aos de longe e aos de perto, que a um tempo somos iguais e di-

ferentes. 

Em qualquer circunstância, aprender a comunicar é fundamental e requer de cada um 

disponibilidade para se conhecer melhor e se relacionar com os outros sem ‘pré-

conceitos’. Só comunicando é que é possível esclarecermos equívocos, compreender-

mos e aceitarmos quadros de referência diferentes. 

 

“Minha alma é de todo o mundo Todo o mundo me pertence Aqui me encontro e con-

fronto com gente de todo o mundo que a todo o mundo pertence.” 

António Gedeão 

https://proandee.weebly.com/novossocios.html
http://m-igual.org/rubricas/docs_pdf1atolerancia.pdf

