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Cá estamos no dealbar de um novo ano letivo.
Quase sempre o regresso à escola é um regresso feliz: o cansaço, os problemas, os impasses que por vezes se acumulavam no ano
passado, esfumam-se quando um novo ano
começa. Os colegas parecem mais entusiastas, tudo parece mais possível e nós próprios
sentimos que conseguiremos certamente fazer melhor do que no ano passado. Pelo menos sabemos – isso é certo – que houve coisas
que poderíamos ter feito, outras que não queremos repetir nas mesmas circunstâncias e
outras ainda que queremos experimentar.
Este é o grande segredo do progresso na carreira profissional: a reflexão sobre a experiência. Esta reflexão leva-nos a ser melhores do
que no ano anterior num processo de contínuo aperfeiçoamento, de maior competência
e aproveitamento das nossas energias.
Este é um ano particular para todos os professores, mas mais particular ainda para a maioria dos professores que integram a nossa associação a Associação Nacional de Docentes
de Educação Especial. E é um ano particular
porque temos uma nova lei. Passados 10
anos da publicação do “3/2008” temos agora
uma nova lei o “54/2018” que regulamentará
a inclusão nas escolas. Temos recebido varia-

das reações sobre o impacto da implementação da nova lei. Depois de um período de discussão muito longo e rico houve como que um
hiato e a nova lei foi publicada quando já não
havia possibilidades de preparar a sua aplicação no ano subsequente. Este facto originou
receios e dúvidas justificadas e que poderão
constituir dificuldades adicionais à aplicação
na nova legislação.
Mas o certo é que ela aí está e teremos certamente de tirar o melhor partido dela. Gostaria de deixar 3 recomendações que talvez contribuam para que este ano, como dissemos
antes, comece com “boa energia”.
Antes de mais vamos pensar que não somos
marinheiros de primeira viagem. Trabalhamos em Portugal há muitos anos em integração e em inclusão e esta nova legislação não
é mais do que um degrau de uma grande escada que ainda estamos a subir. Vamos pensar que se implementará este ano o que for
possível e da maneira que for possível sem
ficarmos com a angústia de nos sentirmos
“em terra de ninguém”. Esta lei não pode
piorar nada, esperamos sim é que possa melhorar.
Em segundo lugar vamos estudar a lei e o Manual de Apoio para aprender. Já vi pessoas
que andam atrás de virgulas, de termos para
encontrar “incoerências”. E se procurarmos
bem encontramos… até na Bíblia.... A estes
pescadores de incoerências ó que lhes falta
tempo para ver quais podem ser, efetivamente, os contributos que a nova legislação pode
trazer para a melhoria do trabalho dos professores, das escolas e das famílias.
Diria que precisamos de uma atitude positiva
e vigilante. Positiva para fazermos - de mente
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aberta - o melhor que podemos fazer, mas
vigilante e reflexiva para anotar o que não
funciona como devia funcionar e sugerir modelos para funcionar melhor. Não podemos
progredir sem um “caderno reivindicativo”
sério, fundamentado e razoável.
E assim vamos começar mais um ano. Com a
enorme vantagem de nos estimular para pensar diferente, para pensar com outros quadros
de referência, como mais um estímulo para
não nos acomodarmos e para sermos mais
exigentes connosco e com aquilo que as escolas sabem e podem fazer.

Que mais posso dizer senão louvar todo este
esforço, o esforço de profissionais reflexivos,
sérios, comprometidos, honestos e generosos
para levar mais longe cada criança, todas as
crianças, todo um país?
Comecemos bem: comecemos com o orgulho
que nasce do nosso trabalho, da nossa entrega e do nosso entusiasmo. E que assim continuemos pelo menos até julho de 2019.
Feliz e alegre ano para todas!
David Rodrigues

Notícias da ANDEE
CENTRO DE FORMAÇÃO
ACD - Ações de Curta Duração

Ciclo DESAFIOS PARA UMA ESCOLA INCLUSIVA
LOCAL: ESE Lisboa - 3.ª f - 17h00 / 20h00
25 de set de 2018
A1 - No Percurso para a Educação Inclusiva: Decreto-Lei n.º 54 de 6 de julho
de 2018

9 de out de 2018
A2 - Inovação Educativa: para quê, como e quando?
16 de out de 2018
A3 - DUA – Uma metodologia de Intervenção para Diversidade
23 de out de 2018
A4 - Avaliação para as aprendizagens
30 de out de 2018
A5 - Intervenção Multinível - RTI
6 de nov de 2018
A6 - Desafios da Educação Inclusiva: perspetivas e olhares de uma docente
Mais informações sobre Programa e Inscrições em:
https://cfpinandee.weebly.com/programa_acd.html
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CENTRO DE FORMAÇÃO
ACD - Ações de Curta Duração

Ciclo PERTURBAÇÕES do NEURODESENVOLVIMENTO
LOCAL: ESE Lisboa - 5.ª f - 17h00 / 20h00
27 de set de 2018
A1 - Insucesso escolar e perturbação da aprendizagem específica
11 de out de 2018
A2 - Perturbação de défice de atenção / hiperatividade
Perturbações da comunicação: desenvolvimento convencional e patológico
(perturbação da linguagem)
Perturbação dos sons da fala; perturbação da comunicação social
18 de out de 2018
A3 - Desenvolvimento intelectual: da imaturidade à perturbação
Perturbação do espectro do autismo: do conceito à intervenção

Programa e Inscrições em: https://cfpinandee.weebly.com/programa_acd.html
Curso de Formação - 25h

C4 - Desenho Universal para a Aprendizagem: o Currículo ao
Serviço da Aprendizagem de Todos
Formadora: Maria Manuela Alves

— Curso a realizar-se em diversos locais:
Local: Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva
Calendarização:
19/out. (6.ªf) - 17h00/21h00
20/out. (sáb.) - 9h30/13h00 e 14h00/17h00
26/out. (6.ªf) - 17h00/21h00
27/out. (sáb.) - 9h30/13h00 e 14h00/17h00
10/nov. (sáb.) - 9h00/13h00
Inscrições em: https://cfpinandee.weebly.com/inscricoesduavnpaiva.html
————————––——–———————————————————
Local: Escola Superior de Educação de Lisboa (ESELx)
Calendarização:
16/nov (6.ªf) | 17h00/21h00
17/nov (sáb.) | 9h30/13h00 e 14h00/17h00
23/nov (6.ªf) | 17h00/21h00
24/nov (sáb.) | 9h30/13h00 e 14h00/17h00
30/nov (6.ªf) | 17h00/21h00
Inscrições em: https://cfpinandee.weebly.com/inscricoesduaeselx.html
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CENTRO DE FORMAÇÃO
Curso de Formação - 25h

C3 - O Currículo e o Desafio da Inclusão: Flexibilização e Diferenciação Pedagógica
— Curso a realizar-se em diversos locais:
Local: Escola Secundária Gomes Ferreira Alves - Vila Nova de Gaia/Porto
Formadora: Alcinda Almeida
Calendarização (quartas-feiras):

out.: 10, 17, 24, 31 & nov.: 14, 21 | 16h00/19h30
nov.: 28 | 16h00/20h00
Inscrições em: https://cfpinandee.weebly.com/inscricaoflexdifped_vng.html

————————-–——–———————————————————
Local: Escola Superior de Educação de Lisboa (ESELx)
Formadores: Ana Rosa Trindade e Marco Rosa
Calendarização:

out.: 13
out.: 26
out.: 27
nov.: 9
nov.: 10

|
|
|
|
|

sáb. - 9h30/12h30 - 13h30/16h30
6.ªf - 17h00/20h30
sáb. - 9h30/12h30 - 13h30/16h30
6.ªf - 17h00/20h30
sáb. - 9h30/12h30 - 13h30/16h30

Inscrições em: https://cfpinandee.weebly.com/inscricaoflexdifped_eselx.html
————————-–——–———————————————————

Local: Sede da Pró-Inclusão (Pavilhão D) - ESE Jean Piaget Almada
Formadores: Ana Rosa Trindade e Marco Rosa
Calendarização:

out.: 13
out.: 26
out.: 27
nov.: 9
nov.: 10

|
|
|
|
|

sáb. - 9h30/12h30 - 13h30/16h30
6.ªf - 17h00/20h30
sáb. - 9h30/12h30 - 13h30/16h30
6.ªf - 17h00/20h30
sáb. - 9h30/12h30 - 13h30/16h30

Inscrições em: https://cfpinandee.weebly.com/inscricaoflexdifped_esepiaget.html
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CENTRO DE FORMAÇÃO
Lembramos que as Ações/Cursos/Oficinas, do Plano de Formação do Cento de Formação da PinANDEE, estão disponíveis para serem realizadas onde e quando os nossos sócios considerarem responder 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 Formação.

Esteja atent@, o Plano de Formação 2018/2019 traz novidades.
Está em constante atualização na página Web do Centro de Formação, em:
http://cfpinandee.weebly.com/

Notícias dos Outros
WEBSITE do MEC
Práticas, recursos e outras informações
úteis para apoiar as escolas e os professores
no processo de organização e de desenvolvimento do currículo

O Ministério da Educação disponibiliza o site Autonomia e Flexibilidade Curricular, acessível
em http://afc.dge.mec.pt/pt, o qual se assume como um espaço virtual para a reflexão e a partilha de práticas, assim como para a publicação de recursos e outra informação relevante, tendo
em vista o reforço do conhecimento profissional docente e o desenvolvimento da escola, enquanto organização aprendente.
Considera-se, pois, este website, como recurso para a reflexão e a partilha de práticas e de documentação de referência que possa apoiar os docentes nas suas decisões curriculares e pedagógicas.
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CONFERÊNCIA
INCLUSÃO: CONSTRUIR O AVIÃO DURANTE O VOO
19 de setembro de 2018 | 15h00
Instituto de Psicologia e Ciências da Educação/Universidade
Lusíada - Porto | Auditório M3
Orador:
Prof. Doutor David António Rodrigues
Organização:
Prof.ª Doutora Mariana Sousa
A entrada é livre e de participação gratuita, havendo registo de presença para emissão de

VI Encontro - Quando o Movimento, a Arte e a Educação se cruzam…
a Saúde Mental acontece
26 de outubro de 2018
Faculdade de Motricidade Humana - Universidade de Lisboa
Participação de Pedro Strecht, Maria Emília Brederode dos Santos e Emílio Salgueiro
Programa e Inscrições em:
http://www.casadapraia.org.pt/pt/index.php/encontrojoaodossantos2018
Há que proclamar
Uma vontade coletiva de criar…
de acompanhar as nossas crianças
Desde que nascem
Até que sejam pessoas pequenas
E até que sejam pessoas grandes
Há que decidir
Que dialogaremos sobre a infância
Entre nós, pais e parentes
E que confiaremos
Então as nossas crianças
A quem saiba dialogar
A quem confie na nossa razão e imaginação.
João dos Santos
(Fundador da Casa da Praia)
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"SEE SURF WITH BENGALA MÁGICA"
Porque as ondas são para TODOS!
22 setembro de 2018 | 10h00/13h00
Praia da Costa da Caparica
Público Alvo: Crianças, jovens e adultos cegos e com baixa visão; Pais, familiares e amigos
Organização: Associação Bengala Mágica
PROGRAMA
1- Apresentação do projeto
2- Apresentação dos intervenientes
3- Material a utilizar
4- Exercícios de flexibilidade
5- Segurança e proteção
6- Lanche partilhado
7- Entrega de diploma de participação
Participação gratuita, mas sujeita a inscrição.
Inscrições através do link: https://goo.gl/forms/5CNQ1m9bWLgPsSh52
ou através do e-mail: associaçao.bengalamagica@gmail.com

Entra na onda!
Mestrado Educação (b-learning)
Áreas de especialização:
 Supervisão Pedagógica e Avaliação e Educação
 Formação de Adultos.
Início: outubro de 2018.
Destinatários: licenciados nas áreas da Educação, Formação de Educadores e Professores e das
Ciências Sociais ou com currículo relevante nestas áreas que queiram desenvolver competências, aprofundar conhecimentos e intervir em diferentes contextos educativos.
Aulas: modelo de flipped classroom (sala de aula invertida) - sessões online (72% da carga horária de contacto) e sessões presenciais (28% da carga horária de contacto) - que decorrerão no
Campus Universitário de Almada, em dois períodos presenciais - janeiro e julho:



Mestrado Educação (B-Learning) - Aulas Presenciais 03 janeiro a 15 de janeiro de 2019;
Mestrado Educação (B-learning) - Aulas Presenciais 01 julho a 15 de julho de 2019;

Candidaturas abertas aqui ou presencialmente nos Serviços Académicos no Instituto Piaget em Almada.
Mais informações em https://ipiaget.org/mestrado-educacao-b-learning/
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PARTIS
Práticas Artísticas para Inclusão Social
Candidatura aberta
O concurso PARTIS – Práticas Artísticas para a Inclusão Social apoia projetos destinados à integração social através das práticas artísticas.
Os melhores e mais inovadores projetos de integração social pela prática artística, nas áreas
das artes visuais, performativas ou audiovisuais serão apoiados, até um máximo de €25 mil
euros/ano.
As propostas devem ser consistentes, informadas e sustentadas, assentes em parcerias alargadas e passíveis de avaliação.
Podem concorrer organizações sem fins lucrativos com projetos que promovam a inclusão social de cidadãos em situação de maior vulnerabilidade social, tendo em vista a promoção do
encontro e diálogo entre diferentes – em termos sociais, etários, culturais, entre outros -, e
também a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social e territorial.
Mais informação em geofundos.org

Seminário Autismo - Formação para a Inclusão
12 de outubro de 2018 | 9h00/17h00
Local: UACS, Rua Castilho, n.º14, Lisboa
O Seminário decorre no âmbito do Projeto Europeu ERASMUS+ IPA+ Autism
training for inclusion. Serão apresentados os projetos do INR/2018 que estão em curso.
Haverá ainda mesas redondas com a participação de profissionais, formandos, pessoas com
autismo e suas famílias bem como de organizações que estão ligadas à promoção de emprego
para jovens em risco de exclusão, conforme programa anexo.

Inscrições através do link: https://goo.gl/forms/GBQuXbRkNC7KL5s22
Mais informações em: http://fpda.pt/seminario-ipa-autismo-formacao-para-inclusao

Candidaturas abertas à 5.ª edição do concurso de fotografia
“A inclusão na diversidade”
Concurso de fotografia lançado pela Plural&Singular, em parceria com o Centro Português de
Fotografia (CPF). As candidaturas entregues por correio ou email até 15 de outubro.
Objetivo: estimular o “olhar atento” por parte das pessoas ao verdadeiro sentido de inclusão e
à presença ou ausência dela no meio que as rodeia, assim como, fazer com que reflitam sobre
o que é uma sociedade caracterizada pela diversidade.
Critérios de avaliação das fotografias: adequação ao tema do concurso; originalidade; criatividade; composição.
Podem concorrer todos os fotógrafos, amadores e profissionais, crianças e adolescentes, jovens, adultos e idosos, a título individual ou em representação de alguma entidade.
Mais informações através do email geral@pluralesingular.pt ou pelo telefone 913077505.
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Associação Nacional Para a Inclusão dos Cidadãos com
Deficiência Visual

Seminário: Reflexões e perspetivas das políticas
de inclusão na educação para alunos com
deficiência visual
3 de outubro de 2018

Local: Auditório Armando Guebuza da Biblioteca Victor de Sá, Universidade Lusófona, Campo
Grande, 380 - B
PROGRAMA
09:30 - Abertura do secretariado para credenciação
10:00 - Cerimónia de abertura
11:00 - 1º painel - Presente e futuro da educação para os alunos com deficiência visual
12:10 - 2º painel - Visão dos pais de alunos com deficiência visual sobre a educação para os
alunos com deficiência visual
13:00 - Almoço livre
14:30 - 3º painel - Estratégias de inclusão dos alunos com deficiência visual no ens. superior
15:40 - 4º painel - Transição dos alunos com deficiência visual para a vida ativa
16:50 - Encerramento
Espaço musical com Max Costa e Vasco Finuras
17:30 - Brinde e bolo comemorativo do 1º aniversário da ANICDV
Destinatários: docentes, pais e familiares de alunos com deficiência visual, técnicos de reabilitação, escolas de referência e estabelecimentos do ensino superior;
Ação certificada, mas não creditada
Inscrições gratuitas através do endereço de correio eletrónico cenanicdv@gmail.com, indicando:
- Nome completo
- Qualidade em que se inscreve (docente/técnico/encarregado de educação/outra)
- Instituição a que pertence (no caso de ser profissional)
Mais informações sobre o Programa em: https://www.facebook.com/anicdv/
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Sugestões de leitura
Ensinar a Viver:
Manifesto Para Mudar a Educação
Edgar Morin
Editora Sulina (2014)

Ensinar a viver é um texto ousado de Edgar Morin.
Depois de ter feito o todo do seu pensamento, em O
Método, ele o desfaz em partes que, holograficamente,
repetem esse todo de maneira sintética, mas completa.
O pensador defende o valor do erro - procura-se a Índia,
descobre-se a América -, reitera a importância da incerteza e examina os dilemas da sala de sala num tempo de
amplo desenvolvimento tecnológico, com o Google e a
internet cumprindo a função de enciclopédias e permitindo a qualquer aluno contestar, em certas ocasiões, o saber do professor.
Morin critica a deriva da universidade, que se deixa aprisionar por uma lógica do mercado:
metas quantitativas e avaliações por superavaliadores que não se autoavaliam. Mais do que
tudo, o teórico da complexidade propõe um retorno da filosofia à sua condição socrática
(diálogo), aristotélica (organização de informações), platônica (questionamento das aparências) e pré-socrática (questionamento do mundo, inserção do conhecimento na cosmologia
moderna).
O leitor encontrará neste pequeno livro uma grande reflexão sobre as condições de possibilidade de um saber menos ilusório e menos arrogante, mais complexo e mais generoso. Edgar
Morin, mais uma vez, rejuvenesce a reflexão sobre ciência, humanidades, teorias, métodos,
visões de mundo e práticas de ensino-aprendizagem.
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 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 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 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!

