
confusão, que ninguém sabia dar orientações pre-
cisas e que não sabiam o que fazer.  O colega bra-
sileiro ficou bem confuso e até pensou que estes 
professores trabalhavam noutra escola.  Pergun-
tava ele: “Como é possível classificar o excelente 
trabalho que é feito nesta escola de “confusão”? 
Eu procurei explicar que temos uma lei nova que 
ainda está em fase de instalação e sobre a aplica-
ção da qual persistem dúvidas.  Mas não deixei de 
reparar no olhar irónico do professor perante a 
minha resposta. 

Outra situação, foi recolhida numa reunião de 
avaliação em que foi notada o estado de grande 
desilusão e cansaço dos professores.  Expliquei 
muitos dos argumentos que costumamos evocar: 
a elevada idade dos professores, o excesso de 
trabalho burocrático, a carência de recursos, etc.   
Os colegas brasileiros valorizaram o que foi expli-
cado dizendo até que eram fatores comuns aos 
que se verificavam nas escolas públicas brasilei-
ras.  Mas houve uma observação que me impres-
sionou por ser inusitada.  Uma das professoras 
com mais anos de serviço disse “Certamente ne-
nhum destes professores queria que os seus filhos 
tivessem aulas com um professor tão desmotiva-
do quando ele está!” 

Estes dois exemplos têm de contribuir para a nos-

sa melhoria.  Talvez seja mesmo importante para 

enfrentar o burnout, o cansaço, a desmotivação e 

a exaustão que tenham de ser procuradas e efeti-

vadas formas diferentes de encarar a profissão.  A 

cooperação, a utilização de estratégias diferentes, 

uma reflexão conjunta sobre o perfil dos alunos, 

sobre os objetivos, sobre as “aprendizagem es-

senciais”, etc. etc. etc. não são só trabalho, são 

talvez as formas que temos à mão para evitar que 

a nossa profissão seja triste e torne outros tristes.  

A nossa profissão lida com as pessoas na melhor 

fase da sua vida e temos que continuar a ser dig-

nos das expectativas e esperanças que crianças e 

famílias põem em nós, na escola e na Educação. 

 
 
 
 
 
David Rodrigues 
Presidente da Pró-Inclusão/
ANDEE 

Tenho acompanhado um grupo de professores do 
Brasil que estão de visita a escolas em Portugal.  É 
sempre um privilégio contar com estes olhares 
“de fora” sobre as nossas realidades.  Digo “de 
fora”, assim mesmo com aspas, porque esta ex-
pressão pode ser usada para desvalorizar o que 
alguém diz sobre uma determinada realidade “ele 
não sabe o que se passa aqui”, “devia passar aqui 
uma semana para ver realmente como é”. Não 
nego que a imersão num determinado contexto 
nos pode trazer mais informação e mais conheci-
mento sobre a forma (e as perplexidades) de uma 
dada organização.  Mas, da mesma forma, é um 
risco (por vezes até salpicado de alguma arrogân-
cia) desprezar a opinião de quem vem de fora e 
que tem um olhar imediato, não macerado sobre 
uma determinada realidade.  É a velha questão de 
que não é preciso ter dores de dentes para poder 
ser um bom dentista… 

Mas regressando… estes professores depois de 
terem visitado escolas e falado com os seus cole-
gas portugueses têm opiniões que nos levam a 
refletir sobre aspetos que, em muitas circunstân-
cias consideraríamos banais.  Vou pegar em dois 
deles. 

Um professor brasileiro, depois de visitar um 
“Centro de Apoio à Aprendizagem”, louvou o tra-
balho que lá era feito: o registo das intervenções, 
o cuidado e carinho pelas crianças que usavam o 
Centro, a retaguarda técnica que existia e ainda a 
preocupação em que as crianças frequentassem o 
maior número de aulas “regulares” possível.  De-
pois, na conversa com os colegas que trabalhavam 
no CAP, foi-lhe dito que tudo estava numa grande 
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Notícias da ANDEE 

CENTRO DE FORMAÇÃO 

ACD - Ações de Curta Duração 

 Ciclo DESAFIOS PARA UMA ESCOLA INCLUSIVA  
 
 

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 

Curso de Formação - 25h 
C3 - O Currículo e o Desafio da Inclusão: Flexibilização e Diferenciação Pedagógi-

ca  
Local: Vila Franca de Xira 

Formadores: Ana Rosa Trindade e Marco Rosa 

Calendarização:  
10/nov. (sáb) | 9h30/12h30 e 13h30/16h30 

16/nov. (6ªf) | 17h00/20h30 
17/nov. (sáb) | 9h30/12h30 e 13h30/16h30 

23/nov. (6ªf)  | 17h00/20h30 
24/nov. (sáb) | 9h30/12h30 e 13h30/16h30  

Inscrições em: https://cfpinandee.weebly.com/inscricoesduaeselx.html 
 

————————––——–———————————— 

Local: Escola Secundária Diogo de Gouveia - Beja 

Formadores: Ana Rosa Trindade e Marco Rosa 

Calendarização: 
21/nov (4.ªf.) | 17h00/21h00 
28/nov (4.ªf.) | 17h00/21h00 
01/dez (sáb.) | 9h00/13h00 e 14h00/16h30 
07/dez (6.ªf.) | 17h00/21h00 
08/dez (sáb.) | 9h00/13h00 e 14h00/16h30  

Inscrições em: https://cfpinandee.weebly.com/inscricaoflexdifpedbeja.html 

Mais informações em: https://cfpinandee.weebly.com/destaquesformacao.html 

https://cfpinandee.weebly.com/programa_acd.html
https://cfpinandee.weebly.com/uploads/1/6/4/6/16461788/sinopse_acao_diferenciacao_pedagogica.pdf
https://cfpinandee.weebly.com/uploads/1/6/4/6/16461788/sinopse_acao_diferenciacao_pedagogica.pdf
https://cfpinandee.weebly.com/inscricoesduaeselx.html
http://www.esdg.pt/web/
https://cfpinandee.weebly.com/inscricaoflexdifpedbeja.html
https://cfpinandee.weebly.com/destaquesformacao.html
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Notícias da ANDEE 

CENTRO DE FORMAÇÃO 

Curso de Formação - 25h 

C4 - Desenho Universal para a Aprendizagem: o Currículo ao Serviço da Aprendi-
zagem de Todos 

Formadora: Maria Manuela Alves 

— Curso a realizar-se em diversos locais:  

Local: Escola Superior de Educação de Lisboa (ESELx) 

Calendarização: ADIADA para o início do ano de 2019 

Inscrições abertas em: https://cfpinandee.weebly.com/inscricoesduaeselx.html 

————————––——–———————————————— 

Local: Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva  

Calendarização: JANEIRO 2019  

Inscrições abertas em: https://cfpinandee.weebly.com/inscricoesduavnpaiva.html 

————————––——–———————————————— 

Local: Coimbra  

Calendarização: JANEIRO 2019  

Inscrições em breve! 
Mais informações em: https://cfpinandee.weebly.com/destaquesformacao.html 

VI CONGRESSO INTERNACIONAL  
da Pró-Inclusão 

4, 5 e 6 de julho de 2019 
PORTO 

 

https://cfpinandee.weebly.com/uploads/1/6/4/6/16461788/sinopse_curso_dua_manuela_alves.pdf
https://cfpinandee.weebly.com/uploads/1/6/4/6/16461788/sinopse_curso_dua_manuela_alves.pdf
https://cfpinandee.weebly.com/uploads/1/6/4/6/16461788/sinopse_curso_dua_manuela_alves.pdf
https://cfpinandee.weebly.com/inscricoesduaeselx.html
http://escolasdevnpaiva.pt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=5
https://cfpinandee.weebly.com/inscricoesduavnpaiva.html
https://cfpinandee.weebly.com/destaquesformacao.html
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Local: Auditório 1.5 do Complexo Pedagógico do Campus da Penha - UAlgarve 

PROGRAMA 

8h30 - Abertura do secretariado 

9h00 - Sessão de abertura 

9h30 - Conferência ‘Políticas para a Educação Inclusiva’ 

10h15 - Mesa Redonda ‘Ventos de mudança na profissão docente’ 

11h15 - Pausa 

11h45 - Conferência ‘Autonomia e Flexibilidade Curricular  

como oportunidade de construção de uma Escola para Todos’ 

12h30 - Almoço 

14h30 - Mesa Redonda ‘Inovação e (Trans)Formação das aprendizagens 

16h00 - Conferência ‘Novas Construções Sociais de Aprendizagem’ 

17h00 - Encerramento 

 

 

 

Mais informações sobre o Programa e Inscrições em: 
https://cfpinandee.weebly.com/simposioalgarveprograma.html 

Lembramos que as Ações/Cursos/Oficinas, do Plano de Formação do Cento de Formação da Pin-
ANDEE, estão disponíveis para serem realizadas a pedido, onde e quando 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 For-
mação.  

Visite a página Web do Centro de Formação: http://cfpinandee.weebly.com/ 

CENTRO DE FORMAÇÃO 

I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA DO ALGARVE 

Autonomia, Flexibilidade e Inclusão 
Faro | 26 janeiro 2019 

https://cfpinandee.weebly.com/simposioalgarveprograma.html
mailto:cfproandee@gmail.com
https://cfpinandee.weebly.com/planodeformacao.html
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VI CONGRESSO INTERNACIONAL DA DISLEX 
DIFICULDADES E DONS 

23 E 24 de novembro de 2018 
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE PAULA FRASSINETTI- Porto 

Consultar o PROGRAMA em: http://www.dislex.co.pt/images/pdfs/CONGRESSO_DISLEXIA.PDF 

Inscrições em: http://www.dislex.co.pt/inscri%C3%A7%C3%A3o-vi-congresso-internacional-

de-dislexia.html 

 

 

ENCONTRO IBÉRICO EM  
NECESSIDADES ESPECIAIS  

Transição para a Vida Adulta:  
Percursos Reais, Possíveis  

E Desejáveis  
Escola Superior de Educação - IPBeja 

28, 29 e 30 de novembro de 2018 | Auditório do Instituto Politécnico de Beja 
 

Consultar o Programa em: https://www.ipbeja.pt/Documents/Docs%20Noticias/2018/
Programa%20Encontro%20TVA_desdobr%C3%A1vel.pdf 
 
Inscrições em:  https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfJuYBuqrJDBivsXdM6LVENInjIekTHcbEGiKJFmK5nvuqUOg/viewform 
 
Encontro acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua (25h) – registo CCPFC/
ACC-101061/18   
 

http://www.dislex.co.pt/images/pdfs/CONGRESSO_DISLEXIA.PDF
http://www.dislex.co.pt/inscri%C3%A7%C3%A3o-vi-congresso-internacional-de-dislexia.html
http://www.dislex.co.pt/inscri%C3%A7%C3%A3o-vi-congresso-internacional-de-dislexia.html
https://www.ipbeja.pt/Documents/Docs%20Noticias/2018/Programa%20Encontro%20TVA_desdobr%C3%A1vel.pdf
https://www.ipbeja.pt/Documents/Docs%20Noticias/2018/Programa%20Encontro%20TVA_desdobr%C3%A1vel.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJuYBuqrJDBivsXdM6LVENInjIekTHcbEGiKJFmK5nvuqUOg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJuYBuqrJDBivsXdM6LVENInjIekTHcbEGiKJFmK5nvuqUOg/viewform
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II Fórum Nacional para a  

Diversidade  
21 e 22 novembro 2018  

Póvoa de Lanhoso, na Quinta Narcisus Eventos  
 
 
 

 
 
 
 

Informações sobre o Programa do evento  
e Inscrições em: 
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScZ_0_XER3w5Vhlf6B_oWpKDvANWu2swNns1hx3J1abfAU_0w/viewform 

      e.formação | NESTT MOOC      

European Schoolnet Academy 

“Yes I can” –  

Empowering Student Learning 

Online | Gratuito | Início a 21 de janeiro de 2019 

Este curso, que resulta do Projeto Europeu coordenado pela Casa do Professor, NESTT (New European 

Settings for Teachers and Teaching), terá início a 21 de janeiro (12h00) e pretende promover um ensino 

mais inclusivo e personalizado, assente nas necessidades e interesses dos alunos, numa procura de co-

nexões entre experiências de aprendizagem formal e informal. Durante semanas, serão abordadas es-

tratégias de ensino inovadoras que capacitam os alunos para a sua própria aprendizagem.  

No primeiro módulo, começarão com as vozes dos alunos sobre como eles gostam de aprender. Com 

base nisso, irão explorar o que significa aprendizagem "formal" e "informal" e discutir como estas pode-

rão estar mais interligadas. 

A European Schoolnet Academy é uma plataforma onde poderá saber mais sobre inovação na escola e 

sala de aula através de cursos de formação profissional online dirigidos a professores do ensino básico 

e secundário.  

Certificação - Os formandos receberão ‘crachás’ de módulo digital por cada módulo concluído, bem co-

mo um ‘crachá’ de curso e um certificado de curso após a conclusão do curso completo.  

Para mais informações aceda AQUI 

http://www.narcisuseventos.com/web1/zp/tpl1/id1/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ_0_XER3w5Vhlf6B_oWpKDvANWu2swNns1hx3J1abfAU_0w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ_0_XER3w5Vhlf6B_oWpKDvANWu2swNns1hx3J1abfAU_0w/viewform
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/guest/home
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/yes-i-can-empowering-student-learning?utm_term=e.formacao++NESTT+MOOC%252C+abertas+as+inscricoes+%2528GRATUITO%2529&utm_campaign=Formacao+Casa+do+Professor&utm_source=e-goi&utm_medium=email
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OFERTA FORMATIVA ADAPTADA PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA  

 

O SEMEAR - Terra de Oportunidades é um progra-
ma sustentável de inclusão sócio profissional no 
sector agroalimentar para pessoas com dificuldade 
intelectual e do desenvolvimento.  

 

 

Público Alvo: Pessoas com dificuldade intelectual e do desenvolvimento (poderão ter outras 
patologias/perturbações associadas), entre os 18 e os 45 anos (mais informações na brochura 
em anexo) 

 Área: Formação no Sector Agroalimentar  (mais informações na brochura em anexo) 

 Local: Instituto Superior de Agronomia (ISA), Tapada da Ajuda, Lisboa 

 

Para mais informações contactar: geral@semear.pt  

Dia Mundial do Braille 2019 - 4 de janeiro de 2019 

A propósito da comemoração do Dia Mundial do Braille 2019, a 4 
de janeiro, o Núcleo para o Braille e Meios Complementares de 
Leitura (Núcleo Braille), do Instituto Nacional para a Reabilitação (INR), está a projetar um de-
bate/reflexão sobre o Livro Braille. 
 

Nesse âmbito, o INR convida os autores de Estudos de Pós-graduação, Mestrado, Doutoramen-
to, pós-doutoramento ou qualquer outra modalidade de formação/atividade socioprofissional 
a partilharem as evidências da sua investigação sobre o Livro Braille, de acordo com o Guião/
Convite (clicar para aceder ao documento). 
 

As evidências deverão ser remetidas, até ao dia 7 de novembro de 2018, para:  
INR-NUCLEOBRAILLE@inr.mtsss.pt 
 

“Esta iniciativa tem como pressuposto o reconhecimento, mas também a consideração da 
necessidade de contínua e renovadamente afirmar a inequívoca assunção de que o Braille constitui 
o meio de literacia insubstituível no plano da autorrepresentação das pessoas com impossibilidade 
de acederem diretamente ao sistema impresso, enquanto mediador inultrapassável na organização 
e fabricação do conhecimento, pela capacidade de preservar, sobre a forma escrita, o legado 
informacional das sociedades atuais. 

Importa, igualmente, reconhecer e afirmar as caraterísticas diferenciadoras do livro braille e do 
Livro Impresso, pela natureza distinta da apreensão sensoriopercetiva do material de texto, a par 
da comunalidade dos respetivos instrumentos de literacia, não obstante sejam convergentes na 
função que desempenham e similares na configuração e estrutura de alguns dos elementos que os 
integram.” 

 Miguel Ferro, Coordenador do Núcleo Braille  

mailto:geral@semear.pt?subject=Oferta%20formativa%20para%20jovens%20com%20deficiência
http://www.inr.pt/uploads/docs/noticias/2018/Call_for_papers_Livro_Braille.pdf
http://www.inr.pt/uploads/docs/noticias/2018/Call_for_papers_Livro_Braille.pdf
mailto:INR-NUCLEOBRAILLE@inr.mtsss.pt?subject=Livro%20Braille
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IV Congreso Internacional Universidad Y Discapacidad 

A Universidade, motor de mudança para a Inclusão  
15 e 16 de novembro de 2018 

Madrid, Centro Cultural y Deportivo de la ONCE, Paseo de la Habana, 208  
 
“Atualmente, as universidades estão a passar por grandes transformações devido à mudança do paradi-
gma educacional. Os desafios são muitos para continuar a cumprir o papel de agentes-chave no desen-
volvimento e bem-estar das nossas sociedades e temos que continuar a dar passos para garantir opor-
tunidades iguais e tornar-nos universidades inclusivas. 

Desde a adoção da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, os paí-
ses devem garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso geral à educação superior, formação 
profissional, educação de adultos e aprendizagem durante toda a vida, sem discriminação e em igualda-
de de condições com os demais. 

Este IV Congresso tem como objetivo coletar o testemunho de edições anteriores e dar um passo adian-
te em ideias, estratégias e boas práticas que nos permitem continuar a progredir em modelos de univer-
sidades inclusivas, preparadas para enfrentar os desafios do século XXI.” 
 
Informações sobre o Programa AQUI 

Inscrições até 31 de outubro AQUI 

"Escola Alerta!" 2018/2019 
 

Está aberto o Concurso "Escola Alerta!" 2018/2019! 

Concorre ao "Escola Alerta!" 2018/2019, com trabalhos inovadores que contribuam para 
a qualidade da Escola Inclusiva e para o desenvolvimento da Sociedade para Todos.  
 

O concurso "Escola Alerta!" está incluído, desde a sua origem, no projeto da Educação Inclusiva, através da qual 
se pretende que todos/as estudantes desenvolvam e participem ativamente em projetos que promovam a 
construção de sociedades mais justas e inclusivas, no quadro da Democracia, do respeito pela diversidade e da 
defesa dos direitos humanos. 
 

No ano letivo do novo paradigma da escola inclusiva, a 16.ª edição do "Escola Alerta!" é, assim, ainda mais im-
portante pois constitui um desafio excelente na atual fase de mudança de atitudes e de ações. 
 

Torna os teus sonhos de inclusão em ações concretas, que demonstrem as capacidades de mudança e de trans-
formação social da tua escola e comunidade envolvente. 
 

Para saber mais sobre os objetivos gerais deste projeto consulta:  http://www.inr.pt/content/1/4955/escola-
alerta 

https://ciud.fundaciononce.es/programa
https://ciud.fundaciononce.es/inscripcion
http://www.inr.pt/content/1/4955/escola-alerta
http://www.inr.pt/content/1/4955/escola-alerta
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• Instruções para tornar as apresentações acessíveis: PowerPoint 

• Tecnologias de apoio alternativas a produtos comerciais:  

 Screen reader (Leitor de ecrã) - NVDA (Windows)  |  VoiceOver (Mac) 

 Magnification (Ampliação) - Windows Magnifier  |  Apple Zoom 

 Voice Control (Voz para Texto) - Windows Speech Recognition*  |  Apple Dictation 

* Apenas disponível em Inglês (USA & UK), Francês, Alemão, Japonês, Mandarim e Espanhol.  

• Vídeo que explica as diferentes razões para o uso da bengala por pessoas com diferentes limita-
ções visuais: https://youtu.be/69gDygNlP0c 

CICLO DE CONFERÊNCIAS 

Mês da Educação e da Ciência 2018 
Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) 

de 31 outubro a 23 novembro 2018 

———— 

Escolas inovadoras, crianças criativas 

Inovação e criatividade: podemos ensiná-las? - Daisy Christodoulou 

31 de outubro | Torre do Tombo | 16h30 - 18h30  
 

A escola promove ou mata a criatividade? Será função da escola promover a criatividade? Como pode 

a escola desenvolver competências ou aptidões que se possam dizer criativas? E como deve a escola 

mudar para alcançar esse objetivo? A chamada flexibilização curricular, em concretização no nosso 

país, pode ser considerada um instrumento ao serviço deste desígnio? Estar-se-á a promover a criativi-

dade? Daisy Christodoulou, uma especialista inglesa em educação, coloca e debate a questão com Rui 

Lima: inovação e criatividade, podemos ensiná-las? O que nos dizem os estudos acerca deste objeti-

vo? Podem as escolas ajudar a desenvolver a criatividade, e se sim, como?  
 

Entrada livre mediante inscrição AQUI 

Notícias dos Outros 

TIC para uma Educação Inclusiva 

Web Summit convida as escolas de todo o país a participar 

Entre os próximos dias 5 a 8 de novembro, decorre,  no Altice 
Arena, em Lisboa, o Center Stage do Web Summit. Trata-se de 
uma iniciativa INSPIRE e o Web Summit convida as escolas de 
todo o país a participar.  

As escolas interessadas em participar poderão inscrever-se em https://websummit.com/
inspire-schools.  

Mais informações em: https://websummit.com/inspire 

https://support.office.com/pt-pt/article/Tornar-as-suas-apresenta%C3%A7%C3%B5es-do-PowerPoint-acess%C3%ADveis-6f7772b2-2f33-4bd2-8ca7-dae3b2b3ef25
https://www.nvaccess.org/download/
https://help.apple.com/voiceover/mac/10.14/
https://support.microsoft.com/en-us/help/11542/windows-use-magnifier
https://alvinalexander.com/blog/post/mac-os-x/how-zoom-in-zoom-out-mac-osx-screen
https://support.microsoft.com/en-us/help/14213/windows-how-to-use-speech-recognition
https://support.apple.com/pt-pt/HT202584
https://youtu.be/69gDygNlP0c
https://www.ffms.pt/conferencias/detalhe/2745/escolas-inovadoras-criancas-criativas
https://websummit.com/inspire-schools
https://websummit.com/inspire-schools
https://websummit.com/inspire
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Manual de Sobrevivência para Professores 

Autores: Ariana Cosme & Rui Trindade 

Edições Asa, 2002  

‘Fazendo uma revisão da problemática que marca a profissão docente, e recusando 
todos os determinismos, a parte teórica desta obra procura iluminar alguns dos mais 
complexos desafios que se colocam ao exercício profissional e fazer-nos compreender 
os bloqueios e as possibilidades de ação. A parte prática elege três questões-problema 
que afetam as práticas profissionais dos professores: Que fazer em situações de indis-
ciplina nas salas de aula? Que fazer para diferenciar a ação pedagógica e dar sentido 
às práticas? Como desenvolver o trabalho solidário e cooperativo? Procurando enun-

ciar hipótese plurais de ação, os autores, rejeitando visões catastróficas e angélicas, sinalizam oportu-
nidades de desenvolvimento profissional e indiciam diversos modos de existir, ou, no mínimo de sobre-
viver. É, (continua a ser) por isso, uma leitura indispensável nos tempos inquietantes que vivemos.’  

Mais informações AQUI  

Sugestões de leitura 

(clicar sobre a imagem para descarregar o documento) 

Altas Capacidades e Sobredotação 

Compreender, Identificar, Atuar 

Guia para Professores e Educadores 

Coordenação: Alberto Rocha (Presidente da Direção ANEIS)  

Editora: ANEIS - 2017 

A ANEIS disponibiliza um guia para professores e educadores e, com vista a sensibi-
lizar para as questões das altas capacidades e sobredotação, contribuindo para um 
maior conhecimento das características e das necessidades das crianças sobredota-

das em idade pré-escolar e escolar, bem como para o conhecimento de propostas educativas mais 
ajustadas àquelas características e necessidades.  

Differentiating Instruction in the Inclusive Classroom 
Autores: Darlene E. Perner, Barbara C. Gartin, Nikki L. Murdick, Marcia B. Imbeau (2009) 

Editora: Council for Exceptional Children  

ISBN: 978-0-86586-514-3 

Os alunos da sala de aula do século XXI são diversos - cultural, económica e linguis-
ticamente, com necessidades e habilidades diferentes. Variam em conhecimentos 
académicos, nível de interesse e perfil de aprendizagem individual, e alguns podem 
ter dificuldades severas de aprendizagem e comportamentais. Os professores de 
hoje precisam de sentir que são capazes de diferenciar o ensino, usando estratégias 
que abordam os pontos fortes, os interesses, as habilidades e a prontidão dos alu-
nos para a aprendizagem, num ambiente de sala de aula flexível. O décimo volume 

da série CEC da Divisão de Autismo e Deficiências do Desenvolvimento, Diferenciar o Ensino na Sala de 
Aula Inclusiva, analisa os elementos fundamentais para atender efetivamente às necessidades de to-
dos os alunos - design universal para a aprendizagem, teoria da inteligência múltipla e descobertas da 
pesquisa sobre o cérebro - e apoia os professores no fornecimento de instrução e suporte com sucesso. 
(tradução livre da sinopse) 

Disponível em: Council for Excepcional Children 

https://www.wook.pt/detalhes-do-livro/manual-de-sobrevivencia-para-professores-ariana-cosme/41078
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EEspecial/guia_sobredotados.pdf
https://cec.directfrompublisher.com/catalog/book/differentiating-instruction-inclusive-classroom
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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 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! 

 

TU TENS DIREITO 
 

Textos de Borbála Pócz e Dóra Csányi 

Ilustrações de Tibor Kárpáti 

Esta é uma publicação do INR, I.P., Lisboa, 2009 

 

‘Tu tens direito’ é uma versão infantil da Convenção sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiências, através do qual as 

crianças aprendem a compreender a Convenção. 

Os desenhos minimalistas do designer húngaro Tibor Kárpáti, utilizam poucas linhas criando 

uma identificação com a singularidade infantil. O livro mostra o que é uma Convenção, o seu 

propósito e importância, a necessidade de uma Convenção específica sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e os significados da palavra ‘direito’, de deficiência, de design univer-

sal. Este livro fala-nos do direito à dignidade, à não discriminação, à igualdade de oportunida-

des, à acessibilidade, à justiça, à liberdade e à segurança, o acesso à informação, à participa-

ção em todas as áreas, desde a artística, a desportiva, ao lazer, à política, usufruindo em pleno 

de uma cidadania ativa. 

 

‘Cada criança no mundo é diferente, tem ideias diferentes, experiência diferentes, tradições 

diferentes e capacidades diferentes. Estas diferenças vão criar novas possibilidades, novas es-

peranças, novos sonhos e novas amizades. As diferenças entre as pessoas no mundo são um 

tesouro que deve ser partilhado e apreciado por todos. Cada criança pertence à família mundi-

al e torna-o cada vez mais rico com as suas próprias capacidades. Nenhuma criança pode ser 

excluída!’ 

Sugestões de leitura 

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

