
Como sabem nós temos já uma posição (que 
pode ser consultada no nosso site) mas conti-
nuamos abertos a ouvir as vossas sugestões 
e a integrá-las no nosso “caderno de encar-
gos”.  A nossa Associação funciona como um 
amplificador das vossas reflexões e permitirá 
tornar pública e influente a vossa posição. 
Querem mandar-nos as vossas sugestões? 
(Individuais em por Grupo de Educação Espe-
cial?) Obrigado! 
 
Temos também um ambicioso plano de for-
mação permanente em marcha.  Acredita-
mos que temos de qualificar mais e melhor 
os nossos profissionais e para isso precisa-
mos de uma grande aposta na formação em 
serviço.  Sigam as nossas iniciativas, inscre-
vam-se e mais do que isso: proponham-nos 
ações, proponham-nos desafios. (Quase de 
certeza, nós “topamos”). Obrigado! 
 
Em 2017 vamos organizar um grande con-
gresso internacional.  Repetimos Lisboa co-
mo lugar onde ele se passará.  Queremos um 
congresso que não só fale de Educação Inclu-
siva mas sobretudo de Inclusão Social.  De-
pois do extraordinário ISEC 2015 temos uma 
grande responsabilidade em manter o altíssi-
mo nível neste congresso. (Aproveitem para 
ler a Declaração de Lisboa que está no nosso 
site…). Mandem-nos sugestões! Obrigado! 
 
Está na hora de descansar e de fazer coisas 
que não é costume fazer.  Que importantes 
são as férias para a Educação! E para os pro-
fessores! E para a Inclusão! E para a vida! E 
para a felicidade!  
É por isso que lhe desejamos BOAS FÉRIAS. E 
não se esqueça de responder aos nossos pe-
didos… Nós somos antes torcer que quebrar. 
 
Um grande abraço e obrigado! 

  

                        

 

 

 

 

David Rodrigues 

Presidente da Pró-Inclusão/ANDEE 

 
E, qual fénix, estamos prontos a ressurgir 
passadas as férias de Verão.  Agora é tempo 
de descansar e não esquecer o que fizemos 
de bem e o que temos de fazer melhor. 
No próximo ano deparam-se-nos grandes de-
safios: por um lado temos que continuar a 
aproximar a nossa associação dos professores 
de Educação Especial.  Há uma questão que 
sempre nos intriga e para a qual não temos 
uma resposta satisfatória: porque é que tan-
tos e tantos professores de Educação Especial 
não fazem parte da nossa associação?  Será 
pelos 35 euros anuais que custa a cota? (Não 
creio).  Será por não concordarem com as 
posições que a Associação defende? (Então 
quais são as alternativas?). Será porque não 
vêm vantagens em ser associados (mas se a 
Pró-Inclusão na existisse, faria falta?).  Muitas 
perguntas, mas sem resposta satisfatória.  
Será que as pessoas que lerem esta news-
letter nos querem fazer chegar alguma ideia 
para que possamos aproximar mais ainda a 
nossa associação dos cerca de 6000 professo-
res de Educação Especial?  Desde já, obriga-
do! 
 
Para além deste desafio temos outros: parti-
ciparmos com a nossa experiência e com o 
nosso conhecimento na revisão do DL n.º 
3/2008.  Sabemos que já se encontra nomea-
do o grupo de trabalho que vai proceder a 
esta revisão e nós queremos ser ouvidos.  
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Lembramos que... 

CENTRO DE FORMAÇÃO 

 

A todos quantos participaram nos diversos Ciclos  de 

Sábados que decorreram em diferentes cidades do 

país, pedimos que realizem a avaliação da ação, respondendo a 

um Questionário de Avaliação que está disponível na página do respetivo Ciclo  

(http://cfpinandee.weebly.com/ciclo-de-saacutebados.html) 

O Questionário é anónimo e tem como finalidade a melhoria da organização e desenvolvi-

mento das ações de formação.  

Este procedimento também é independente do facto de haverem pedido a acreditação, pa-

ra a qual deverão entregar um Relatório de Avaliação sobre uma das temáticas abordadas, 

no prazo de 30 dias após a data da última Sessão Temática. 

 

A Pró-Inclusão, em  
parceria com a  

Associação Pais em Rede e o 
apoio da Fundação Calouste 
Gulbenkian, encontra-se a  

realizar um Curso de Formação  
Nacional que teve início em 

abril e se prolongará até  
novembro de 2016,  

de norte a sul do país.  
 

O Curso de Beja já  
terminou, os de Porto, Coimbra 

e Lisboa estão esgotados,  
revelando claramente o quanto 

este tema é importante e  
oportuno quer relativamente à 
clarificação de procedimentos, 
quer à definição e construção 

de planos de intervenção  
inclusivos nos processos de 

transição para a vida pós  
escolar.  

 
 

Divulguem e Inscrevam-se! 

http://cfpinandee.weebly.com/ciclo-de-saacutebados.html
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CENTRO DE FORMAÇÃO 

Inscrições em: http://cfpinandee.weebly.com/destaquesinscriccedilotildees---accedilotildees-a-comeccedilar
-brevemente.html 

Destinatários 

 Docentes de todos os grupos de recrutamento, pais*, técnicos e empresários.  
*Pais de alunos ao abrigo do DL 3/2008, de 7/01,  abrangidos pela medida educativa CEI/PIT. 

 

Valor único da inscrição: 20,00€  / Pais - Gratuito 

Curso de Formação Transição para a Vida Pós Escolar 
PROGRAMA 

“Os jovens com necessidades educativas especiais precisam de ser apoiados para fazerem uma tran-
sição eficaz da escola para a vida ativa, quando adultos. As escolas devem ajudá-los a tornarem-se 
ativos economicamente e proporcionar-lhes as competências necessárias à vida diária, oferecendo-
lhes uma formação nas áreas que correspondem às expectativas e às exigências sociais e de comuni-
cação e às expectativas da vida adulta… “ .   

Pg. 34. Declaração de Salamanca, Unesco, 1994 

Mód. Conteúdos Porto Faro Viseu Coimbra Lisboa 

1 
- Pressupostos teóricos e legisla-
tivos da Transição para a Vida 
Pós Escolar (TVPE)  

9h00/13h30 

 

24 set 

 
14h30/18h30 

9h00/13h30 

 

24 set 

 
14h30/18h30 

9h00/13h30 

 

1 out 

 
14h30/18h30 

9h00/13h30 

 

29 out 

 
14h30/18h30 

8 nov 
17h00/21h30 

2 
- Do CEI ao PIT - TVPE 
- Reflexão sobre a Portaria n.º 

10 nov 
17h00/21h00 

3 
- Desenvolvimento de competên-
cias pessoais, sociais e comunica-

9h03/13h30 

 

8 out 
 
 

14h30/18h30 

9h30/13h30 

 

1 out 
 
 

14h30/18h30 

9h30/13h30 

 

15 out 

 
 

14h30/18h30 

9h30/13h30 

 

5 nov 

 
 

14h30/18h30 

15 nov 
17h00/21h00 

4 

- Plano Individual de Transição 
(PIT): características, componen-
tes, conteúdo, implementação, 
desenvolvimento e avaliação 

17 nov 
17h00/21h00 

5 

- Avaliação   
- Certificação de competências 
- Rede formal de apoios à transi-
ção, na comunidade local 

9h30/13h30 

 

 

22 out 

 

 
14h30/19h00 

9h30/13h30 

 

 

15 out 

 

 
14h30/19h00 

9h30/13h30 

 

 

29 out 

 

 
14h30/19h00 

9h30/13h30 

 

 

19 nov 

 

 
14h30/19h00 

22nov 
17h00/21h00 

6 

- Análise crítica de estudos de 
caso  - PIT e reflexão critica acer-
ca das diferentes perspetivas 
implicadas no processo de transi-
ção: alunos, família, técnicos/
professores  

24 nov 
17h00/21h30 

Fiquem atentos às notícias sobre os próximos 
eventos que a Pin-ANDEE levará a cabo. 

Contamos convosco! 

http://cfpinandee.weebly.com/destaquesinscriccedilotildees---accedilotildees-a-comeccedilar-brevemente.html
http://cfpinandee.weebly.com/destaquesinscriccedilotildees---accedilotildees-a-comeccedilar-brevemente.html


Página 4 N.º 99 

Notícias da ANDEE com os Outros 

O  II Encontro Internacional de Educação Especial: contributos para a intervenção, inserido no âm-
bito do projeto PROATIVOS*, pretende,  ser uma oportunidade para divulgar e partilhar experiên-
cias desenvolvidas em contextos reais de trabalho que se mostraram ferramentas eficazes na res-
posta educativa a alunos com necessidades educativas especiais.  
 

A esta vertente pragmática pretendemos juntar a necessária reflexão e os contributos teóricos ca-
pazes de enquadrar e fundamentar a ação. Implicar os professores e os outros profissionais, os pais 
e a sociedade em geral na busca de respostas de qualidade e na divulgação de boas práticas, é es-
sencial para continuarmos a abrir os trilhos da verdadeira inclusão!  
 

Consulte o Programa aqui  
Informações sobre as Inscrições aqui 
 

*PROmoção de Ações faciliTadoras de Inclusão, diVulgação de bOas práticaS - projeto que surge da necessidade de dar 

continuidade à partilha de intenções, saberes e atividades que têm decorrido de parcerias entre a Escola Superior de 
Educação de Coimbra (ESEC), Pró-Inclusão - Associação Nacional de Docentes de Educação Especial (Pin-ANDEE), Agru-
pamento de Escolas de Miranda do Corvo (AEMC) e Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Miranda do Cor-
vo (APAIS).  

Saber mais em: http://www.esec.pt/pagina.php?id=649 

 
 

X SEMINÁRIO 
APPDA-Setúbal 

 

O DESPORTO e as  
Perturbações do  

Espetro do Autismo 
 

21 de junho de 2016 
9h00 - 17h00 

 

Auditório Nobre 
Escola Superior de Ciências Em-

presariais 
Instituto Politécnico de Setúbal 

Saber mais em:  
http://www.appda-setubal.com/Noticias/X-Seminario/15/114 

http://www.esec.pt/pagina.php?id=650
http://www.esec.pt/pagina.php?id=652
http://www.esec.pt/pagina.php?id=649
http://www.appda-setubal.com/Noticias/X-Seminario/15/114
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A Direção-Geral da Educação (DGE) tem em curso a iniciativa denominada Webinar. Caracteriza-se 
pela realização de conferências em linha dirigidas à comunidade escolar. As sessões Webinar têm 
uma periodicidade semanal, todas as quintas-feiras, pelas 15h00, com uma duração máxima de 20 
minutos e com a possibilidade de os espetadores posteriormente colocarem questões via e-mail 
(webinar@dge.mec.pt) sendo depois respondidas pela mesma via. 

Esta iniciativa conta com a presença de especialistas em áreas temáticas de manifesto interesse para 
as escolas, assim como de professores que darão o seu testemunho relativamente a experiências 
inovadoras que têm vindo a pôr em marcha nas respetivas comunidades educativas.  

Alguns dos conteúdos disponíveis são: intervenção precoce na infância, educação especial, promo-
ção do sucesso educativo, tecnologias de apoio.  

Pretende-se que estes materiais se constituam como instrumentos facilitadores e potenciadores da 
ação dos docentes dos diferentes níveis de educação e ensino. 

 

Manual para a Educação de Infância 
Crianças expostas à violência doméstica: 
Conhecer e qualificar as respostas na comunidade 
 

Autoria: London Family Court Clinic 
Adaptação: Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 
Consultoria Técnica: Isabel Baptista – Centro de Estudos para a Inter-
venção Social (CESIS); Filipa Pereira - Câmara Municipal de Cascais, Fó-
rum Municipal de Cascais contra a Violência Doméstica. 
Preparação da edição: Divisão de Documentação e Informação e Nú-
cleo de Prevenção da Violência Doméstica e Violência de Género - CIG. 
Editorial do Ministério da Educação e Ciência, 2007 
ISBN: 978-972-597-400-1 (impresso) 
 

(Para aceder ao Manual e descarregá-lo basta clicar sobre a imagem da capa) 
 

A presente publicação, debruça-se sobre a questão da violência doméstica,  centrando-se em torno 
das problemáticas que lhe estão associadas e em como estas podem ser detetadas e trabalhadas no 
contexto escolar. 
O ambiente familiar pode, por vezes, representar um lugar de perigo. É na escola que podem ter lu-
gar comportamentos e/ou atitudes que indiciam o mau estar noutras esferas, designadamente na 
familiar.  
Enquanto profissional da educação pré-escolar (docente ou não), é fundamental conhecer as expres-
sões da problemática, os procedimentos e os recursos que permitem zelar e promover o bem--estar, 
a qualidade de vida e segurança das crianças expostas ao crime de violência doméstica. 
 

Nota: Consulte e/ou descarregue também o Manual para os Ensinos Básico e Secundário - Crianças 
e jovens expostos à violência doméstica (clicar sobre o título) 

http://webinar.dge.mec.pt/2016/06/09/praticas-recomendadas-em-intervencao-precoce-na-infancia/
http://webinar.dge.mec.pt/category/educacao-especial/
http://webinar.dge.mec.pt/category/promocao-do-sucesso-educativo/
http://webinar.dge.mec.pt/category/promocao-do-sucesso-educativo/
http://webinar.dge.mec.pt/2016/05/12/4877/
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlibsrch.aspx?skey=F92DF5FB85364209B9EB47F6AEC80B04&cap=1%2c15%2c14%2c4%2c2%2c3%2c16%2c13%2c8%2c6&pesq=3&opt12=or&ctd=on&c1=on&c15=on&c14=on&c4=on&c2=on&c3=on&c16=on&c13=on&c8=on&c6=on&arqdig13=off&bo=0&var1=ma
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlibsrch.aspx?skey=F92DF5FB85364209B9EB47F6AEC80B04&cap=1%2c15%2c14%2c4%2c2%2c3%2c16%2c13%2c8%2c6&pesq=3&opt12=or&ctd=on&c1=on&c15=on&c14=on&c4=on&c2=on&c3=on&c16=on&c13=on&c8=on&c6=on&arqdig13=off&bo=0&var1=ma
file:///C:/Users/proan/OneDrive/Documentos/Modelos Personalizados do Office
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Decorreu entre os dias 26 e 28 do passado mês de maio, em Lisboa, a Europe in Action 2016, com a 
Conferência O Papel das Famílias na Educação: O “pontapé de saída” para a independência, orga-
nizada pela Inclusion Europe e Fenacerci. Estiveram presentes mais de 150 participantes, represen-
tando cerca de 23 países da Europa, bem como da Austrália, Canadá e Estados Unidos. O foco da 
Conferência foi o papel das famílias na promoção e implementação da educação inclusiva. 
 

Das conclusões apresentadas destaca-se a urgência de acabar com a segregação de crianças com 
deficiência na Europa, reconhecendo no entanto que a transição para um modelo de educação in-
clusiva vai exigir um grande esforço de todos os intervenientes. A educação de qualidade é necessá-
ria para garantir a participação ativa de todas as crianças com deficiência intelectual, incluindo cri-
anças com necessidades complexas. Disseminar histórias de sucesso, promover a autorrepresenta-
ção em idades precoces, promover o apoio por pares e lembrar que a educação inclusiva benefi-
cia todas as crianças, isto para não mencionar a importância do papel dos pais no processo, fo-
ram reconhecidos como imperativos para tornar a educação inclusiva uma realidade na Europa. 
(in: http://europeinaction.org/?lang=pt-pt) 
 

Temos a certeza de que quem esteve presente não pode deixar de notar a extraordinária oportuni-
dade que este evento foi, para as muitas pessoas com deficiência intelectual, famílias, cuidadores e 
organizações representativas da área da deficiência partilharem saberes, experiências e ideias. Um 
excecional exemplo de autorrepresentação. 
 

Podem ver as apresentações de todos os oradores aqui.  Poderão também ver imagens da Confe-
rência e seguir as notícias da Inclusion Europe na sua página do Facebook aqui  

Aconteceu... 

                                                    

 
 

 
Convenção Nacional e  
Fórum Internacional Moldando o Futuro 2016 
Orlando, Flórida 
27 a 29 de outubro 
Programa aqui e Inscrições aqui 

 

Europe in Action 2017 
 Viver uma Vida Plena e Saudável: 

     Relações, Saúde, Sexualidade  
e Paternidade 

http://europeinaction.org/?lang=pt-pt
http://europeinaction.org/?page_id=1087&lang=pt-pt
https://www.facebook.com/inclusioneurope/
http://t2064.wpoffsite.net/schedule/
http://t2064.wpoffsite.net/register/
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Direitos Humanos e Inclusão 
 
Autor 
David Rodrigues 
 

Capa 
Pintora Ana Maria 
 

Edição 
PROFEDIÇÕES, Lda. / Jornal a Página 
 

Coleção 
a Página 
 

1.ª edição - Junho 2016 
 

ISBN: 978-972-8562-75-5 
 
 

“Lembrando Samira, uma menina de treze anos que nunca 
conheci e que perdeu a vida depois de salvar, um a um, os seus quatro irmãos. 

 
chega a Primavera -  
pelo chão as pétalas 
que não verão cerejas.” 

David Rodrigues, in Direitos Humanos e Inclusão 
 
Este livro “Direitos Humanos e Inclusão” é uma seleção feita pelo autor* de textos que foram pu-
blicados nos últimos 3 anos assim como alguns documentos que foram usados nos cursos de for-
mação permanente que orientou. Trata-se de um conjunto de textos que questionam os valores 
mais tradicionais e conservadores da Educação e que procuram apresentar alternativas para pen-
sar numa Educação que se organize em função de valores contemporâneos, equitativos e inclusi-
vos. Trata-se certamente de um livro que poderá constituir um recurso valioso para ajudar a pen-
sar e a discutir as opções do Sistema Educativo e que poderá ser útil a pais, professores, gestores e 
todas as pessoas que por ele se interessam.  (In: Direitos Humanos e Inclusão, 2016). 
 
“Falar hoje de Direitos Humanos não é um assunto meramente discursivo: é uma tomada de posi-
ção. De um lado o conceito liberal, da liberdade sem igualdade, do estado mínimo e da supremacia 
dos direitos cívicos e políticos. Do outro lado o conceito democrático que liga a igualdade à liberda-
de para culpabilizar os mais pobres, enfim, o mundo que, para além dos direitos cívicos, conhece a 
importância dos direitos culturais, sociais e económicos.” (David Rodrigues, in Facebook, post de 
12/06/2016)  
Este livro acabou de ser editado mas o seu lançamento acontecerá em setembro ou em outubro 
próximos, em Lisboa e no Porto.  Estejam atentos! 
 
*David Rodrigues é Poeta, Músico, Professor, Investigador, Presidente da Pró-Inclusão, Associação Nacional 
de Docentes de Educação Especial e Conselheiro da Educação 

Disponível para aquisição em: http://www.profedicoes.pt/direitos-humanos-e-inclus%C3%A3o 
Disponível para consulta na Biblioteca/Centro de Recursos da Pin-ANDEE. 

http://www.profedicoes.pt/direitos-humanos-e-inclus%C3%A3o
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Educação e Liberdade de Escolha 
 
Autor 
Paulo Guinote* 
 

Capa 
Carlos César Vasconcelos 
 

Coordenação editorial 
Relógio D’Água Editores 
 

Fundação Francisco Manuel dos Santos e Paulo Guinote 
Janeiro de 2014 
 

 
 
 

 
 

Fala-se muito em liberdade em Educação, em autonomia das escolhas, responsabilização dos pro-

fessores, rigor na avaliação das aprendizagens e em todo um aparato de ideias e conceitos que pa-

recem naturais, indiscutíveis, irrefutáveis.  

Mas será que todos temos o mesmo entendimento do que seja liberdade? Será que estamos cons-

cientes das suas consequências quando colocada em prática sem regulação? Desde a sala de aula 

ao sistema educativo no seu todo?  

Este ensaio procura contribuir para o debate de questões mais em voga, como a liberdade de esco-

lha e a autonomia na gestão das escolas, mas também de outras mais antigas como a liberdade 

pedagógica, de aprender e de ensinar, não esquecendo a Educação como espaço de criação de li-

berdade que é sempre a semente do pensamento crítico e da mudança.  

 

“Mesmo quando se reescreve a História ao serviço de um povo, de um credo, de uma nação, mes-

mo quando se procura apresentar alguns valores como indiscutíveis, ao traçar o seu processo de 

ascensão deixa-se implícita a mensagem de que é possível mudar as coisas pra melhor, que por 

muito ordeiras e fechadas que sejam as sociedades, é sempre possível transformá-las, mesmo que 

a longo prazo, quando se pressente a injustiça.” (Guinote, 2014, in Educação e Liberdade de Esco-

lha). 

 

*Paulo Guinote é professor do Ensino Básico, criador do blogue A Educação do meu Umbigo, Mestre em His-
tória Contemporânea e Doutor  em História da Educação. 
 
 
Disponível para aquisição em: https://www.ffms.pt/publicacoes/detalhe/720/educacao-e-liberdade-de-escolha 
Disponível para consulta na Biblioteca/Centro de Recursos da Pin-ANDEE. 

https://www.ffms.pt/publicacoes/detalhe/720/educacao-e-liberdade-de-escolha
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Aparentemente  
Diferente 
 
Contos 
Narrativas 
Poesia 
 

Autor 
Manuel Francisco Costa* 
 

Fotografias 
Rita Brito 
 

Edição 
Mais Leituras 
 

Coleção 
Crónicas 
 

1.ª edição - abril 2016 
 

ISBN: 978-989-730-048-6 
 

 
 
“Este livro reúne um conjunto de histórias, contos, narrativas, emoções, vivências e poemas que, 

de alguns anos a esta parte, tenho vindo a escrever em diversos meios virtuais, sempre em mo-

mentos banais como a minha própria solidão, um sentimento comum a tantas pessoas aparente-

mente normais. É a necessidade de comunicar comigo mesmo, de fantasiar cenários e criar textos 

que estimulem algum tipo de reflexão a quem os lê, que me leva a ter a escrita como uma janela 

para me mostrar a uma sociedade que me vê, acredito, como um homem diferente, seja pela mi-

nha aparência física- consequência imposta por uma paralisia cerebral que me acompanha desde o 

primeiro dia da min há vida- seja pelas minhas capacidades intelectuais e pelos valores e exemplos 

que tento transmitir, com o meu cunho pessoal, para fomentar uma mudança de mentalidades.” 

Manuel Francisco Costa, in Aparentemente Diferente 
 

“Estava vento. Francisco preparava-se para mais uma curta viagem até à praia,…”. (idem) 

 
*Manuel Francisco Costa é designer gráfico na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universi-
dade do Porto (FPCEUP), escritor e poeta. 

 
 
Disponível para aquisição (14,00€) em: https://www.wook.pt/livro/aparentemente-diferente-manuel-francisco-
costa/17900972 
Disponível para consulta na Biblioteca/Centro de Recursos da Pin-ANDEE. 

https://www.wook.pt/livro/aparentemente-diferente-manuel-francisco-costa/17900972
https://www.wook.pt/livro/aparentemente-diferente-manuel-francisco-costa/17900972
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O Rei Inchado 

 

Texto de Maria João Lopes 

 

Nuvem de letras (2016) 

 

Ilustrações de Catarina Correia Marques 
 

Máquina de Voar (2014) 

 

 

 

Uma feira de vaidades onde tudo se vende! Brilho, talentos, troféus... Qualquer tipo de vaidade 

pode ser ali negociada. O rei, claro, por vaidade própria e consequentemente pela sua fraqueza 

tudo comprou e claro, depressa inchou com tanta vaidade! 

A metáfora da superioridade, personalizada num rei caprichoso, caricaturando o poder e o indiví-

duo que tão centrado no narcisismo não consegue olhar os seus semelhantes: "a impossibilidade 

física de uma pessoa tão vaidosa ter os pés assentes no chão."  

A ilustração de découpage, com contornos a grafite, na sua montagem digital, permite evidenciar 

as diferentes texturas que intensificam os desenhos.  

Um livro de 40 páginas (peca, infelizmente, pela ausência de numeração nas páginas) que de mo-

do hilariante evidencia os desvarios do poder e da frivolidade humana.  
 

Elvira Cristina Silva 
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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€ - não chega a ser 10 cêntimos por dia) inclui o envio mensal da 
Newsletter e semestral da revista “Educação Inclusiva”, a gratuitidade ou redução na inscrição 

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

Para continuar a beneficiar destas vantagens,  

mantenha as suas cotas regularizadas! 

http://proandee.weebly.com/  

http://proandee.weebly.com/

