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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. 

A Pin-ANDEE foi criada em julho de 2008 e, 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, bem como do 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 Anual de Atividades (PAA) visa apresentar, de forma estruturada, 

as linhas de intervenção e as atividades a desenvolver pela Associação no ano de 

2023. Para tal, a Direção da Pró-Inclusão continua comprometida com os 

contributos de todos os membros dos órgãos sociais, em particular e dos seus 

associados, em geral, cujas propostas refletem as suas expectativas e 

necessidades não só no que diz respeito à atividade e intervenção da Associação, 

mas também ao modo como estas poderão impactar no desenvolvimento da 

profissionalidade docente.  

O PAA 2023 apresenta-se organizado em quatro partes: Introdução, Linhas de 

intervenção e Ações a Desenvolver, Gestão e Organização da ANDEE, 

Considerações Finais.  

 

A Direção da Pró-Inclusão 

                                                                 novembro 2022 
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1.  Linhas de intervenção - Ações a desenvolver 

 

A atual direção propõe as seguintes linhas de intervenção para o desenvolvimento 

da atividade da Associação no ano de 2023: ações para dar continuidade aos 

objetivos delineados: 

● Colaborar e estabelecer parcerias com outras instituições para os mais 

variados fins: formação, investigação, publicações, discussão/ pareceres;  

● Proporcionar aos docentes de educação especial e de outras áreas 

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

através do seu centro de formação; 

● Ampliar a representatividade da Associação através de diferentes iniciativas 

disponibilizando-as nas diversas regiões do país. 

Na sequência do pedido de Declaração de Utilidade Pública, realizado à Secretaria-

Geral da Presidência do Conselho de Ministros, em janeiro de 2019, a Associação 

recebeu, em outubro de 2022, a resposta ao mesmo, na qual refere, e passamos a 

citar, “verifica-se que a Pró-Inclusão, Associação Nacional de Docentes de 

Educação Especial não preenche todos os requisitos de que a lei faz depender a 

atribuição da declaração de utilidade pública, previstos no Decreto-Lei n. 460/77, 

de 07.11, aplicável nos termos do disposto no n.2 do artigo 17.° da Lei n.º 36/2021, 

de 14.06, que aprovou a lei-quadro do estatuto de utilidade pública, uma vez que 

os seus estatutos padecem de diversas desconformidades legais”, tendo ainda os 

Estatutos, para além das desconformidades detetadas, “suscitado a necessidade 

de esclarecimentos adicionais”. 

Em 2022, a Direção da Pró-Inclusão havia iniciado a revisão dos Estatutos, 

considerando que este documento, mantendo os valores e princípios que subjazem 

à sua fundação, deve refletir a imagem atual da Associação, quer no que respeita 

à abrangência dos seus associados, quer nas diferentes dimensões da sua missão 

e dos desafios que a educação inclusiva coloca às escolas atualmente. 

Assim, em 2023, irá continuar este procedimento, tendo adicional e particularmente 

em conta, todas as desconformidades referenciadas no relatório de resposta ao 

pedido de Declaração de Utilidade Pública. Após a revisão integral e cumprindo 

todos os procedimentos legais previstos, o documento será apresentado aos seus 

associados, para apreciação e aprovação em reunião da Assembleia Geral. 
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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, sempre que 

possível e oportuno, continuar a realizar reuniões e encontros com entidades 

governamentais tais como: 

● Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto - Grupos 

Parlamentares; 

● Ministério da Educação e Ciência;  

● Secretaria-Geral da Educação e Ciência; 

● Secretaria de Estado da Inclusão; 

● Direção-Geral da Educação; 

● Conselho Nacional de Educação. 

1.1.1. Intervenção em favor da comunidade 

Ainda no âmbito da sua missão, em particular, no que diz respeito ao 

desenvolvimento da intervenção da Associação, em favor da comunidade, e no 

seguimento das ações realizadas anteriormente, nomeadamente:  

(1) Em 2020 - donativo ao Banco Alimentar Contra a Fome (BACF) e ao Instituto 

de Apoio à Criança (IAC), no âmbito da pandemia da COVID-19;  

(2) Em 2022 - donativo à UNICEF, no âmbito da guerra na Ucrânia, e donativo/apoio 

à edição do livro ‘As aventuras do Larico’, no âmbito da sensibilização sobre a 

Síndrome de Angelman e apoio às crianças com esta síndrome rara; 

Em 2023, a Associação continuará a apoiar e/ou promover ações que, 

comprovadamente, concorram para apoiar as crianças e jovens, de um modo 

particular, os que se encontrem em situação de maior vulnerabilidade. 

 

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 

de todos os docentes, em particular os de educação especial. Na medida da 

disponibilidade dos diferentes elementos da Direção e restantes órgãos sociais, 

bem como de outros elementos ativos nesta Associação, propõe-se responder às 

solicitações expressas para a participação em eventos (Congressos, Encontros, 
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Simpósios, Seminários, Ações de Sensibilização, entre outros) para os quais seja 

convidada. 

1.3. Parcerias e Representação 

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, Instituições/ 

Organizações Públicas e Privadas, e Associações de Pais.  

Em 2022, realizou e/ou renovou protocolos com a Fundação Calouste Gulbenkian, 

a Câmara Municipal de Oeiras, a Câmara Municipal de Cascais, a Câmara 

Municipal de Vila Nova de Gaia, o Museu do Aljube, a Sociedade Portuguesa de 

Arte-Terapia, Associação Bengala Mágica, o SEPLEU. Estas parcerias são 

concretizadas, fundamentalmente, no âmbito da atividade do Centro de Formação.  

1.3.1. Parcerias 

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, Associações de Pais – Pais em Rede – 

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

Piaget, a  Escola Superior de Educação de Lisboa, de Coimbra, de Viana do 

Castelo, de Santarém, de Castelo Branco, de Setúbal e de Bragança; a Escola 

Superior de Educação de Paula Frassinetti, o Instituto de Educação da 

Universidade de Lisboa, a Faculdade de Motricidade Humana, para o 

desenvolvimento conjunto  de  ações  de  formação  e/ou  organização  de  

simpósios, seminários, congressos  ou  outros  eventos.  

Em 2023, propõe-se dar continuidade aos protocolos estabelecidos, bem como 

estabelecer protocolos e parcerias úteis com entidades, que possam proporcionar 

benefícios aos associados. 

Nesse sentido, para além das ações previstas no âmbito dos Protocolos de 

Colaboração já estabelecidos, será realizado um Protocolo de Colaboração com o 

Centro de Formação Nova Ágora, Coimbra, para a realização do I Encontro de 

Equipas Multidisciplinares de Apoio à Educação Inclusiva dos Agrupamentos 

de Escolas da área de abrangência deste Centro de Formação, cuja dinamização 
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está a cargo de dois membros da Direção da Pró-Inclusão, as docentes Isabel 

Borges e Maria Rosalina Veiga. 

1.3.2. Representação 

Em 2023, a Pró-Inclusão dará continuidade à sua representação nos seguintes 

organismos, nos quais integra Equipas, Projetos e/ou Grupos de Trabalho: 

● Conselho Nacional de Educação (CNE); 

● Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Cascais (como 

consultora); 

● Instituto Nacional para a Reabilitação (Júri do Concurso Nacional Escola 

Alerta); 

● Carta Portuguesa para a Diversidade (Associação Portuguesa para a 

Diversidade e Inclusão); 

● Grupo de Trabalho Interassociações Científico-pedagógicas de Professores. 

1.4. (In)formação 

Relativamente à disseminação da (in)formação, pretende: 

1.4.1. Concluir o processo de renovação da sua página Web, procurando atualizar 

e melhorar qualitativamente os seus conteúdos e o respetivo acesso, bem como, 

disponibilizar informação útil e atualizada aos associados por forma a que a mesma 

esteja acessível a todos os utilizadores seguindo as normas universais de 

acessibilidade web. 

1.4.2. Utilizar as redes sociais Facebook, YouTube, Instagram, Twitter e 

Linkedin, dinamizando-as com o intuito de divulgar informações diversas 

relacionadas com temáticas gerais no âmbito da educação inclusiva, ações de 

formação e partilha de recursos pedagógicos. 

1.4.3. Emitir a Newsletter, 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 

e outras ações. Divulgar ações, iniciativas e publicações de outras organizações 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 na respetiva página do 

Website da Associação. 

https://proandee.weebly.com/newsletter.html
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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 subordinados aos temas da Educação Inclusiva, 

procurando influenciar positivamente a construção da profissionalidade dos 

docentes, em particular os de educação especial. 

A Revista será disponibilizada gratuitamente online, no terceiro ano após a data da 

sua publicação, de modo a proporcionar o acesso à mesma daqueles que não 

podendo/querendo adquirir, tenham interesse em aceder a esta publicação. 

1.5. Angariação de novos Associados 

Com o objetivo de angariar novos associados e tornar a Pró-Inclusão mais 

representativa, continuar-se-á a apostar: 

● Na divulgação da Associação em Ações de Formação Contínua, outros eventos 

formativos e iniciativas de Instituições 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. 

● Nas publicações da sua Editora 

A Associação conta presentemente com cerca de 1400 associados, tendo havido 

uma progressão de uma média de 9 novos associados por mês, ao longo de 2022. 

Visando cumprir objetivos sustentáveis, a associação tem vindo a promover um 

modelo de gestão paperless (sem papel) e, nesse contexto, os Certificados de 

participação e acreditação das ações são emitidos em formato digital (pdf), ficando 

sujeitos a um custo de 5,00€ para emissão e envio em papel, via CTT. Com o 

mesmo objetivo, a partir de janeiro de 2022, criou e passou a emitir o Cartão virtual 

de associado que substitui, desde então, o cartão físico. 

1.6.  Eventos 

Em janeiro de 2023, a Associação realizará, em parceria com o Instituto de 

Educação e a Faculdade de Motricidade Humana, da Universidade de Lisboa, um 

evento comemorativo dos 20 anos da publicação do documento Index for 

Inclusion, (Booth, T. & Ainscow, M., 2000), traduzido para português e publicado 

em 2002, “Index para a Inclusão, 20 anos depois: O que andamos a fazer?”. 

Este evento insere-se no âmbito do Doutoramento em Educação Inclusiva, 

https://proandee.weebly.com/revista.html
https://proandee.weebly.com/revista.html
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promovido por aquelas instituições e para o qual a Pró-Inclusão se propôs colaborar 

e cooperar, por se enquadrar na sua missão e objetivos. 

1.7. Encontros e Seminários 

A Pró-Inclusão continuará a propor ou a organizar, sempre que possível e oportuno, 

pequenos seminários/simpósios, a título individual ou por proposta e em parceria, 

com outras Associações/Instituições/Câmaras Municipais ou Agrupamentos de 

Escolas. 

Nesse sentido, para 2023, está prevista a realização de: 

a) Encontros-Tertúlias, em diversas zonas do país (Lisboa, Beja, Vila Nova de 

Gaia, Coimbra, Vila Real, Setúbal) subordinadas ao tema ‘O Docente de 

Educação Especial: Que papel hoje?’. Estes Encontros serão, 

preferencialmente, realizados em institutos politécnicos ou escolas, e têm como 

objetivo promover a discussão e reflexão sobre o papel do docente de educação 

especial no desenvolvimento de uma escola inclusiva, em pleno século XXI, e 

no enquadramento legal atual. Resultarão na elaboração de um documento que 

congregue as diversas dimensões do papel do docente de educação.  

b) Encontro Regional de Equipas Multidisciplinares de Apoio à Educação 

Inclusiva. Pretende-se que, em grupos focais, as diferentes Equipas partilhem 

práticas e reflitam sobre o impacto da sua intervenção nas escolas, após os 

quais, será elaborado um documento/declaração, que será posteriormente 

publicado pela Pró-Inclusão e enviado ao Ministério da Educação e à tutela.  

1.8. Visitas Pedagógico – Formativas 

As Visitas Pedagógico-Formativas têm sido consideradas como atividades de 

grande interesse por, através das mesmas ser possível conhecer em contexto, em 

escolas nacionais e internacionais, práticas relevantes no âmbito da educação 

inclusiva.  

Dando continuidade às mesmas, para 2023, prevê-se a realização de uma visita 

pedagógica a um Agrupamento de Escolas a designar, cujas práticas sejam 

consideradas de relevo na promoção da inclusão e equidade, e cuja diversidade 

seja o motor para a inovação. 
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1.9. Centro de Formação 

O Centro de Formação da Pró-Inclusão - ANDEE (CFPin-ANDEE), acreditado como 

entidade formadora, pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, 

CCPFC/ENT-AP-0483/20, 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 respetivo 

Plano de Ação definido anualmente. 

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

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

atividades realizadas e das sugestões dadas. Este princípio radica na perspetiva 

de que a formação, para contribuir para o desenvolvimento e crescimento 

profissional, tem de convergir para a resolução de problemas identificados nos 

contextos educativos e de resposta às necessidades de formação dos docentes.  

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

estabelecer protocolos de colaboração com outros Centros de Formação, 

Agrupamentos de Escolas e outras organizações, de forma a promover formação 

de qualidade, visando contribuir para uma maior equidade educativa.  

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 estará atenta à 

possibilidade de candidaturas a financiamentos no âmbito da formação, de modo a 

diminuir os custos da formação para os seus associados e para outros 

interessados. 

No ano 2023, pretende-se que o Centro de Formação dê continuidade às linhas 

orientadoras do trabalho desenvolvido, intensificando a aproximação aos 

agrupamentos de escolas de todo o país, no sentido de dar um contributo para a 

oferta formativa dos seus planos de formação, respondendo às suas necessidades 

formativas, nomeadamente no âmbito do enquadramento legal criado pelos DL n.º 

54/2018, DL n.º 55/2018, ambos de 6 de julho, bem como da implementação do 

novo modelo de avaliação.  

Considerando 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 
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educativas e organizacionais que importa partilhar e trazer para a reflexão conjunta, 

o CFPin-ANDEE, realizou ações formativas na Madeira e recebeu formandos dos 

Açores, às quais pretende dar continuidade. 

A oferta formativa para 2023 será analisada pela Comissão Pedagógica, em função 

das necessidades que os associados e de todos aqueles nos solicitem, às quais 

teremos sempre a preocupação de dar uma resposta adequada. 

A divulgação do Plano de Formação para 2023, de acordo com o quadro que a 

seguir se apresenta, é efetuada através da Newsletter, do correio eletrónico, da 

página Web do Centro de Formação, das redes sociais e junto de diferentes 

instituições educativas. 

O Centro de Formação destaca a ação Ciclo de Sábados, Falando com quem Faz, 

cuja inscrição é gratuita para os associados com as cotas regularizadas, e cujos 

conteúdos e objetivos se pretende que acompanhem a construção do 

conhecimento e a maturação dos contextos educativos, dentro do quadro normativo 

atual, para a educação inclusiva. Em 2023, o Ciclo de Sábados manterá o novo 

formato de Ações de Curta Duração, indo ao encontro das necessidades dos 

formandos, adaptando-se aos novos contextos educativos e respetivas 

especificidades. 

A descentralização da formação continua a ser um grande desafio e, nesta 

perspetiva, prevê-se que as ações do CFPin-ANDEE continuem a ser 

disseminadas, não só nas diferentes zonas do continente e ilhas, mas também no 

estrangeiro, preferencialmente no regime de formação à distância (on-line/E-

learning). As alterações ocorridas por via das restrições provocadas pela pandemia 

da Covid-19, evidenciaram a importância deste regime de formação que permite a 

um qualquer formando participar a partir de qualquer lugar em que se encontre. 

Este facto, levou a que o CFPin-ANDEE procurasse priorizar a acreditação das 

suas ações de formação neste regime. No entanto, por via das especificidades de 

algumas áreas de formação, como por exemplo sobre a didática do Braille, estas 

continuarão a realizar-se no regime presencial. 

Paralelamente, pretende-se continuar a diversificar as propostas formativas no que 

diz respeito, não só às modalidades de formação, mas também às temáticas, 

selecionando criteriosamente aquelas que a Comissão Pedagógica considere 

pertinentes, atuais e, sobretudo, decorrentes das necessidades manifestadas pelos 
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seus associados e de outros interessados, assumindo a sua dinamização 

individualmente e/ou em parceria com outras entidades. 

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 ou a si apresentadas para apreciação.  
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1.9.1. Plano de Formação 2023 (Bolsa de Cursos e Oficinas de Formação) 

Designação Regime Horas 
Moda-
lidade 

Destinatários DCP* 
Código 
CCPFC  

Registo 
acreditação 

Validade Formadores 

CURSOS DE FORMAÇÃO (CF) 

CF1 
Desenho Universal para a 
Aprendizagem: Educação na e para a 
Diversidade 

Presencial 25 CF 
Educadores de Infância e Professores 
dos Ensinos Básico, Secundário e 
Professores de Educação Especial 

Não 105479 
CCPFC/ACC-
114992/22 

21-04-2025 Vários 

CF3 
Educação Inclusiva e Diversidade em 
Sala de Aula 

Presencial 25 CF 
Educadores de Infância e Professores 
dos Ensinos Básico, Secundário e 
Professores de Educação Especial 

Não 102477 
CCPFC/ACC-
112292/21 

08/07/2024 
Luzia Lima-Rodrigues, 
Marco Rosa, David 
Rodrigues 

CF4 
Desenho Universal para a 
Aprendizagem: o Currículo ao Serviço da 
Aprendizagem de Todos 

Presencial 25 CF 
Professores do Ensino Básico e 
Professores de Educação Especial 

Não 101882 
CCPFC/ACC-
111735/21 

01/04/2024 
Manuela Alves, 
Margarida Loureiro 

CF5 Comunicação na Interculturalidade Presencial 25 CF 
Professores do Ensino Básico e 
Secundário, Educação Especial e 
Educadores de Infância 

Não 101878 
CCPFC/ACC-
113062/21 

20/10/2024 Luzia Lima-Rodrigues 

CF11e 
Os Telemóveis em sala de aula – 
Exemplos de práticas e aplicações 

e-learning 25 CF 
Educadores de Infância e Professores 
dos Ensinos Básico, Secundário e 
Professores de Educação Especial 

Não 114384 
CCPFC/ACC-
112249/21 

10/02/2023 
João Mouro e 
Margarida Loureiro 

CF12 

A ESCOLA INCLUSIVA: Desenho Universal 
para a Aprendizagem e Aprendizagem 
Multinível – estratégias apoiadas no 
desenvolvimento neuropsicológico 

Presencial 25 CF 
Educadores de Infância, Professores 
dos Ensinos Básico e Secundário e de 
Educação Especial 

Não 108921 
CCPFC/ACC-
113065/21 

20/10/2024 Carina Lobato Faria 

CF17 Música na Infância e Primeira Infância Presencial 25 CF 
Professores dos Grupos 100, 110, 
250, 910, 920 e 930 

100, 110, 
250, 910, 
920, 930 

109701 
CCPFC/ACC-
107691/20 

09/03/2023 
João Pedro Lopes 
Reigado 

CF19 

Metodologia e prática do Ensino a 
Distância, da teoria à prática com 
recurso à utilização da plataforma 
Google Classroom 

Presencial 25 CF 
Educadores de Infância e Professores 
do Ensino Básico e Professores de 
Educação Especial 

Não 110357 
CCPFC/ACC-
108208/20 

06/04/2023 
Vários (Ana Paula 
Santos) 

CF21 
Teoria e Prática em Intervenção Precoce 
e a sua articulação com o novo Regime 
Jurídico da Educação Inclusiva 

Presencial 25 CF 
Educadores de Infância e Professores 
dos grupos 910, 920 e 930 

100, 910, 
920, 930 110383 

CCPFC/ACC-
108258/20 

18/05/2023 
Ana Paula Aveleira e 
Leonor Carvalho 

CF22 
Educação inclusiva – a EMAEI como 
recurso organizacional 

Presencial 25 CF 
Educadores de Infância, Professores 
dos Ensinos Básico e Secundário e 
Professores de Educação Especial 

Não 110366 
CCPFC/ACC-
108269/20 

18/05/2023 
Rosalina Veiga e 
Adalgisa Portugal 
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CF23 
Medidas de suporte à aprendizagem e à 
inclusão - a implementação em contexto 
de sala de aula 

Presencial 25 CF 
Professores dos Ensinos Básico e 
Secundário e Professores de 
Educação Especial 

Não 110367 
CCPFC/ACC-
108267/20 

18/05/2023 Rosalina Veiga  

CF24 
No caminho para a construção de uma 
Escola Inclusiva 

Presencial 25 CF 
Professores dos Ensinos Básico e 
Secundário e Professores de 
Educação Especial 

Não 110368 
CCPFC/ACC-
108268/20 

18/05/2023 Rosalina Veiga 

CF25 
Educar para a inclusão – Práticas e 
opções pedagógicas 

Presencial 25 CF 
Docentes do Ensino Básico e 
Secundário, Educação Especial e 
Educadores de Infância. 

Não 110369 
CCPFC/ACC-
108266/20 

18/05/2023 
Rosalina Veiga e 
Adalgisa Portugal 

CF28e 
Adaptações Curriculares: flexibilizar para 
incluir 

e-learning 25 CF 
Professores dos Ensinos Básico e 
Secundário e Professores de 
Educação Especial 

Não 111014 
CCPFC/ACC-
108869/20 

11/08/2023 
Rosalina Veiga e 
Adalgisa Portugal 

CF32 
Intervenção Escolar com População com 
Dificuldade Intelectual e 
Desenvolvimental (DID) 

Presencial 25 CF Professores dos GR 910, 920 e 930 
910, 920, 

930 
111466 

CCPFC/ACC-
109297/20 

02/10/2023 
Sofia Santos, Nelson 
Tiago Afonso, Nídia 
Sofia Amorim 

CF32e 
Intervenção Escolar com População com 
Dificuldade Intelectual e 
Desenvolvimental (DID) 

e-learning 25 CF 
Educadores de Infância, Professores 
do Ensino Básico e Secundário e 
Professores de Educação Especial 

Não 114367 
CCPFC/ACC-
112335/21 

08/07/2024 
Sofia Santos, Nelson 
Tiago Afonso, Nídia 
Sofia Amorim 

CF33 
Adaptações Curriculares Significativas – 
construção e execução dos PEI’s 
(Programa Educativo Individual) 

Presencial 25 CF 
Educadores de Infância, Professores 
do Ensino Básico e Secundário e 
Professores de Educação Especial 

Não 111471 
CCPFC/ACC-
109283/20 

02/10/2023 
Sofia Santos, Nelson 
Tiago Afonso, Nídia 
Sofia Amorim 

CF33e 
Adaptações Curriculares Significativas – 
construção e execução do Programa 
Educativo Individual 

e-learning 26 CF 
Professores dos Ensinos Básico e 
Secundário e Professores de 
Educação Especial 

Não 114365 
CCPFC/ACC-
112338/21 

08/07/2024 
Sofia Santos, Nelson 
Tiago Afonso, Nídia 
Sofia Amorim 

CF34 
Inclusão e Intervenção com Alunos com 
Perturbações do Espetro do Autismo 
(PEA) 

Presencial 25 CF Professores dos GR 910, 920 e 930 
910, 920, 

930 111470 
CCPFC/ACC-
109284/20 

02/10/2023 
Sofia Santos, Nelson 
Tiago Afonso, Nídia 
Sofia Amorim 

CF34e 
Inclusão e Intervenção com Alunos com 
Perturbações do Espetro do Autismo 

e-learning 26 CF 
Educadores de Infância, Professores 
do Ensino Básico e Secundário e de 
Educação Especial 

Não 114366 
CCPFC/ACC-
112339/21 

08/07/2024 
Nelson Tiago Afonso, 
Nídia Sofia Amorim 

CF35 
Transição para a Vida Ativa – construção 
e execução dos PIT’s (Planos Individuais 
de Transição) 

Presencial 25 CF Professores dos GR 910, 920 e 930 
910, 920, 

930 111473 
CCPFC/ACC-
109285/20 

02/10/2023 
Sofia Santos, Nelson 
Tiago Afonso, Nídia 
Sofia Amorim 

CF35e 
Transição para a Vida Ativa – construção 
e execução dos PIT’s (Planos Individuais 
de Transição) 

e-learning 25 CF 
Professores do 3.º ciclo, secundário e 
educação especial 

Não 114368 
CCPFC/ACC-
112347/21 

12/07/2024 
Sofia Santos, Nelson 
Tiago Afonso, Nídia 
Sofia Amorim 



Pró-Inclusão – Associação Nacional de Docentes de Educação Especial – Plano de Atividades 2023 

15 

CF37 

Como Elaborar Adaptações Curriculares 
Significativas que Promovem a 
Qualidade de Vida e a Transição para a 
Vida Pós-Escolar? 

Presencial 25 CF 
Professores de Educação Especial 
(GR 910, 920 e 930) 

910, 920, 
930 

112049 
CCPFC/ACC-
110235/20 

18/12/2023 Cristina Simões 

CF38 

A Diferenciação Pedagógica como 
ferramenta de Inclusão: Práticas de 
diferenciação pedagógicas dos Processos 
Cognitivos de Aprendizagem. 

Presencial 25 CF 
Professores dos Grupos 110, 910, 
920 e 930 

110, 910, 
920, 930 

114352 
CCPFC/ACC-
112455/21 

11/08/2024 Carina Lobato Faria 

CF38e 

A Diferenciação Pedagógica como 
ferramenta de Inclusão: Práticas de 
diferenciação pedagógicas dos Processos 
Cognitivos de Aprendizagem. 

e-learning 25 CF 
Professores dos Grupos 110, 910, 
920 e 930 

110, 910, 
920, 930 

111920 
CCPFC/ACC-
109767/20 

04/12/2023 Carina Lobato Faria 

CF39 
A Linguagem e a fala no Jardim de 
Infância 

Presencial 25 CF 
Professores dos Grupos 100, 910, 
920 e 930 

100, 910, 
920, 930 

113228 
CCPFC/ACC-
111307/21 

23/02/2024 Ângela Nogueira 

CF40b 
Uma Voz, Uma História – Promover a 
leitura e a oralidade em alta voz 

b-learning 25 CF 
Professores dos GR 110, 200, 210, 
220, 300, 910 

110, 200, 
210, 220, 
300, 910 

113240 
CCPFC/ACC-
111756/21 

23/11/2023 Elsa Serra e José Saro 

CF41 
Comunicação Aumentativa e Alternativa 
em contexto escolar 

e-learning 25 CF 
Professores dos GR 100, 110, 910, 
920, 930, 360 

100, 110, 
360, 910, 
920, 930 

113465 
CCPFC/ACC-
111967/21 

11/05/2024 
Magda Florêncio e 
Adalgisa Portugal 

CF42e 
Alunos com PEA - que intervenção 
educativa? 

e-learning 25 CF 
Professores dos GR 100, 110, 910, 
920 e 930 

100, 110, 
910, 920, 

930 
113421 

CCPFC/ACC-
111934/21 

03/05/2024 
Rosalina Veiga e 
Adalgisa Portugal 

CF44 Língua Gestual Portuguesa - nível A1 Presencial 25 CF 
Educadores de Infância, Professores 
do Ensino Básico e Secundário e 
Professores de Educação Especial 

Não 113623 
CCPFC/ACC-
111747/21 

19/03/2024 Bruna Marisa Rodrigues 

CF45e 

Educação inclusiva para alunos cegos e 
com baixa visão: práticas pedagógicas 
inovadoras, produtos e tecnologias de 
apoio, acessibilidade. 

e-learning 25 CF GR930 930 114355 
CCPFC/ACC-
112456/21 

11/08/2024 
José Fernando 
Rodrigues, Margarida 
Loureiro 

CF46 
Alunos com Dislexia - quando, como e 
que intervenção? 

Presencial 25 CF 
Professores do GR 110, 200, 210, 
220, 300, 360, 910, 920, 930 

110, 200, 
210, 220, 
300, 360, 
910, 920, 

930 

114369 
CCPFC/ACC-
112337/21 

08/07/2024 
Rosalina Veiga e 
Adalgisa Portugal 

CF46e 
Dislexia - quando, como e que 
intervenção? 

e-learning 25 CF 
110, 200, 210, 220, 300, 360, 910, 
920, 930 

110, 200, 
210, 220, 
300, 360, 
910, 920, 

930 

114370 
CCPFC/ACC-
112336/2 

08/07/2024 
Rosalina Veiga e 
Adalgisa Portugal 
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CF47e 
Intencionalidade Pedagógica na 
Construção, Implementação e Avaliação 
do RTP, do PEI e do PIT 

e-learning 40 CF 
Professores do Ensino Básico e 
Secundário e Professores de 
Educação Especial 

Não 114914 
CCPFC/ACC-
113089/21 

20/10/2024 
Maria Cristina Simões e 
Adalgisa Babo 

CF48e 
Educação inclusiva: a EMAEI como 
recurso organizacional - Nível 1 

e-learning 25 CF 
Educadores de Infância, Professores 
dos Ensinos Básico e Secundário e 
Professores de Educação Especial 

Não 115211 
CCPFC/ACC-
113359/21 

22/11/2024 
Rosalina Veiga e 
Adalgisa Portugal 

CF49e 
Educação inclusiva: a EMAEI como 
recurso organizacional - Nível 2 

e-learning 25 CF 
Educadores de Infância, Professores 
dos Ensinos Básico e Secundário e 
Professores de Educação Especial 

Não 115219 
CCPFC/ACC-
113354/21 

22/11/2024 
Rosalina Veiga e 
Adalgisa Portugal 

CF61e 
Gamificação em Educação - Conceito e 
ferramentas 

e-learning 25 CF 
Docentes de educação especial, 
ensino básico e secundário e 
educadores de infância 

Não 116963 
CCPFC/ACC-
115468/22 

30/08/2024 João Mouro 

CF62e 
Abordagem multidisciplinar nas 
Perturbações do Espectro do Autismo 
em contexto escolar - Nível I 

e-learning 25 CF 910, 920, 930 
910, 920, 

930 
117533 

CCPFC/ACC-
115823/22 

13/06/2025 
Olga Sá e Margarida 
Amorim 

CF63b 
Promover a Inclusão: A Música é 
Condição 

b-learning 25 CF 100, 110, 910, 920, 930 
100, 110, 
910, 920, 

930 
118400 

CCPFC/ACC-
117180/22 

12/09/2025 
Pedro Cunha e 
Margarida Loureiro 

CF64e 
Comunicação Aumentativa e Alternativa 
em contexto escolar Nível 2 

e-learning 25 CF 100, 110, 360, 910, 920, 930 
100, 110, 
360, 910, 
920, 930 

119032 
CCPFC/ACC-
117274/22 

19/09/2025 
Magda Florêncio e 
Adalgisa Portugal 

CF65e 
Adaptações Curriculares Significativas 
que Promovem a Qualidade de Vida e a 
Transição para a Vida Pós-Escolar 

e-learning 40 CF 910, 920 e 930 
910, 920 e 

930 118902 
CCPFC/ACC-
117154/22 

12/09/2025 
Cristina Simões e 
Adalgisa Portugal 

CF66e 
Alunos desatentos e agitados: Práticas 
em sala de aula, com base na evidência. 

e-learning 25 CF 910, 920, 930 
910, 920, 

930 119320 
CCPFC/ACC-
117561/22 

03/10/2025 
Elisabete Pinto e 
Adalgisa Babo 

CF67e 
Perturbações do Desenvolvimento em 
Sala de Aula: Estratégias de Intervenção 

e-learning 25 CF 910, 920 e 930 
910, 920 e 

930 
118949 

CCPFC/ACC-
118469/22 

07/11/2025 
Célia Prata e Adalgisa 
Portugal 

CF68e 
Dislexia e Comorbilidades: Conhecer, 
Compreender, Avaliar e Intervir 

e-learning 25 CF 910, 920 e 930 
910, 920 e 

930 118950 
CCPFC/ACC-
118509/22 

07/11/2025 
Célia Prata e Adalgisa 
Portugal 

OFICINAS DE FORMAÇÃO (OF) 

OF07 
Dislexia e Inclusão – Diferenciação, 
flexibilização curricular e estratégias 
específicas de ensino e aprendizagem 

Presencial 50 OF 
Professores dos Ensinos Básico e 
Secundário e Professores de 
Educação Especial 

Não 108830 
CCPFC/ACC-
107614/20 

02/03/2023 Alcinda Almeida 

OF10 
O ambiente MOODLE no apoio a 
situações de ensino/aprendizagem em 
contextos de ensino não presencial 

Presencial 25 OF 
Educadores de Infância e Professores 
do Ensino Básico e Professores de 
Educação Especial 

Não 110358 
CCPFC/ACC-
108208/20 

20/04/2023 

Ana Paula Santos; José 
Carlos Bastos; Nuno 
Borda de água; Nuno 
Duarte; Andrea Osório 
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OF11 
Documentos colaborativos, inquéritos e 
apresentações na WEB 

Presencial 25 OF 
Educadores de Infância, Professores 
dos Ensinos Básico e de Educação 
Especial 

Não 110359 
CCPFC/ACC-
108209/20 

20/04/2023 
Ana Paula das Neves 
Santos 

OF12 
Do RTP ao PIT: Como construir os 
documentos mobilizadores das medidas 
seletivas e/ou adicionais? 

Presencial 50 OF 
Professores dos Ensinos Básico e 
Secundário e Professores de 
Educação Especial 

Não 114915 
CCPFC/ACC-
113090/21 

20/10/2024 
Maria Cristina Marques 
Ferreira Simões 

OF13 
Aprendizagens Ativas com recurso às 
TIC: Dinâmicas, ferramentas e boas 
práticas 

Presencial 30 OF 
Professores dos Ensinos Básico, 
Secundário e Professores de 
Educação Especial 

Não 113649 
CCPFC/ACC-
111367/21 

10/02/2023 João Mouro 

OF14 
Dificuldades de aprendizagem da leitura 
e da escrita: sinalizar e intervir 

Presencial 30 OF 
Educadores de Infância, Professores 
do 1º CEB e 910, 920 e 930 

Educadores 
de Infância, 
Professores 
do 1º CEB e 
910, 920 e 

930 

115233 
CCPFC/ACC-
113735/22 

10/01/2025 
MARIA MANUELA DA 
SILVA CLARO DE 
ANDRADE ALVES 

OF15 
A avaliação Pedagógica apoiada pelas 
TIC: Boas Práticas e Ferramentas Digitais 

Presencial 50 OF 
Professores dos Ensinos Básico e 
Secundário e Professores de 
Educação Especial 

Não 115974 
CCPFC/ACC-
114224/22 

07/06/2024 
Carina Lobato Faria              
João Mouro                            
Fátima Pires 

OF16b 
A avaliação Pedagógica apoiada pelas 
TIC: Boas Práticas e Ferramentas Digitais 

b-learning 50 OF 
Professores dos Ensinos Básico e 
Secundário e Professores de 
Educação Especial 

Não 118886 
CCPFC/ACC-
117471/22 

13/06/2025 
Carina Lobato Faria              
João Mouro                            
Fátima Pires 

Legenda: *DCP - Dimensão Científica Pedagógica
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1.10. Edições Pró-Inclusão 

A Pró-Inclusão criou no ano de 2018 uma Editora – Edições Pró-Inclusão – cujo 

principal objetivo é divulgar obras de cariz científico e pedagógico no âmbito da 

Educação Inclusiva, as quais poderão ter uma vertente teórica ou prática, ou a 

conjugação de ambas.  

Em 2023, procurará, por iniciativa da Associação, propostas dos associados ou 

decorrentes de protocolos de colaboração com outras organizações dar 

continuidade à edição de livros, brochuras ou outros que possam ser uma mais-

valia para a reflexão e práticas pedagógicas inclusivas. 

Após a edição do livro ‘Ensaios sobre a Inclusão (ensaiando para estrear a peça)’, 

Rodrigues, D., 2019, bem como do caderno ‘Braille, Porquê?’, 2022, editado em 

parceria com a Associação Bengala Mágica, a Pró-Inclusão continuará disponível 

para acolher obras que, entre outros, desenvolvam os seguintes temas: 

● Boas práticas no âmbito da Educação Inclusiva; 

● Investigações sobre a intervenção em contextos inclusivos; 

● Diferenciação pedagógica e flexibilidade curricular; 

● Outros que se enquadrem nos objetivos da Pró-Inclusão.  

 

1.11. Núcleo de Investigação 

A Pró-Inclusão, Associação Nacional de Docentes de Educação Especial, possui 

um Núcleo de Investigação cujos objetivos são: 

1- Desenvolver investigação aplicada que possa ter utilidade para uma 

organização profissional.  

Esta investigação, ao ser desenvolvida numa associação deste tipo, 

apresenta duas vantagens principais: uma maior aplicabilidade a contextos 

reais por corresponder a necessidades sentidas pelos seus associados e 

uma maior abrangência dos estudos pelo facto de usar como participantes 

os próprios associados. No decurso do triénio 2018/2021, o Núcleo de 

Investigação da Pró-Inclusão iniciou os seus trabalhos com um projeto de 

investigação que considera ter uma relevância e um alcance de superior 

interesse para o desenvolvimento da educação inclusiva. Os resultados do 

projeto em referência, ‘Perfil de competências do professor de educação 
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especial’, foram apresentados na Revista Educação Inclusiva - Vol.12-N.1 

(jun/2021) e encontram-se disponíveis na página do Núcleo de Investigação, 

no website da Associação. 

2- Colaborar com as instituições do ensino superior na realização de 

investigação na área da educação especial e educação inclusiva. 

Nesse sentido, possui no seu portfólio de estudos realizados em 

colaboração, uma investigação sobre ‘O stress ocupacional vivenciado 

por professores de educação especial em regime de teletrabalho 

durante a pandemia de covid-19’, Alves, I. (2021). 

 

1.12. Galardão de Compromisso com a Inclusão (GCI) 

O Galardão de Compromisso com a Inclusão (GCI) é uma distinção enquadrada na 

missão da Pró-Inclusão que visa reconhecer, identificar e valorizar 

organizações/escolas que desenvolvam práticas que reflitam os valores de inclusão 

e de respeito pela diversidade.  

Por ter sido apresentado e divulgado no ano letivo 2019/2020 e, nesse ano ter 

acontecido o encerramento das escolas, devido à pandemia da Covid-19, este 

projeto foi suspenso.  

Neste sentido, em 2023, a Direção propõe-se retomar este propósito, levando as 

escolas a participar/candidatar-se tendo por base a reflexão interna sobre as suas 

práticas bem como sobre a forma como estas refletem os valores de inclusão e 

respeito pela diversidade. Para o efeito, está a ser construído um questionário, 

tendo por base o ‘Index para a Inclusão’ e o ‘Manual de Apoio à Prática’, por forma 

a consubstanciar, objetivar e orientar a reflexão das escolas para a sua candidatura, 

bem como a análise da mesma, por parte da Associação. 

 

2. Gestão financeira e organização da Pin-ANDEE 

2.1. Instalações 

A Pró-Inclusão tem atualmente dois espaços físicos:  

● a sua sede, provisoriamente instalada na Escola Secundária de S. João do 

Estoril, em Cascais. Estas instalações provisórias devem-se ao facto das 
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obras na sede definitiva – Edifício Parede, em Parede/Cascais – ainda não 

se terem iniciado.  

● uma delegação em Vila Nova de Gaia, em instalações cedidas pela Câmara 

Municipal, com a qual a Associação estabeleceu um Protocolo de 

Cooperação/Parceria.  

2.2. Gestão financeira 

A gestão financeira da Associação é realizada em duas dimensões: 

● A gestão diária (Folha de caixa, faturação, pagamentos, etc.) realizada pela 

assessoria;  

● A supervisão da previsão orçamental, contabilização das receitas e 

despesas, bem como o relatório anual de contas da Associação são 

realizados por uma empresa de contabilidade (Segmentos, Tax & Legal) com 

a qual a Associação tem contratualizada uma avença. Estas funções 

resultam, igualmente, de uma relação próxima com a respetiva tesoureira e 

assessoria. 

2.3. Apoio Logístico/Assessoria Técnico Pedagógica 

A Associação tem contado com docentes de educação especial em destacamento 

ou mobilidade estatutária, tendo inicialmente uma e progressivamente duas até, em 

2020/21-2021/22, conseguir a autorização para quatro docentes em funções de 

assessoria (organização logística, apoio e coordenação das atividades técnico-

pedagógicas). Decorrente do corte havido no presente ano, atualmente a 

Associação tem apenas duas docentes em funções de assessoria técnico 

pedagógica, encontrando-se uma na sede e a outra na delegação norte. Dada a 

crescente e intensa atividade atual da Associação, a direção propôs a uma das 

docentes anteriores, continuar a colaborar com a Associação, em regime de 

acumulação, por se encontrar atualmente em funções na Escola. 

Desta forma, uma das docentes é maioritariamente responsável pela gestão 

administrativa, financeira e de comunicação, relativas à atividade geral da Pró-

Inclusão, enquanto organização; a outra assume maior responsabilidade sobre o 

suporte e desenvolvimento de toda a atividade do Centro de Formação, com toda 

a logística administrativa, pedagógica e financeira das ações que desenvolve; a 

docente em acumulação, por ter um horário reduzido, colabora nas duas dimensões 

em tarefas específicas.  
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Para o ano de 2023, será ponderada e avaliada a necessidade de ser, ou não, 

contratualizado um serviço de assessoria exclusivamente administrativo. 

A Associação continua a contar com o trabalho de voluntariado de alguns 

associados, entre os quais, os elementos da Direção e restantes órgãos sociais, 

efetivos e suplentes, bem como da Comissão Pedagógica, que se têm revelado, 

sempre que possível, disponíveis para apoiar na organização das atividades e na 

partilha da tomada de decisões.  

 

Considerações finais 

Conscientes dos desafios inerentes à sua missão e aos seus objetivos, a 

Associação procurará dar cumprimento às ações a que aqui se propõe, visando 

fundamentalmente a reflexão e melhoria das práticas educativas, a construção da 

profissionalidade dos docentes e a edificação de uma Associação representativa 

dos seus profissionais e interveniente na definição das políticas públicas para uma 

Educação Inclusiva de qualidade e mais equitativa para todos.  

A Direção reconhece, agradece e orgulha-se da participação de todos os membros 

dos órgãos sociais e dos seus associados, do seu compromisso, da sua 

perseverança e determinação que em muito têm contribuído para a continuidade 

de uma dinâmica de reflexão e partilha, através de propostas de atividades que 

visam sustentar o desenvolvimento de práticas de qualidade na Educação, em prol 

da Inclusão. 

 

                                                                    Almada, 23 de novembro de 2022 

                                                           A Presidente da Direção 
 
                                                     

 
                                                                                                               Margarida Loureiro 
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ORÇAMENTO PREVISIONAL 2023 

O presente orçamento foi elaborado tendo como princípio orientador a regra da prudência assim 

como uma orientação de contenção dos gastos operacionais. A sua elaboração decorre do Plano 

de Atividades para o ano de 2023 e tendo como base de cálculo os registos contabilísticos, podendo 

divergir da realidade face a acontecimentos não previsíveis ao momento da sua elaboração. 

Descrição Receitas Despesas   

Associados 

   - Cotas 18 000,00 € 0,00 € 

   - Novos Sócios 3 500,00 € 0,00 € 

Subtotal 21 500,00 €   

Geral 

Material de desgaste (material de escritório, tinteiros) 0,00 € 600,00 €  

Informática (hardware e software) – Zoom, Microsoft, 

Google, InvoicExpress, desenvolvimento e atualização do Site, 
360CFAE) 

0,00 € 11 650,00 €  

CTT (envio de revistas e outros) 0,00 € 1 300,00 €  

Deslocações/Representação (órgãos sociais e assessoria) 0,00 € 2 500,00 €  

Revista 

   - Impressão e Composição Gráfica (Grafipágina & 

Designer Gráfica) 
0,00 € 3 950,00 €  

   - Revista - vendas avulsas (gratuitas para os associados) 250,00 € 0,00 € 

   - Embalamento e etiquetagem (manga plástica)   800,00 € 

Avenças  

   - Gestão MOODLE 0,00 € 1 411,20 €  

   - Segmentos - Tax & Legal 0,00 € 1 107,00 €  

   - Prestação de serviços - Apoio à assessoria 0,00 € 6 600,00 €  

Comunicações  

   - Donativo Altice 500,00 € 0,00 € 

   - Comunicações (Tlm e Internet) 0,00 € 980,00 €  

Centro de Formação - Prestação de serviços  

Cursos e Oficinas de formação/ACD/Simpósios - 
Inscrições 

38 000,00 € 0,00 € 

Cursos e Oficinas de formação/ACD/Simpósios - 
honorários, deslocações, alojamento e refeições… 

0,00 € 26 250,00 €  

Pagamentos ao Estado 

  - IRS - retenção na fonte 0,00 € 4 000,00 € 

Subtotal 38 750,00 € 61 148,20 €  
    

TOTAIS 60 250,00 € 61 148,20 €   

Saldo -898,20 € 

 

                                                                                                                   Almada, 25 de novembro de 2022  

                                                                                                                           A Direção da Pró-Inclusão 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 

Plano de Atividades e Orçamento para 2023 
 
 

 

O Conselho Fiscal da Pró-Inclusão, Associação Nacional de Docentes de 

Educação Especial, no exercício das competências que lhe são atribuídas nos 

estatutos da Associação, vem pronunciar-se sobre a análise que efetuou ao 

Plano de Atividades e Orçamento, apresentado pela Direção, para o ano de 

2023, tendo ambos merecido o seu parecer favorável. 

 

 

 

 

Almada,28 de novembro de 2022 

 

 

Presidente do Conselho Fiscal 

 

 

 

 

 

 

 


