
alunos com pior aproveitamento académico e 
mais vulneráveis a situações de marginaliza-
ção, insucesso ou exclusão. Tantas vezes usa-
mos a inovação como um prémio para os alu-
nos que já são bons que nos esquecemos que 
os alunos que mais poderiam beneficiar de 
práticas inovadoras são precisamente os que 
têm mais dificuldades. 

Queria convidar os nossos leitores a ler e a 
partilhar a leitura e a discussão do nosso ulti-
mo número da revista “Educação Inclusiva”. 
Por vezes dizemos que faltam nas escolas mo-
mentos de formação. É verdade. Mas é por 
isso que aqui fica esta sugestão. Que se orga-
nize na escola uma conversa entre os profes-
sores que tenha como tema um texto da nos-
sa revista que se ache relevante.   

E boas leituras. E boa discussão. E bom ano 

novo! 

David Rodrigues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V10-N2: Entrevistas, artigos e recensões! 

  25 anos - Declaração de Salamanca 

Para saber mais e encomendar, clicar AQUI  

 
 
 
 
 
David Rodrigues 
Presidente da Pró-Inclusão/
ANDEE 

 
 

Há 11 anos que é assim… 

Uma questão central para a Educação Inclusi-
va é a inovação. “Inovação” é um chavão que 
muitas vezes é evocado, mas muitas vezes 
também com significados e contextos diferen-
tes.  Deixaria aqui 3 breves reflexões: A pri-
meira é para falar da imprescindibilidade da 
inovação.  É habitualmente citada a frase atri-
buída a Albert Einstein que “Se fizermos as 
coisas como as fizemos até agora, obteremos 
os resultados que temos obtido até agora”. 

Ora, o certo é que a nossa escola não foi cria-
da para ser inclusiva… Estamos, em tempos 
mais recentes, a procurar mudar a escola para 
que ela se possa tornar numa estrutura que 
”eduque todos, com todos” numa instituição 
que “não deixe ninguém para trás”.  Se assim 
é, temos que mudar muita coisa nos valores e 
nas práticas da escola.  

O segundo aspeto diz respeito à abrangência 
da inovação. Vemos que muito frequente-
mente a inovação é algo de parcial, algo de 
circunscrito a um tempo e a um espaço. Darei 
exemplos: “as salas de aula do futuro” (e as 
outras permanecem no passado?), aquelas 
iniciativas em que num dia na escola tudo se 
passa diferente.  Estas conceções de inovação 
acabam por disseminar a ideia que o normal é 
estar como se está e o excecional é fazer algo 
de diferente. É uma perspetiva que não ajuda 
muito a Educação Inclusiva…  

Por fim devemos pensar que se alguém devia 
ser considerado prioritário para ser incluído 
em projetos inovadores, são certamente os 
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Edições Pró-Inclusão 
 

 
Caros associados e amigos da Pró-Inclusão 

O grupo editorial da Pró-Inclusão informa que se encontra disponível para acolher obras de 

cariz científico e/ou pedagógico no domínio da Educação Inclusiva para apreciação e seleção 

no âmbito da nossa Editora, durante o presente ano.  

Por esse motivo, vimos convidar os eventuais interessados a efetuarem propostas de obras a 

serem editadas, as quais serão analisadas com base em critérios previamente definidos.  

Qualquer tema relacionado com a temática da Educação Inclusiva será bem vindo! 

Contamos com a vossa participação na medida em que estamos cientes da necessidade de 

uma constante partilha entre a teoria e a prática na construção de uma escola de todos e para 

todos, ou seja, da escola de todos nós. 

Qualquer dúvida, não deixem de nos contactar através de: 

  
E-mail: proandee@gmail.com 
Telemóvel:  
 927 138 331/Almada 
 964 502 105/Almada 
 969 406 346/Porto 
 
Para mais informações sobre orientações/regulamento com vista a candidaturas, consultar: 
https://proandee.weebly.com/editoraproinclusao.html 
 
O convite fica feito, contamos convosco! Um excelente ano para todos! 
 

O Grupo Editorial das Edições Pró-Inclusão 

 

A Revista Educação Inclusiva é uma publicação semestral da Pró-Inclusão e 
acabou de ser lançado o seu vigésimo número. Números recheados de arti-
gos, entrevistas, recensões e, em cada uma, um dossier temático que explora 
temas atuais e oportunos: Flexibilidade Curricular, DUA, Docentes de Educa-
ção Especial, (In)disciplina na sala de aula, Sexualidade das Pessoas com Defi-
ciência, Deficiência Visual, Autismo, Hiperatividade, entre muitos outros. 
 
A Revista é enviada gratuitamente para os sócios da Pró-Inclusão, mas pode 
ser adquirida por qualquer pessoa que se interesse por educação inclusiva. 

Para conhecer e saber mais sobre esta publicação, consultar AQUI 

mailto:proandee@gmail.com
https://proandee.weebly.com/editoraproinclusao.html
https://proandee.weebly.com/revista.html
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CENTRO DE FORMAÇÃO 

 

A FORMAÇÃO ATUAL AO ALCANCE DE UM CLICK! 

Novas 
formações 

acreditadas 

Para os efeitos previstos no n.º 1, do artigo 8.º, do RJFCP, 
as presentes ações relevam para efeitos de progres-

são na carreira de Educadores de Infância, Professores dos 
Ensinos Básico e Secundário e Professores de Educação 

Especial, sendo consideradas para a dimensão científica 
e pedagógica, tal como expresso no ponto 5, do artigo 3.º 
do Despacho n.º 779/2019, alterado pelo Despacho n.º 

6851-A/2019, de 31 de julho:  
«O artigo 3.º do Despacho n.º 779/2019, publicado no Diá-
rio da República, 2.ª série, n.º 13, de 18 de janeiro de 2019, 
passa a ter a seguinte redação: 5 -- As ações de formação 
realizadas sobre os conteúdos regulados nos números 1 e 4 

do presente artigo no período compreendido entre 1 de 
setembro de 2016 e 31 de julho de 2020 

são excecionalmente consideradas como efetuadas na 
dimensão científico-pedagógica de todos os grupos de 
recrutamento, independentemente do disposto no n.º 2.»  

mailto:cfproandee@gmail.com?subject=Ação%20de%20Formação
https://cfpinandee.weebly.com/
https://www.dgae.mec.pt/?wpfb_dl=37509
https://www.dgae.mec.pt/?wpfb_dl=37509
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Cursos de Formação (25h) 

C10 - Práticas Pedagógicas na Sala de Aula Inclusiva: Aprendizagem Ativa Coope-
rativa e Promotora de Desenvolvimento Neuropsicológico dos Alunos   
Registo: CCPFC/ACC-106431/19 

Destinatários: Professores do Ensino Básico e Secundário, Professores de Educação Especial. Este curso 
é considerado na dimensão científica e pedagógica, para os efeitos previstos no artigo 9.º do RJFC.  
 

Formadora 
Carina Lobato Faria - Psicóloga Clínica e da Saúde 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

———*—*—*——————*—*—*——————*—*—*——————*—*—*——— 

C13- Práticas Inclusivas em contexto de Pré-escolar (novo) 

Registo de acreditação: CCPFC/ACC-106777/19 

Destinatários: Educadores de Infância, Professores de Educação Especial 
 
Formadoras: Carla Hébil, Dídia Lourenço & Helena Neves  - Docentes de Educação Especial  

 

 

 

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

Nova CALENDARIZAÇÃO e 
INSCRIÇÕES em BREVE 

ESE de Lisboa 

Nova CALENDARIZAÇÃO e  
INSCRIÇÕES em BREVE 

Instituto Piaget - Almada 

CALENDARIZAÇÃO e  
INSCRIÇÕES em BREVE 

ESE de Lisboa 

https://cfpinandee.weebly.com/destaquesformacao.html
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Cursos de Formação (25h) 

C14- No caminho de uma escola inclusiva (novo) 

Registo de acreditação: CCPFC/ACC-105750/19 

Destinatários: Professores de Educação Especial 
Formadoras: Maria do Rosário de Araújo Ferreira & Ana Maria Torres Nogueira  - Doutoramento em Estu-
dos da Criança na especialidade em Educação Especial  

 

 

 

———*—*—*——————*—*—*——————*—*—*——————*—*—*——— 

C16 - Formar para a Vida Pós-escolar sob o novo paradigma da escola inclusiva 
(novo) 

Registo de acreditação: CCPFC/ACC-106782/19 
Destinatários: Professores dos Ensinos Básico (3.º Ciclo), Secundário e Professores de Educação Especial 
Formadores: Luís Fânzeres & Maria do Rosário Ferreira  - Doutoramento em Estudos da Criança na espe-
cialidade em Educação Especial, Doutoramento em Estudos da Criança na especialidade em Educação 
Especial  
 

 
 
 
 
 

 

———*—*—*——————*—*—*——————*—*—*——————*—*—*——— 

OF6 - Dislexia como barreira à aprendizagem e à inclusão (novo) 

Registo de acreditação: CCPFC/ACC-106912/20 
Destinatários: Professores dos GR 110, 200 e 910 
Formadores: Maria da Conceição Farinha, Ana Maria Ferreira, Alcinda de Almeida & Carlos Simões  - 
Mestrado em  Educação Especial, Doutoramento em  Educação - Dificuldades Específicas de Aprendiza-
gem, Docente de Educação Especial (Coordenador de EMAEI) 

 
 
 
 
 
 

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

CALENDARIZAÇÃO e  
INSCRIÇÕES em BREVE 

CALENDARIZAÇÃO e  
INSCRIÇÕES em BREVE 

CALENDARIZAÇÃO e  
INSCRIÇÕES em BREVE 

https://cfpinandee.weebly.com/destaquesformacao.html
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C10 - A Escola Inclusiva: Desenho Universal para a Aprendi-
zagem e Aprendizagem Multinível - Estratégias apoiadas no 
desenvolvimento neuropsicológico 
Registo: CCPFC/ACC-106587/19  (25h) 

Destinatários: Professores do Ensino Básico e Secundário. Este curso é considerado na dimensão cientí-
fica e pedagógica, para os efeitos previstos no artigo 9.º do RJFC.  
 

Formadora: 
Carina Lobato Faria - Psicóloga Clínica e da Saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

—*———*—*—*——————*—*—*——————*—*—*——————*—*—*———*— 

 

C11 - O Telemóvel em sala de aula: Exemplos de Práticas e Aplicações 

Registo de acreditação: CCPFC/ACC-102723/19 (25h) 

Destinatários: Professores do Ensino Básico e Secundário 

 

Formador:  
João Mouro - Doutorado em Ciências da Educação  
 

 

Calendarização (C10): 

03, 05, 17, 24 e 26  de março: 17:30/20:30 
14 de abril: 17:30/20:30 

16 e 30 de abril: 17:30/21:00  

INSCRIÇÕES abertas: AQUI 

Local de realização das ações C10, C11:  
ESE de Lisboa - Campus de Benfica (sala 309) 

Calendarização (C11): 

14, 21 e 28 de abril: 17:30/20:30 
5, 12, e 19: 17:30/20:30 

 26 de maio: 17:30/21:00 
2 de junho: 17:30/21:00  

INSCRIÇÕES abertas: AQUI 

https://cfpinandee.weebly.com/inscriccedilotildees-escola-inclusiva-dua-e-aprend-multiniacutevel.html
https://cfpinandee.weebly.com/telemovelemsaladeaula.html
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*Junto à Estação de comboios do Pragal 
 

C11 - O Telemóvel em sala de aula: Exemplos de Práticas e Apli-
cações 

Registo de acreditação: CCPFC/ACC-102723/19 (25h) 

Destinatários: Professores do Ensino Básico e Secundário 

 

Formador:  
João Mouro - Doutorado em Ciências da Educação  

 
 
 

 

—*—*—*——————*—*—*——————*—*—*——————*—*—*— 
 

C10 - A Escola Inclusiva: Desenho Universal para a Aprendizagem e Aprendiza-
gem Multinível - Estratégias apoiadas no desenvolvimento neuropsicológico 
Registo de acreditação: CCPFC/ACC-106587/19  (25h) 

Destinatários: Professores do Ensino Básico e Secundário. Este curso é considerado na dimensão científi-
ca e pedagógica, para os efeitos previstos no artigo 9.º do RJFC.  
 

Formadora: 
Carina Lobato Faria - Psicóloga Clínica e da Saúde 
 

 
 
 
 
 
 

—*—*—*——————*—*—*——————*—*—*——————*—*—*— 
 

OF4 - Música na Infância e Primeira Infância  
Registo de acreditação: CCPFC/ACC-92507/17 
Destinatários: Educadores de Infância, Professores do 1.º ciclo 
 
Formador:  
João Reigado - Doutoramento em Musicologia  
 
 
 
 
 

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

Calendarização (C11): 

18 e 25 de março: 17:30/20:30 
1, 15, 22 e 29 de abril: 17:30/20:30 
6 e 13 de maio: 17:30/20:30  
 

INSCRIÇÕES abertas: AQUI 

Calendarização (C10): 

05, 07, 19, 21, 26, 29 de maio: 17:30/20:30 
02 e 04 de junho: 17:30/21:00  
 

INSCRIÇÕES abertas: AQUI 

Local de realização das ações C11, C10, OF4 
Instituto Piaget* - Almada 

 

Calendarização (C10): 

05, 07, 19, 21, 26, 29 de maio: 
17:30/20:30 
02 e 04 de junho: 17:30/21:00  

 
INSCRIÇÕES abertas: AQUI 

https://cfpinandee.weebly.com/uploads/1/6/4/6/16461788/sinopse_telem%C3%B3veis_em_sala_de_aula.pdf
https://cfpinandee.weebly.com/uploads/1/6/4/6/16461788/sinopse_telem%C3%B3veis_em_sala_de_aula.pdf
http://weebly-file/1/6/4/6/16461788/sinopse_formacao_mipi__1_.pdf
https://cfpinandee.weebly.com/destaquesformacao.html
https://cfpinandee.weebly.com/o-telemoacutevel-em-sala-de-aula-piaget.html
https://cfpinandee.weebly.com/piaget-inscriccedilatildeo-dua-carina-lobato.html
https://cfpinandee.weebly.com/piaget-inscriccedilatildeo-dua-carina-lobato.html
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C15- Educação inclusiva e gestão da diversidade (novo) 
Registo de acreditação: CCPFC/ACC-106590/19 
Destinatários: Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Professores de 
Educação Especial 
 
Formador:  
José Correia Lopes  - Doutoramento em Psicologia  

. 
 
 

Calendarização (C15): 

18 e 25 de março: 17:30/20:30 
1, 15, 22 e 29 de abril: 17:30/20:30 
6 e 13 de maio: 17:30/20:30  
 

INSCRIÇÕES abertas: AQUI 

Local de realização C15 
Agrupamento de Escolas de Eixo 

Aveiro 

Lembramos a todos os docentes 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 neces-
sidades formativas da comunidade educativa onde exercem funções. 

Como? (1) Contactar com o CF da Pró-Inclusão que (2) estabelece um Protocolo com o/a Agrupamento de Escolas/
Instituição; (3) confirma a disponibilidade do formador e (4) define o calendário. 

Para mais informações, contacte o Centro de Formação através do e-mail: cfproandee@gmail.com  
ou visite a página Web do Centro de Formação: http://cfpinandee.weebly.com/ 

Caros sócios, para além das formações aqui divulgadas, o Centro de formação Pin-ANDEE vai 
realizar ações em áreas de especial destaque, enquadradas nos eixos temáticos Educação Inclu-
siva e Diversidade/acessibilidade. 
Todos os formadores têm uma formação especializada (pós-graduação, mestrado, doutora-
mento e/ou pós-doutoramento) nas áreas onde realizam as respetivas formações. 
 

Áreas de destaque 

Modelos de funcionamento 
EMAEI 

Tecnologias acessíveis Intervenção Precoce 

https://cfpinandee.weebly.com/inscriccedilatildeo-educaccedilatildeo-inclusiva-gestatildeo-diversidade.html
mailto:cfproandee@gmail.com
https://cfpinandee.weebly.com/planodeformacao.html
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           Ciclo de Sábados:  

Desafios para uma Escola Inclusiva - Falando com quem faz… 
Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval - Almeirim 

Ciclo de Sábados:  
Desafios para uma Escola Inclusiva - Falando com quem faz… 

Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti 
Rua Gil Vicente, n.º 138, Porto 

Ciclo de Sábados  |  VALORES E MODO DE PAGAMENTO: 

Associados: GRATUITO* | Não associados: 50,00€*/ciclo completo ou 15,00€/sessão.  
*Para beneficiar da acreditação da ação, acresce o valor de 5,00€, devendo assistir a, pelo menos, quatro sessões. 

Pagamento por transferência bancária, para o IBAN: PT50 0036 0106 9910 0042 3297 4, 
Enviar o comprovativo identificado, para o e-mail: cfproandee@gmail.com 

Ciclo de Sábados: Desafios para uma Escola Inclusiva -  
Falando com quem faz… 

Escola Superior de Educação de Lisboa 
Campus de Benfica do IPL, 1549-003 Lisboa  

Ciclo de Sábados: Desafios para uma Escola Inclusiva -  
Falando com quem faz… 

Escola Secundária Diogo de Gouveia - Beja 
Rua Luís de Camões, 7800-508 Beja  

Ciclo de Sábados: Desafios para uma Escola Inclusiva -  
Falando com quem faz… 

 Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo - Chaves  
Rua Fernão Lopes, 5400-244, Santa Maria Maior (Chaves) 

Para mais informações visite o nosso site  
https://cfpinandee.weebly.com/ciclodesabados.html! 

Ciclo de Sábados: Desafios para uma Escola Inclusiva -  
Falando com quem faz… 

 Escola Superior de Educação de Viana do Castelo - Viana do Castelo 
Rua Escola Industrial e Comercial Nun’Alvares, nº 34, 4900-347 Viana do Castelo  

mailto:cfproandee@gmail.com
https://cfpinandee.weebly.com/ciclodesabados.html
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O 1º Congresso de Educação Inclusiva: Intercâmbio entre Profissio-
nais da Educação dos Países de Língua Portuguesa, que será realizado 

nos dias 28 e 29 de março de 2020 no Portobello Ondina Praia Hotel, na cidade de 
Salvador da Bahia, Brasil, tem como principais objetivos, possibilitar uma visão glo-
bal da Educação Inclusiva nos países que falam a língua portuguesa e, através dos 
conhecimentos e experiências compartilhados, fortalecer as práticas educativas.   

Mais informações AQUI (clicar para aceder) 

 ***************************************************************************** 

Projeto “MILAGE” distinguido com Prémio Boas Práticas 

O projeto MILAGE – MathematIcs bLended Augmented GamE, que incorpora uma aplicação 
que é uma explicadora portátil para alunos, foi distinguido pela Agência Nacional Erasmus+ 
com o “Prémio boas práticas” numa cerimónia que decorreu, na semana passada, na Univer-
sidade de Évora. 

Para receber o prémio estiveram Mauro Figueiredo e Conceição Ribeiro, docentes da Universidade do Algarve, 
Francisco Soares e Luís Vilhena, professores do Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa.  

Mais informações AQUI (clicar para aceder) 

***************************************************************************** 

Exposição Multimédia Sobre Direitos Humanos na DSRA 

Está patente ao público e a toda a comunidade educativa, nas instalações da DGEstE – 
Direção de Serviços da Região Alentejo, em Évora, uma exposição de trabalhos organi-
zada pela Escola Profissional da Região Alentejo (EPRAL), no âmbito da Escola Embaixa-
dora do Parlamento Europeu. 

O programa tem como objetivos gerais: 
- Promover a consciencialização para a Europa/União Europeia e para a democracia parlamentar europeia entre 
os jovens; 
- Proporcionar um conhecimento ativo sobre a União Europeia em geral e sobre o Parlamento Europeu  
A exposição pode ser visitada até ao dia 31 de janeiro. 

Mais informações AQUI (clicar para aceder) 

***************************************************************************** 
No dia 21 de janeiro de 2020, pelas 15h, na sala 120 (Sala de reuniões do CIIE) da Faculdade 
de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), realiza-se uma 

sessão pública intitulada: Autonomia e autoridade docente interrogadas: desafi-
os da escola contemporânea. 
Esta sessão acontece no âmbito da COPin – IDEAfor (CIIE) e conta com a presença de Telma 
Lima Cortizo (Faculdade Visconde de Cairu).  

Mais informações AQUI (clicar para aceder) 

***************************************************************************** 

No dia 22 de janeiro de 2020,  pelas 14h30 (Sala 250), realiza-se, na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Edu-

cação da Universidade do Porto (FPCEUP), a Conferência Ética na investigação em educação: um pro-
blema de pesquisa ou um problema para a pesquisa? 

Esta iniciativa, organizado por Inês Nascimento, contará conta com a presença do orador convi-

dado Pedro Savi Neto, investigador e docente na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul (PUCRS, Brasil) e acontece no âmbito do programa de pós-doutoramento da FPCEUP.  

Mais informações AQUI (clicar para aceder) 

https://www.sympla.com.br/congresso-de-educacao-inclusiva__719370
https://www.dgeste.mec.pt/index.php/noticia_destaque/projeto-milage-distinguido-com-premio-boas-praticas-erasmus/
https://www.ualg.pt/pt/content/projeto-milage-distinguido-com-premio-boas-praticas-erasmus
https://www.dgeste.mec.pt/index.php/destaque_2/exposicao-multimedia-sobre-os-direitos-humanos-em-exibicao-na-dsra/
https://www.fpce.up.pt/ciie/?q=programmatic-area/ideafor-%E2%80%93-identidade-democracia-escola-admin-e-forma%C3%A7%C3%A3o/page/ideafor-identidade-de
https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/noticias_geral.ver_noticia?p_nr=51317
https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/func_geral.formview?p_codigo=241791
https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/NOTICIAS_GERAL.VER_NOTICIA?p_nr=50977
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Planning for Learning: Formative Assessment 

(Clicar para mais informações)  

(Planear para a aprendizagem: Avaliação Formativa) 

 

• Um MOOC da FutureLearn com início em 24 de fevereiro, promovido pelo National STEM 
Learning Centre 

————*—*—*—*———— 

 

• Um artigo sobre UDL/DUA e implicações na orientação profissional  

Clicar sobre a imagem para ver o documento  

 

 

 

————*—*—*—*———— 

• Uma extensão do Chrome para testar o contraste de cor em função do daltonismo 

Clicar sobre a imagem para aceder 

 

 

 

————*—*—*—*———— 

A DGE vai promover o Seminário Tecnologias para a Inclu-
são e Acessibilidade, no dia 20 de fevereiro de 2020, no 

auditório da Escola Secundária Vergílio Ferreira, em Lisboa. 

O Seminário tem como objetivo divulgar a atividade da rede de 
Centros de Recursos TIC (CRTIC), rede prescritora de produtos de 
apoio do Ministério da Educação, bem como outras iniciativas de 
parceiros com projetos no âmbito da acessibilidade e inclusão. 

Programa do Seminário 

O Seminário dirige-se a Diretores de Agrupamentos de Escolas e professores das Equipas Multidisciplinares de 
Apoio à Educação inclusiva, bem como a professores de Educação Especial e da área das TIC/Informática. 

Em paralelo, decorrerá uma Mostra de produtos de apoio e posters produzidos pelos CRTIC. 

As inscrições encontram-se abertas até dia 14 de fevereiro, através de formulário. 

As inscrições serão aceites por ordem de registo até ao limite da capacidade do auditório. 

TIC vs Educação Inclusiva 

https://www.futurelearn.com/courses/planning-for-learning?utm_campaign=fl_january_2020&utm_medium=futurelearn_organic_email&utm_source=solus_marketingutm_term=150120_ADHOC_TEACHING2020&utm_content=course04_title
https://www.futurelearn.com/partners/stem-learning
https://www.futurelearn.com/partners/stem-learning
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EEspecial/programa_sem_tia_final.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeot9fnqnOY_t9Vz5f6gEbpGfghFDzaUK-eCCWw5Eg6G8B-Ag/viewform
https://www.ncge.ie/sites/default/files/GM3-Feature Article-Universal design.pdf
https://mspoweruser.com/color-blind-chrome-plugin/
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Autonomia e Flexibilidade Curricular - Propostas e Estratégias 
de Ação  

Autora: Ariana Cosme 

Edição: Porto Editora, novembro de 2018 

 

Esta é uma obra que pretende disponibilizar às professoras e aos pro-

fessores portugueses um instrumento que lhes permita construir as 

suas próprias iniciativas e projetos, no âmbito dos desafios educativos 

para os quais são convocados por via da promulgação do Decreto-Lei 

n.º 55/2018. Trata-se de um livro onde se propõe uma reflexão inicial 

sobre os fundamentos curriculares e pedagógicos do Projeto de Auto-

nomia e Flexibilidade Curricular, em função dos quais se possam com-

preender alguns dos desafios e exigências relacionados com o processo de operacionalização deste pro-

jeto. A segunda parte está mais focalizada em propostas e estratégias de ação, adquirindo uma maior 

relevância, quer o processo de construção dos DAC, quer a abordagem da Pedagogia do Projeto, das 

Comunidades de Aprendizagem e da Avaliação (como condição do desenvolvimento de aprendizagens 

mais significativas), quer as estratégias que possam contribuir para promover e estimular a cooperação 

docente. 

 
 

 
Conhecimentos VS Competências -  

Uma Dicotomia Disparatada na Educação 

Autores: João Costa  e João Couvaneiro 

Edição: Editora Guerra & Paz, setembro de 2019 

  

Há uma disputa antiga na educação, em que uns defendem os conhe-
cimentos, e outros, as competências. 

Este livro mostra que a dicotomia não faz sentido. São ambos indis-

pensáveis e indissociáveis na formação dos alunos. É necessário que 

tenham conhecimentos para serem competentes e que desenvolvam 

competências para aprofundarem conhecimentos. 

Sugestões de leitura 

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 van-

tagens. 
O pagamento da cota anual (45,00€) 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. 

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

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

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

