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Introdução 

 

A Pró-Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial 

(Pin-ANDEE) é uma organização profissional de cariz científico e pedagógico, 

sem fins lucrativos que tem por missão principal apoiar a profissionalidade dos 

docentes de Educação Especial na busca de padrões de excelência e inovação 

nas práticas, na investigação e nas políticas, de forma a promover uma educação 

de qualidade no âmbito dos valores da inclusão e da equidade de TODOS os 

alunos, incluindo aqueles com Necessidades Educativas Especiais. 

A Pin-ANDEE foi criada em julho de 2008. Desde essa data, o número de 

associados tem vindo a aumentar gradualmente, distribuindo-se a sua origem, 

pelas diferentes regiões do país continental e ilhas, e estrangeiro, permitindo-nos 

alcançar uma visibilidade fundamentada e estruturada na ação educativa, que 

vamos desenvolvendo a nível nacional e internacional.  

Desde a sua criação até à presente data, a Pin-ANDEE tem conseguido dar 

cumprimento aos objetivos a que se propôs consolidando-se através das grandes 

linhas de ação que a sustentam. 

O presente Plano de Atividades visa apresentar, de forma estruturada, as linhas 

de intervenção e as atividades a desenvolver pela Associação no ano de 2018, 

apresentando-se organizado em cinco partes: Introdução, Ações a Desenvolver, 

Centro de Formação, Gestão e Organização da ANDEE e Considerações Finais. 

  

  

A Direção da Pin-ANDEE 

 

                                                                  janeiro 2018 
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1.  Ações a desenvolver 

 

A atual direção propõe-se desenvolver as seguintes ações para dar continuidade 

aos objetivos delineados: 

• Intervir ativamente na definição das políticas públicas para a educação, 

visando uma maior equidade educativa; 

• Colaborar e estabelecer parcerias com outras instituições e associações;  

• Proporcionar aos docentes de educação especial e de outras áreas 

disciplinares, associados ou não, formação diversificada, creditada ou não, 

através do centro de formação; 

• Ampliar a representatividade da Associação através de diferentes 

iniciativas disponibilizando-as nas diversas regiões do país. 

     

1.1. Participação da Pin- ANDEE como parceiro Social 

Procurando constituir-se como interlocutora privilegiada, junto das entidades 

governamentais e dos órgãos de decisão, a Pin-ANDEE pretende continuar a 

realizar reuniões e encontros com entidades governamentais tais como: 

• Presidência da República;  

• Comissão da Educação e Ciência - Grupos Parlamentares; 

• Ministério da Educação e Ciência;  

• Secretaria de Estado da Educação; 

• Secretaria de Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiência; 

• Direção Geral de Educação. 

 

1.2. Participação da Pin-ANDEE em Eventos 

A Pin-ANDEE acredita que a partilha de ideias, saberes e práticas entre os 

profissionais podem constituir uma mais-valia para o desenvolvimento profissional 

dos docentes, em particular os de Educação Especial. Na medida da 

disponibilidade dos diferentes elementos da direção e de outros elementos ativos 

nesta associação, propõe-se responder às solicitações expressas para a 

participação em eventos (Congressos, Encontros, Simpósios, Seminários, Ações 

de Sensibilização, entre outros) para os quais seja convidada. 
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1.3. Participação e colaboração da Pin-ANDEE com outras Associações e 

Instituições de Ensino Superior 

De acordo com as deliberações estatutárias, e de forma a potenciar o crescimento 

da Associação, esta tem estabelecido protocolos com diversas Associações 

Profissionais, Instituições de Formação do Ensino Superior e Associações de 

Pais. Nesta perspetiva, pretende continuar a estabelecer protocolos e parcerias 

úteis para o desenvolvimento qualitativo da Pin-ANDEE. Pretende dar 

continuidade à parceria e projetos com a Associação de Profissionais de 

Educação de Infância (APEI) e outras associações congéneres, com a Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Cascais, Associações de Pais, bem 

como, com Instituições  de  Formação  de  Ensino  Superior, como o  Instituto  

Piaget, a  Escola Superior de Educação (ESE) de Lisboa, de Coimbra, de Viana 

do Castelo, de Santarém e ESEC de Faro, o Instituto de Educação da 

Universidade de Lisboa, a Faculdade de Motricidade Humana e a Universidade 

Portucalense, para o desenvolvimento conjunto  de  ações  de  formação  e/ou  

organização  de  simpósios, seminários, congressos  ou  outros  eventos.  

Propõe-se ainda continuar a desenvolver protocolos e parcerias úteis com outras 

instituições, que possam proporcionar benefícios aos associados, nomeadamente 

Agrupamentos de Escolas e Centros de Formação de Associações de Escolas. 

Estabelecer novas parcerias, como por exemplo, com a Escola Superior de 

Educação de Paula Frassinetti, a Confederação Independente de Pais e 

Encarregados de Educação (CNIPE), Associação Nacional de Intervenção 

Precoce/Centro de Apoio à Intervenção Precoce na Deficiência Visual 

(ANIP/CAIPDV) e Associações congéneres espanholas e brasileiras. 

 

1.4. Difusão da Informação 

Relativamente à difusão das informações, pretende continuar a: 

1.4.1. Melhorar qualitativamente a sua página Web, http://proandee.weebly.com/, 

disponibilizando informação útil e atualizada aos associados. 

1.4.2. Utilizar as redes sociais Facebook, Twitter e Google+, dinamizando-as 

com o intuito de divulgar informações diversas relacionadas com temáticas gerais 

http://proandee.weebly.com/
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no âmbito da educação especial, bem como para partilha de recursos 

pedagógicos. 

1.4.3. Emitir a Newsletter mensalmente, fazendo-a chegar aos seus sócios e 

amigos, através de correio eletrónico e disponibilizando-a na sua página Web, 

através da qual se pretende divulgar a atividade da Associação, nomeadamente 

ao nível da formação, atividade de ‘outros’, e sugerir leituras diversas que se 

constituam como referências para reflexões ou como documentos de trabalho. 

Dando continuidade ao iniciado no ano de 2017, todos aqueles que o 

pretenderem, poderão subscrever a Newsletter através de formulário próprio 

criado para o efeito e disponibilizado no Website da Associação 

(http://proandee.weebly.com/newsletter.html). 

1.4.4. Editar semestralmente a Revista Educação Inclusiva, para divulgação de 

práticas educativas, investigação, artigos de opinião, de académicos e de 

profissionais da educação, e temáticas relacionadas com a educação inclusiva e a 

intervenção com crianças e jovens com necessidades educativas especiais.   

  

1.5. Centro de Formação 

O Centro de Formação da Pró-Inclusão - ANDEE (CF-Pin-ANDEE), acreditado 

como entidade formadora, pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação 

Contínua, CCPFC/ENT-AP-0422/17, de acordo com o Regime Jurídico da 

Formação Contínua de Professores (RJFCP), Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de 

fevereiro, continua a desenvolver as suas atividades de formação de acordo com 

o Plano de Atividades definido anualmente. 

A dinâmica formativa do Centro de Formação Pin-ANDEE resulta de um processo 

de auscultação às necessidades dos associados, na sequência da avaliação das 

atividades realizadas. Este princípio radica na perspetiva de que a formação, para 

contribuir para o desenvolvimento e crescimento profissional, tem de contribuir 

para a resolução de problemas dos contextos educativos.  

Neste sentido, o Centro de Formação vem reafirmando a sua disponibilidade para 

estabelecer protocolos de colaboração com Agrupamentos de Escolas, de forma 

a promover formação de qualidade, visando contribuir para uma maior equidade 

educativa.  



  

Plano de Atividades 2018 7 

O Centro de Formação não tem fins lucrativos e carece de financiamento, pelo 

que as ações são custeadas pelos formandos, por forma a serem 

autofinanciadas. Tentando colmatar esta ausência de financiamento, a 

Associação tem vindo a candidatar-se a projetos no âmbito da Educação 

Especial, entre os quais se conta, por exemplo, o promovido pela Fundação 

Calouste Gulbenkian, continuando a estar atenta à possibilidade de candidatura a 

outras entidades, de modo a diminuir os custos da formação para os seus 

associados. Neste contexto, a Comissão Pedagógica aprovou mais algumas 

propostas de formação, nomeadamente: 

• de um Ciclo de Tertúlias cujos objetivos serão a promoção e potenciação 

de oportunidades de reflexão e mudança, bem como, aprofundar 

temáticas pertinentes para os contextos educativos, seguindo a 

metodologia do World Café,  

No ano 2018, pretende-se que o Centro de Formação dê continuidade às linhas 

orientadoras do trabalho desenvolvido, intensificando a aproximação aos 

agrupamentos de escolas, no sentido de dar um contributo para a oferta formativa 

dos seus planos de formação, respondendo às suas necessidades formativas. 

Considera que o alargamento desta resposta deverá estender-se não só ao 

continente, mas, de igual forma, compreender os arquipélagos da Madeira e dos 

Açores, locais que se distanciam em termos geográficos, mas com práticas 

educativas e organizacionais que importa partilhar e trazer para a reflexão 

conjunta.  

A oferta formativa para 2018 é ponderada pela Comissão Pedagógica, em 

função deste levantamento de necessidades dos agrupamentos de escolas.  

A divulgação do Plano de Formação para 2018, de acordo com o quadro que a 

seguir se apresenta, é efetuada através da Newsletter, da página Web da 

Associação/CF-Pin-ANDEE, http://cfpinandee.weebly.com/, das redes sociais e 

junto de diferentes instituições educativas. 

A descentralização da formação é um grande desafio e, nesta perspetiva, o 

Centro de Formação continua a destacar a ação Ciclo de Sábados - Falando 

com quem faz, registada na modalidade ação de formação de curta duração 

(CCPFC/ACC-82642/15), de frequência gratuita para os associados. Num 
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contexto informal, pretende que estes sábados promovam a reflexão e partilha de 

experiências, a divulgação e disseminação de boas práticas.  

Prevê-se que esta ação continue a ter lugar em Lisboa, Porto, Coimbra, 

Santarém, Beja, Marinha Grande, Figueira da Foz. Deu-se início, entretanto, em 

Viana do Castelo, com base num protocolo estabelecido entre a Associação e a 

ESE de Viana do Castelo, encontrando-se agendada para ter lugar, igualmente, 

na ESEC de Faro. Propõe-se ainda que tenha início em Torres Novas, Vila Nova 

de Paiva e Chaves.  

Paralelamente, é também pretensão da Comissão Pedagógica diversificar as 

propostas formativas no que diz respeito às modalidades de formação, 

nomeadamente, propor ações de formação de curta duração, Workshops e 

sessões de sensibilização sobre temáticas pertinentes e atuais, decorrentes das 

necessidades manifestadas pelos seus associados, ou Agrupamentos de Escolas, 

dinamizadas pela Pró-Inclusão e/ou em parceria com outras entidades. Será 

também dada continuidade aos Ciclos de Simpósios Inclusão, iniciados no ano 

letivo transato, alargar-se a sua dinamização a outras regiões do país. 

As ações de curta duração (3 a 6 horas) serão perspetivadas no âmbito do 

referido no Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro, sob propostas da 

Comissão Pedagógica e dos Agrupamentos de Escolas. 

 

PLANO DE FORMAÇÃO PARA 2018 

CRONOGRAMA DAS AÇÕES A DESENVOLVER 

N.º DESIGNAÇÃO DATAS  
FORMADOR(ES)/ 
Coordenadores 
Responsáveis 

LOCAL 

1 
Educação Cognitiva:  

Introdução aos Programas de 
Aprender a Pensar 

A definir 
Vítor Cruz  

Ana Raimundo 
Locais que 
solicitarem 

2 
Escola Inclusiva: Introdução às 

Perturbações do Desenvolvimento 
A definir 

Vítor Cruz  
Ana Raimundo 

Locais que 
solicitarem 

3 

Construção de Recursos 
Educativos Inclusivos com o UDL: 
Novas Formas de Literacia Digital 

(Oficina de formação) 

A definir Maria Manuela Alves 
Locais que 
solicitarem 

4 Educação Especial e Supervisão A definir 
David Rodrigues 

Luzia Lima-Rodrigues 
Locais que 
solicitarem 

5 
Pedagogias Expressivas em 

Educação Inclusiva 
A definir 

Luzia Lima-Rodrigues 
David Rodrigues 

Locais que 
solicitarem 
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7 
Transição para a Vida Pós-Escolar 

em contextos inclusivos: PIT 
A definir 

Ana Ferreira 
Isabel Lopes 

Ana Rosa Trindade 
Marco Rosa 

Alcinda Almeida 
Luzia Lima-Rodrigues 

David Rodrigues 

Locais que 
solicitarem 

8 
Aprendizagem Ativa (na educação 

especial): agir, construir para 
aprender 

A definir 
Ana Rosa Trindade 

Luzia Lima-Rodrigues 
Marco Rosa 

Locais que 
solicitarem 

9 
Recursos Sensoriais e Pedagógicos 

para crianças NEE 
A definir 

Giovana R. Oliveira 
 Pires 

Locais que 
solicitarem 

10 
Tecnologias de Informação e 

Comunicação para alunos NEE 
A definir 

Jorge Humberto 
Nogueira 

Locais que 
solicitarem 

11 
Dificuldades de Aprendizagem 

Específicas: Dislexia, Disortografia 
e discalculia 

A definir 
Jorge Humberto 

Nogueira 
Locais que 
solicitarem 

12 
Ativo ou Hiperativo? da 

referenciação à intervenção 
A definir 

Susana Marques da 
Cunha 

Locais que 
solicitarem 

13 
Desenvolvimento da Linguagem no 

Espaço Infantil 
A definir 

Susana Marques da 
Cunha 

Locais que 
solicitarem 

14 
Necessidades Educativas 

Especiais: da referenciação à 
intervenção 

A definir 
Susana Marques da 

Cunha 
Locais que 
solicitarem 

15 
O currículo e o desafio da inclusão: 

flexibilização e diferenciação 
pedagógica * 

A definir 

Ana Ferreira 
Isabel Lopes 

Ana Rosa Trindade 
Marco Rosa 

Alcinda Almeida 

Locais que 
solicitarem 

16 

 
Teoria e Prática da Intervenção 

Precoce na Infância * 
 

A definir 
Isabel Chaves de 

Almeida 
Isabel Felgueiras 

Locais que 
solicitarem 

17 
Formação de Língua Gestual 

Portuguesa – Nível A * 
A definir 

Bruna Francisco 
Rodrigues 

Locais que 
solicitarem 

18 
Arte na Educação Especial 

(Oficina de formação) 
A definir 

Helena Neves 
Luzia Lima-Rodrigues 

David Rodrigues 

Locais que 
solicitarem 

19 
 XIX Ciclo de Sábados –  
Falando com quem faz 

07 e 28/out, 
25/nov/2017, 

20/jan e 
17/fev/2018 

Olga Margarida Sá 
ESE Viana do 

Castelo  

20 
XX Ciclo de Sábados –  
Falando com quem faz 

18/nov/2017, 
20/jan, 17/fev, 

10/mar e 
21/abr/2018 

Ana Ferreira 
Maria Leonor Brito 

ESE Santarém 

21 
XXI Ciclo de Sábados –  
Falando com quem faz 

20/jan, 24/fev, 
17/mar, 14/abr e 

05/mai/2018 

Ana Rosa Trindade 
Humberto Viegas 

Marco Rosa 
ESEC Faro/UAlg 

22 
 XXII Ciclo de Sábados –  
Falando com quem faz 

A definir 
Isabel Lopes 

Fátima Craveirinha 
Helena Neves 

ESE Lisboa 

23 
XXIII Ciclo de Sábados –  
Falando com quem faz 

A definir Alcinda Almeida 
ESE Paula 
Frassinetti 

25 
Ciclo de Sábados –  

Falando com quem faz 
A confirmar Manuela Prata Marinha Grande 

26 
Ciclo de Sábados –  

Falando com quem faz 
A confirmar Ana Paula Anacleto Figueira da Foz 
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17 Simpósios Inclusão 2018 A definir David Rodrigues IE Lisboa 

18 Simpósios Inclusão 2018 A definir David Rodrigues 
ESE Paula 

Frassinetti - Porto 

* Ações a aguardar acreditação 

 

 

Para o ano de 2018 o CF-Pin-ANDEE reforça o compromisso na oferta formativa 

a baixo custo e assume a vontade da organização de formação, sempre que 

possível, gratuita e descentralizada, numa lógica de organização em parcerias e 

angariação de formadores nas diferentes regiões do país. A descentralização 

requer uma aproximação logística da organização, o que não é fácil de 

operacionalizar, pelo que conta com o contributo dos associados. Nesta lógica, 

oferece contrapartidas favoráveis aos associados que se mobilizem na 

organização da formação.  

 

1.6. Angariação de novos Associados 

Com o objetivo de angariar novos associados e tornar a Pin-ANDEE mais 

representativa, continuar-se-á a apostar: 

• Na divulgação da Associação em Ações de Formação Contínua, Congressos e 

outros eventos formativos e iniciativas de outras Associações similares. 

• No incremento de ações e cursos de formação, em diversas zonas do País; 

• Na divulgação dos eventos da Associação; 

• Na emissão mensal da Newsletter; 

• Na edição semestral da Revista Educação Inclusiva. 

 

1.7. Congresso, Encontros e Seminários 

A Pin-ANDEE continuará a propor a organização de pequenos 

seminários/simpósios (um dia), em parceria com outras Associações/Instituições/ 

Câmaras Municipais ou Agrupamentos de Escolas, em vários pontos do país, à 

semelhança do formato usado no Seminário “Nós e os laços”, ou os Simpósios 

Inclusão 2017, dinamizados em várias cidades do país. 

Em 2018, irão realizar-se dois novos ciclos de Simpósios Inclusão. 
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1.8. Visitas Pedagógico – Formativas 

A Pin-ANDEE, pretende continuar a realizar, no ano de 2018, visitas pedagógico-

formativas, prevendo-se visitar as seguintes escolas: Escola Artística António 

Arroio, em Lisboa; EBI Carlos Gargaté, na Charneca da Caparica; EB1 Várzea de 

Sintra/AE D. Carlos I (Modelo Escola Moderna). Poderá ainda vir a ser 

calendarizada uma nova visita à Associação Harpa (Pedagogia Waldorf), em 

Alhandra, tendo em conta o enorme interesse manifestado na visita já realizada a 

essa escola. Estas visitas poderão vir a ser creditadas pela Comissão 

Pedagógica/CF como ações de curta duração. 

 

1.9. Revista 

A Pin-ANDEE continuará a editar semestralmente a Revista Educação Inclusiva 

através da qual acredita influenciar positivamente a construção da 

profissionalidade dos docentes de Educação Especial. Em 2018, à semelhança 

dos anos anteriores, propõe-se editar e publicar duas edições da mesma.  

Será disponibilizada a modalidade de “assinante” da Revista Educação Inclusiva 

de forma a proporcionar o acesso à mesma daqueles que não podendo ou não 

querendo ser associados da Pin-ANDEE, tenham interesse em receber a Revista. 

 

1.10. Levantamento de trabalhos de investigação no âmbito de cursos de 

mestrado e doutoramento na área da EE 

Pretende continuar a fazer o levantamento dos trabalhos de investigação 

apresentados no âmbito de cursos de mestrado e doutoramento na área da 

Educação Especial nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, disponibilizando esta 

informação aos seus Associados.  

 

1.11. Núcleo de Investigação da Pin-ANDEE 

A Pró-Inclusão, Associação Nacional de Docentes de Educação Especial, irá criar 

para o triénio 2018/2021, um Núcleo de Investigação cujo objetivo é desenvolver 

investigação aplicada que possa ter utilidade para uma organização profissional. 

Esta investigação, ao ser desenvolvida numa associação deste tipo, apresenta 

duas vantagens principais: (a) apresenta uma maior aplicabilidade a contextos 

reais por corresponder a necessidades sentidas pelos seus associados; (b) 
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consegue uma maior abrangência dos estudos pelo facto de usar como 

participantes os seus associados. 

Para o triénio 2018/2021, a Pró-Inclusão decidiu desenvolver, entre outros, dois 

projetos que considera terem uma relevância e um alcance de superior interesse 

para o desenvolvimento da educação inclusiva. 

Estes dois projetos são: (I) Perfil de competências do Professor de Educação 

Especial e (II) Análise de boas práticas em Educação Inclusiva. 

As linhas gerais dos Planos para o desenvolvimento destes projetos foram 

apresentadas à Direção-Geral de Educação, com vista à candidatura de 

financiamento para a sua implementação. 

 

2. Gestão financeira e organização da Pin-ANDEE 

2.1. Instalações e gestão financeira 

A direção vai continuar a desenvolver diligências junto de Câmaras Municipais da 

região da Grande Lisboa para se encontrar um espaço-sede para a Associação, 

que continua sedeada provisoriamente nas instalações do Instituto Piaget - 

Campus Universitário de Almada. Esta instituição acolheu a Associação, 

disponibilizando espaço e apoio logístico que tem sido decisivo para a 

implementação da Pin-ANDEE. A Pin-ANDEE irá candidatar-se a um espaço-loja 

num dos bairros da Câmara Municipal de Lisboa. 

Relativamente à gestão financeira da Associação, esta continua a contar com 

uma contabilista que, através de uma relação próxima com o respetivo tesoureiro, 

supervisiona a previsão orçamental e contabiliza as receitas e despesas.  

 

2.2. Apoio Logístico 

Desde setembro de 2015, a Associação passou a contar com duas docentes de 

educação especial, em situação de mobilidade, que têm a seu cargo a 

organização logística e a coordenação das atividades técnico-pedagógicas. Uma 

das docentes ficou adstrita ao funcionamento do Centro de Formação e com toda 

a logística administrativa, pedagógica e financeira das ações a desenvolver. A 

outra docente, ficou responsável pela organização geral da Pin-ANDEE. 
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A Associação continua a contar com o trabalho de voluntariado de alguns 

associados, entre os quais, os elementos da Direção e os que fazem parte do 

“núcleo duro” que se tem revelado sempre muito disponível para apoiar na 

organização das atividades.  

 

Considerações Finais 

Conscientes dos limites dos recursos humanos da Associação, esta procurará dar 

cumprimento às ações a que aqui se propõe, visando fundamentalmente a 

melhoria das práticas educativas, a construção da profissionalidade dos docentes, 

e a edificação de uma Associação Nacional de Docentes de Educação Especial 

mais representativa dos seus profissionais e interveniente na definição das 

políticas públicas para uma Educação de qualidade e mais equitativa para todos.  

A Direção, preza-se por continuar o desenvolvimento de uma dinâmica de 

reflexão e partilha, mantendo-se recetiva a propostas dos associados para 

desenvolver atividades que possam sustentar o desenvolvimento de práticas de 

qualidade na Educação, em prol da Inclusão. 

Almada, 13 de janeiro de 2018 

                                                                       O Presidente da Direção 
 

                                                                      
                                                                      David Rodrigues 


