
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Pró-Inclusão  
Associação Nacional de Docentes de Educação Especial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

março 2018 



Pró-Inclusão – ANDEE                                                                                                                      Relatório de Atividades 2017 

2 
 

 

Índice 

1.  Pró-Inclusão - Associação Nacional de Docentes de Educação Especial .................................. 4 

2. Mobilidade Estatutária .............................................................................................................. 5 

3. Atividade desenvolvida em 2017 .............................................................................................. 5 

A. Gestão, organização e aumento da representatividade dos associados e vida associativa5 

B. Criação de instrumentos para a divulgação das atividades da associação junto dos seus 
associados e outros públicos ................................................................................................... 6 

C. Planeamento, acompanhamento, desenvolvimento e avaliação de ações de formação 
(acreditadas) e outros eventos formativos, junto de docentes e não docentes que intervêm 
no domínio da Educação Especial e Inclusiva .......................................................................... 7 

D. Acompanhamento na produção e edição de materiais, impressos ou outros, no âmbito da 
educação especial e inclusiva, destinados aos agentes educativos em geral e aos docentes 
em particular ............................................................................................................................ 7 

E. Intervenção ativa na definição das políticas de inclusão junto das organizações 
governamentais e não governamentais, assumindo-se como parceiro social ........................ 7 

F. Participação, Apoio e Supervisão de grupos de trabalho no âmbito da Educação Especial 
e Inclusiva ................................................................................................................................. 7 

G. Atividades informativas e formativas, pedagógicas e científicas, junto dos docentes de 
educação especial, em particular, mas considerando também como destinatários, docentes 
de outros grupos disciplinares de todos os níveis de ensino, pais/encarregados de educação 
e técnicos ................................................................................................................................. 8 

4. Representação da Pin-ANDEE noutros eventos ........................................................................ 8 

5. Centro de Formação: Atividade desenvolvida / Parcerias ........................................................ 8 

6. Candidaturas a novos Projetos para financiamento da Formação ......................................... 14 

7. Outros eventos ........................................................................................................................ 15 

8. Revista ‘Educação Inclusiva’ .................................................................................................... 15 

9. Newsletter ............................................................................................................................... 16 

10. Parcerias ................................................................................................................................ 17 

Considerações Finais ................................................................................................................... 18 

 

 
  



Pró-Inclusão – ANDEE                                                                                                                      Relatório de Atividades 2017 

3 
 

 
Introdução 
 

A Pró-Inclusão - Associação Nacional de Docentes de Educação Especial (PIN-ANDEE), 

organização profissional de cariz científico e pedagógico, sem fins lucrativos, no decurso 

do ano de 2017, procurou dar cumprimento à missão a que se propôs à data da sua 

criação: 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 dos alunos 

com Necessidades Educativas Especiais. 

Desde a sua criação, em julho de 2008, até ao presente a Pró-Inclusão – Associação 

Nacional de Docentes de Educação Especial tem promovido inúmeras atividades, indo 

ao encontro dos objetivos preconizados nos seus estatutos.  

Neste documento relatamos as linhas de ação, as iniciativas e atividades desenvolvidas 

pela associação no seu nono ano de existência.  

O presente relatório está organizado em três blocos Apresentação da Associação, Ações 

Desenvolvidas e Considerações Finais.  
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1.  Pró-Inclusão - Associação Nacional de Docentes de Educação Especial 

 

A “Pró-Inclusão ANDEE” foi criada em julho de 2008 por um grupo de professores de 

Educação Especial, que anteriormente dinamizavam o FEEI (Fórum de Estudos de 

Educação Inclusiva), devido à necessidade de aglutinar os docentes de educação 

especial numa associação profissional, até então inexistente. 

O Fórum faz parte integrante da ANDEE na vertente científica de edições e de 

aprofundamento e debate de ideias, contudo atualmente a Associação alarga o seu 

âmbito de ação nesta área profissional, indo ao encontro dos anseios e interesses, não 

só dos docentes de Educação Especial, mas também de outros grupos disciplinares, bem 

como pais/encarregados de educação e técnicos/terapeutas, nomeadamente na 

vertente formativa, representativa, crescimento profissional e criação de um espaço de 

identidade.  

A Pró-Inclusão - ANDEE é, assim, uma organização profissional de cariz científico e 

pedagógico, sem fins lucrativos, que tem como principal missão 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, particularmente daqueles com Necessidades Educativas Especiais (NEE).  

São objetivos da Associação, segundo o art.º 2.º dos seus estatutos: 

a) Valorizar a profissão, promovendo os valores da inclusão, o conhecimento e o 

desenvolvimento profissional dos docentes; 

b) Promover a comunicação e a cooperação entre os docentes de Educação 

Especial, favorecendo a identidade associativa e o sentimento de pertença; 

c) Promover a formação, a informação, o conhecimento e a troca de saberes de 

todos os docentes e em especial os docentes de Educação Especial através de 

ações de formação, publicações, reuniões científicas e divulgação de todo o tipo 

de iniciativas neste âmbito; 

d) Estimular a inovação nas práticas educativas e a investigação no âmbito da 

Educação Inclusiva, assim como a sua divulgação;  

e) Desenvolver projetos e ações conjuntas com associações similares, nacionais e 

internacionais; 

f) Promover a colaboração com outros grupos profissionais, bem como com outras 

organizações da comunidade, nomeadamente escolas e associações de pais; 

g) Colaborar com organismos públicos e privados, no âmbito da consultadoria, da 

informação técnica e científica, participando como parceiros sociais na política 

nacional de educação; 

h) Defender os interesses dos associados, no âmbito da atividade profissional, com 

exceção dos assuntos de natureza sindical.  
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Este conjunto de objetivos implica um leque muito diversificado de ações e 

compromissos, não só com as entidades da tutela, mas também com a sociedade civil e 

o corpo profissional. 

Nesse sentido, as atividades que a Pró-Inclusão desenvolve incluem múltiplos níveis de 

atuação e procuram influenciar e contribuir para o desenvolvimento inclusivo diferentes 

públicos e instituições. 

 

2. Mobilidade Estatutária 

A Pró-Inclusão tem conseguido, face à sua intervenção sistemática e confiável granjear 

uma posição como interlocutora tanto da classe profissional como das entidades que 

intervêm e tutelam a Educação Especial. 

Fruto desta intervenção, a Pró-Inclusão celebrou com a Direção Geral de Educação um 

protocolo de cooperação com um grande interesse para ambas as partes e que permite 

uma troca regular de informações e concertação de ações. É ao abrigo deste protocolo 

que tem sido concedida a mobilidade estatutária a uma docente para o exercício de 

funções na Associação. 

Face ao aumento extraordinário da sua atividade, no ano de 2014, a Associação 

procedeu, pela primeira vez, ao pedido de mobilidade estatutária de duas docentes que, 

após análise da exposição feita à altura, foi deferido, tendo vindo a ser renovado 

anualmente. No ano de 2017 as docentes de educação especial Margarida Maria Simões 

Lopes Loureiro e Sofia Margarida Duarte Andrade continuaram a desempenhar funções 

de assessoria técnico pedagógica na Associação. Ambas pertencem ao grupo de 

recrutamento 910 e, para além da especialização na área da Educação Especial, 

Problemas de Visão e Cognitivo-Motor, respetivamente, possuem Pós-Graduações na 

mesma área.  

Atualmente, os presentes destacamentos revestem-se de vital importância para a 

Associação, não só pelo facto de que a sua formação lhes permite o acompanhamento 

técnico-pedagógico nas diversas ações desenvolvidas, no apoio aos sócios e a todos 

quantos procuram a Associação, mas também devido ao aumento exponencial da 

atividade geral da própria Associação, destacando-se de modo particular a do seu 

Centro de Formação. 

 

3. Atividade desenvolvida em 2017  

 

A. Gestão, organização e aumento da representatividade dos associados 
e vida associativa :  

o A divulgação da associação/angariação de sócios é efetuada através de: 

✓ Dinamização ativa do Website principal - http://proandee.weebly.com e 

do Website do Centro de Formação - http://cfpinandee.weebly.com/. 

http://proandee.weebly.com/
http://cfpinandee.weebly.com/
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✓  Dinamização do perfil no Facebook - 

https://www.facebook.com/pin.andee;  

✓ Dinamização do perfil no Twitter - https://twitter.com/AndeePin  

✓ Distribuição por e-mail e por servidor para divulgação em grande escala - 

https://login.mailchimp.com/ da Newsletter e de informações relativas à 

atividade da Associação ou de parceiros. 

✓ Disponibilização de Formulário de Adesão online e de Fichas de Adesão, 

para inscrição de novos associados, nas diversas atividades e eventos 

realizados pela ANDEE; 

o Atualmente a Pin-ANDEE conta com perto de 840 associados (um acréscimo 

de cerca de 20% face ao ano transato). 

 

B. Criação de instrumentos para a divulgação das atividades da 
associação junto dos seus associados e outros públicos : 

o Renovação da estrutura da Newsletter, com aumento de conteúdos 

disponibilizados aos sócios e amigos da Pin-ANDEE;  

o Renovação e dinamização ativa dos WebSites (principal e do centro de 

formação) com manifesta preocupação nas adaptações necessárias e 

possíveis ao aumento do nível de acessibilidade Web: 

 

 

https://www.facebook.com/pin.andee
https://twitter.com/AndeePin
https://login.mailchimp.com/
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C. Planeamento, acompanhamento,  desenvolvimento e avaliação de 
ações de formação (acreditadas) e outros eventos formativos,  junto 
de docentes e não docentes que intervêm no domínio da Educação 
Especial e Inclusiva: 

o Organização, planeamento, calendarização e contactos para a 

prossecução das atividades previstas no Plano de Atividades; 

 

D. Acompanhamento na produção e edição de materiais, impressos ou 
outros, no âmbito da educação especial e inclusiva, destinados aos 
agentes educativos em geral  e aos docentes em particular : 

o Produção e edição da Newsletter, da Revista Educação Inclusiva e de 

documentos que reflitam a posição dos sócios e amigos representando a 

Associação as suas vozes; 

 

E. Intervenção ativa na definição das políticas de inclusão junto d as 
organizações governamentais e não governamentais, assumindo-se 
como parceiro social: 

o Devido ao enorme incremento da sua representatividade, e consequente 

aumento de responsabilidade educativa e social, a Pin-ANDEE procura 

constituir-se como interlocutor privilegiado junto das entidades 

governamentais, dos órgãos de decisão e de entidades internacionais, 

participando em diversas audições, conferências e grupos de trabalho, 

para os quais é convidada, tendo em vista a sua colaboração ativa na 

reflexão, produção de documentos e participação em propostas de 

alteração dos normativos vigentes; 

o O presidente da Pin-ANDEE, Professor Doutor David Rodrigues, integra o 

Conselho Nacional de Educação, a convite do mesmo, como conselheiro 

representante das sociedades e associações profissionais do ensino 

especial, bem como, a 2.ª Comissão, do Conhecimento educacional, 

organização curricular e avaliação; 

o A associação participa como entidade parceira na comissão alargada da 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Cascais, estando 

representada, desde julho de 2016, pela Dra. Helena Neves, membro da 

direção. 

 

F. Participação, Apoio e Supervisão de grupos de trabalho no âmbito da 
Educação Especial e Inclusiva: 

o A Associação participou na Conferência Parlamentar Intervenção Precoce 

e Inclusão  
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o Foi ouvida no âmbito do Grupo de Trabalho de Educação Especial 

responsável pela proposta de alteração do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 

de janeiro 

o Apresentou uma Tomada de posição face aos critérios de recrutamento 

de docentes para as Equipas de Intervenção Local (ELI’s) 

o Apresentou uma Tomada de Posição sobre o REGIME LEGAL DA 

INCLUSÃO ESCOLAR - Proposta de alteração do DL n.º 3/2008, de 7 de 

janeiro. 

 

G. Atividades informativas e formativas, pedagógicas e científicas, junto 
dos docentes de educação especial, em particular, mas considerando 
também como destinatários, docentes de outros grupos disciplinares 
de todos os níveis de ensino, pais/encarregados de educação e 
técnicos:  

Nota: Cf. com Cronograma de Execução Física do Centro de Formação da Pin-ANDEE 
 

4. Representação da Pin-ANDEE noutros eventos 

 

A associação esteve representada por elementos da sua Direção e outros, por 

delegação, em eventos para os quais foi convidada, nos quais apresentaram 

comunicações. Apresentam-se de seguida alguns desses eventos:  

Data/Local Evento 

17 março 2017 
Assembleia da República 

Conferência Parlamentar 
David Rodrigues 

10 maio 2017 
CFE António Sérgio 

ES D. Dinis 

Ciclo de Colóquios  
Os Afetos também são Inclusivos – Vivência da Sexualidade dos Jovens 

com Diversidade Funcional 
Margarida Loureiro 

17 maio 2017 
Sala do Senado - Assembleia 

da República 

Conferência Parlamentar Intervenção Precoce e Inclusão 
David Rodrigues, Fátima Craveirinha e Margarida Loureiro 

17 maio 2017 
Instituto de Educação da 

ULisboa 

Simpósios Inclusão 2917 – Inclusão é Ação 
Joaquim Colôa 

10 nov 2017 
União das Associações do 

Comércio e Serviços 

SEMINÁRIO Da Escola para uma Sociedade Inclusiva 
(FPDA - Federação Portuguesa de Autismo) 

Margarida Loureiro 

 

5. Centro de Formação: Atividade desenvolvida / Parcerias 

 

O Centro de Formação (CF) da Pin-ANDEE (CF/Pin-ANDEE), é acreditado pelo Conselho 

Científico-Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC) com número CCPFC/ENT-AP-0422/17. O 

CF não tem fins lucrativos e, toda a sua organização e dinâmica, depende do trabalho 

voluntário dos seus associados que integram a Comissão Pedagógica e das docentes em 

regime de mobilidade. Como referido em anteriores Relatórios, o Centro de Formação tem 
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vindo a dinamizar um número crescente de ações de formação de forma a dar resposta às 

necessidades formativas dos associados e não associados que o têm procurado.  

A Pin-ANDEE é uma associação sem fins lucrativos pelo que o financiamento do seu 

Centro de Formação advém das inscrições nas ações de formação cuja receita remete 

para o pagamento dos honorários dos formadores, das suas deslocações, bem como da 

organização dos processos formativos (documentação/pastas/certificados).  

Os valores praticados atualmente para a inscrição nas ações de formação são os que se 

apresentam no quadro seguinte: 

Formação Acreditada Sócios Não Sócios 

Oficinas de Formação (50h/2UC) 60,00€ 85,00€ 

Cursos de Formação (25h/1UC) 35,00€ 60,00€ 

Cursos de Formação (15h/0,6UC) 30,00€ 50,00€ 

Ciclo de Sábados – Falando com Quem 
Faz (Curso de Formação – 15h/0,6UC) 

Gratuito 
5,00€ (acreditação) 

50,00€ + 
5,00€ (acreditação) 

15,00€/sessão 

Formação Não Acreditada Sócios Não Sócios 

Ações de Curta Duração (ACD – 3 a 6h) 10,00€ 20,00€ 

Workshops temáticos Gratuito 10,00€ 

 

A realização das ações de formação está condicionada à existência de um número 

mínimo de vinte inscrições. Após a conclusão das ações/cursos é realizada uma 

avaliação das mesmas por parte dos formandos que tem permitido concluir que os 

formadores trabalham em função de elevados padrões de qualidade. 

A qualidade global das ações tem sido reconhecida ao nível dos parâmetros do muito 

bom e excelente tendo sido também mencionada de forma muito positiva a qualidade 

dos formadores, quer pelas dinâmicas pedagógicas, quer pelo reconhecimento das suas 

qualidades científicas. (Cf. com Cronograma de Execução Física 2017 do Centro de 

Formação da Pin-ANDEE). 

 

O Plano de formação do CF da Pin-ANDEE encontra-se disponível em: 

http://cfpinandee.weebly.com  

 

 

5.1. Ações de Formação 

A comissão pedagógica do CF-Pin-ANDEE empenhada numa oferta formativa de 

qualidade, propôs um plano de formação, centrado nas necessidades formativas das 

escolas e dos associados da Pin-ANDEE. As ações de formação são abertas a sócios e não 

http://cfpinandee.weebly.com/
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sócios e pretendem ir ao encontro das necessidades manifestadas, razão pela qual uma 

grande parte das ações são realizadas em contexto escolar.  

Todas as ações constantes no plano de formação estão acreditadas pelo Conselho 

Científico e Pedagógico de Formação Contínua (CCPFC) na modalidade de Curso de 

Formação (1UC). Os Ciclos de Sábados ‘Falando com quem faz’ encontram-se 

acreditados também na modalidade de curso de formação (0,6UC). 

 

5.2. Cursos de Formação 

Nos quadros que se seguem apresentam-se os cursos de formação realizados em 2017, 

com base com base no Plano de Atividades previsto. 

 

A – Curso de Formação - 25h/1UC: 

 

Designação/Formador(es) 
Datas de 

realização 
Local 

N.º 
participantes 

N.º 
formandos 
creditados 

Educação Especial: 
Supervisão e Intervenção 

Formadores: David Rodrigues e 
Luzia Lima-Rodrigues 

6/dez/2016  
10, 17, 24 e 
28/jan/2017 

Agrupamento 
de Escolas de 
Sto. António - 

Barreiro 

21 21 

 

 

B – Cursos de Formação – 15h/0,6UC: 

 

No decorrer do ano de 2017, foram realizadas cinco (5) ações Ciclos de Sábados – 

Falando com Quem Faz (Santarém, Lisboa, Figueira da Foz, Marinha Grande e Beja). Esta 

ação está acreditada pelo CCPFC, com 0,6 unidades de crédito e tem como objetivos a 

partilha de experiências e troca de saberes, entre todos os participantes, de reflexões e 

de trabalhos desenvolvidos em prol de uma Educação Inclusiva. No decurso do ano a 

que reporta o presente Relatório, esta ação mobilizou cerca 670 participantes, na sua 

maioria docentes, de vários grupos disciplinares, dos quais 116 reuniram as condições 

para obter a respetiva creditação. A sua avaliação foi muito positiva, registando-se um 

crescente interesse na participação nesta modalidade de formação. 

Foi igualmente realizado o V Congresso Internacional da Pró-Inclusão, tendo sido 

acreditado como curso de formação de 15h/0,6UC. Este é um momento de grande 

importância criando uma oportunidade de partilha e reflexão sobre os estudos e as 

práticas inclusivas a nível nacional e internacional. 
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a) XIV Ciclo de Sábados – Falando com Quem Faz – Santarém 

Local: Escola Superior de Educação de Santarém 
Coordenação: Maria Leonor Brito 

N.º total de participantes: 65 

 

b) XV Ciclo de Sábados – Falando com Quem Faz – AE Vergílio Ferreira - Lisboa 

Local: Escola Básica S. Vicente de Telheiras 
Coordenação: Fátima Craveirinha, Nelson Santos, Joaquim Colôa, Helena Neves 

N.º total de participantes: 51 

Sábados 
2017 

10h-13h 
Convidados Tema das Sessões 

21/jan 
David Rodrigues (Pin-ANDEE) Sessão de abertura 

Sónia Seixas (ESE Santarém) A Neurociência e a Intervenção Precoce 

18/fev 
Equipa das Unidades de Ensino 

Estruturado (AE Nuno de Sta. Maria-
Tomar) 

Autismo e Inclusão - Respostas 
Educativas 

18/mar 
Manuela Guedes, Ana Isabel Falé, Ana 

Cristina Pereira, Graça Gonçalves (AE Leal 
da Câmara - Rio de Mouro- Sintra) 

Diferenciação Pedagógica nos 
Diferentes Ciclos de Ensino 

8/abr 
Rui Machado (Movimento “Sim, nós 

Fodemos”) 
Sexualidade e Afetos 

6/mai Maria Leonor Brito (AE Almeirim) 
Transição para Vida Pós-Escolar em 

contextos Inclusivos 

Sábados 
2017 

10h-13h 
Convidados Tema das sessões 

28/jan 
Helena Neves e Equipa ELI 

CASCAIS 
Intervir precocemente: Assegurando o Direito à 

Participação e Inclusão 

18/fev 
Sílvia Zuzarte e Sónia Barbosa 

(Embaixadoras da iniciativa 
LA/FCL) 

Laboratório de Aprendizagem/FCL 
Ferramentas digitais no apoio às atividades de 

aprendizagem 

25/mar 
Ana Zina, Ana Rosa Amorim 

(CPCJ Cascais) 
A Escola - Entidade com competência em matéria 

da infância e juventude 

29/abr 

- Irina Afonso – Terapeuta da 
Fala 

- Patrícia Pinote e Paula Caniça - 
Terapeutas Ocupacionais 

& Patrícia Sá - TS de Educação 
Especial e Reabilitação 

(APCL/CML) 

Medidas Educativas e como as terapias podem 
relacionar-se com o Currículo Escolar 
- Terapia da Fala em Meio Aquático 

- Equitação Terapêutica: O Cavalo e Eu Juntos à 
Descoberta 

27/mai Contramão - Associação 4 Pilares da Educação 
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c) XVI Ciclo de Sábados – Falando com Quem Faz – AE n.º 1 de Beja 

Local: Escola Secundária Diogo Gouveia - Beja 
Coordenação: Maria Teresa Baião, Marília Pelica 

N.º total de participantes: 23 

 

 

d) XVII Ciclo de Sábados – Falando com Quem Faz – AE Figueira-Mar 

Local: Escola Secundária Bernardino Machado – Figueira da Foz 
Coordenação: Maria Paula Reis Anacleto 
 

N.º total de participantes: 27 

 

Sábados 
2017 

10h-13h 
Convidados Tema das sessões 

11/fev Fernanda Caetano 
Modalidades Específicas de educação 

O atendimento especializado na deficiência visual 

25/mar Sofia Pereira, Jorge Guerreiro  
Parcerias e Inclusão 

Psicomotricidade/Terapeuta Ocupacional 
O que as complementa e o que as diferencia? 

1/abr Guadalupe Almeida 
Intervenção Precoce  

Sinais de alerta em idades precoces 

6/mai Telma Rosa, Marília Pelica 
Medidas Educativas 

Estratégias inclusivas na unidade de 
multideficiência 

3/jun Liliana Reina, Marta Martins 
Transição para a Vida Pós-Escolar 

12º ano e agora? Respostas para alunos com 
necessidades educativas especiais 

Sábados 
2017 

10h-13h 
Convidados Tema das sessões 

18/mar  
ELI Miranda do Corvo/Penela 

CAIPDV de Coimbra 
Intervenção Precoce na Infância 

8/abr David Rodrigues (Pin-ANDEE) Parcerias e Inclusão 

22/abr 
João Adelino dos Santos (AE de Vila 

Nova de Paiva) 
Transição para a Vida Pós-Escolar 

20/mai 
Maria Manuela Alves (AE de Vila Nova 

de Paiva) 
Modalidades Específicas de Educação 

27/mai Ana Rosa Trindade Medidas Educativas  
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e) XVIII Ciclo de Sábados – Falando com Quem Faz – AE Marinha Grande Poente 

Local: Escola Secundária Eng.º Acácio Calazans Duarte - Marinha Grande 
Coordenação: Maria Manuela Prata 
 

N.º de participantes: 46 

 

 

f) V Congresso Internacional Educação, 

Inclusão e Inovação – Lisboa 2017 

O V Congresso Internacional 2017 - Educação, 

Inclusão e Inovação teve lugar nos dias 6, 7 e 8 de 

julho, em Lisboa, na Escola Superior de Educação e na 

Escola Superior de  Comunicação Social. Contou com  

a presença de 470 participantes e com a presença 

especial do Senhor Presidente da República Marcelo 

Rebelo de Sousa que, no final do Congresso, deixou 

um testemunho de gratidão a todos aqueles que  

têm lutado pela Inclusão e de incentivo a 

continuarem em frente, acreditando que as grandes 

vitórias nascem das pequenas vitórias quotidianas. 

 
 
 
 
5.3. Outras Ações (gratuitas e não acreditadas)  

A Associação levou a cabo um conjunto de outras ações cujo objetivo foi trazer à 
conversa individualidades cujo percurso profissional é reconhecidamente significativo 
no âmbito da educação, dos direitos humanos, inclusão social. 

Sábados 
2017 

10h-13h 
Convidados Tema das sessões 

25/fev David Rodrigues (Pin-ANDEE) Parcerias e Inclusão  

18/mar ELI da Marinha Grande / ELI Torres Novas Intervenção Precoce 

20/abr 
Lília Marcelino  

(Núcleo de Discalculia) 
 Medidas Educativas 

Discalculia: Avaliação e intervenção 

13/mai 
Graça Jacinto, Conceição Fernandes 
(Agrupamento de Escolas Domingos 

Sequeira- Leiria) 

Modalidades Específicas de educação  
Perturbação do Espetro do Autismo 

3/jun 
João Adelino dos Santos (Agrupamento de 

Escolas de Vila Nova de Paiva)  
Transição para a Vida Pós-Escolar 
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Foram realizados 11 Simpósios – 5 em Lisboa, 5 no Porto e 1 em Viana do Castelo, os 
quais mobilizaram um total de 1 136 participantes. 
 

A. Ciclo de Simpósios Inclusão 2017 – Instituto da Educação/ULisboa 

 

B. Ciclo de Simpósios Inclusão 2017 – Faculdade de Psicologia e 
Ciências da Educação/UPorto 

 
 

C. Simpósio Educação Inclusiva – Escola Superior de Educação/IP Viana 
do Castelo 

 

 

 

6. Candidaturas a novos Projetos para financiamento da Formação  

No atual enquadramento legal, a formação contínua não é financiada, pelo que a 

participação dos professores em ações de formação, fica condicionada quer à oferta 

formativa gratuita por parte dos Centros de Formação das Associações de Escolas, quer 

Data Convidados Tema das sessões 

18/jan  
António Sampaio da Nóvoa &  

João Costa 
Formação de Professores e Inclusão 

15/fev Maria do Céu Roldão O Currículo e a Educação Inclusiva 

15/mar Jorge Lacão & David Rodrigues Direitos Humanos, Cidadania e Inclusão 

19/abr 
João Couvaneiro, José Miguel Barros, 

Pedro Calado & Nour Machlah 
Educação Inclusiva e Refugiados 

17/mai Joaquim Colôa 
Inclusão é Ação 

(Mudar a Escola para ser mais Inclusiva) 

Data Convidados Tema das sessões 

8/mar  
João Costa (Secretário de Estado da 

Educação) 
Promoção do Sucesso Escolar – melhorar 

aprendizagens para todos 

5/abr Rui Trindade (FPCE-UP) 
A Escola como um espaço de inclusão: Porque 

é que o assistencialismo pedagógico faliu? 

3/mai 
Manuel Sarmento (Instituto da 

Educação - UMinho) 
Infância e políticas de inclusão social 

7/jun Luís Fernandes (FPCE-UP) Incerteza e Dessolidarização na Cidade Exposta 

28/jun 
Isabel Menezes (FPCE-UP) &  

David Rodrigues (Pró-Inclusão) 
Desafios da Educação Inclusiva 

Data Convidados Tema das sessões 

29/jun 
Teresa Gonçalves (ESE Viana do Castelo) 

& 
David Rodrigues (Pró-inclusão) 

Direitos Humanos e Inclusão  
& 

Desafios da Educação Inclusiva 
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à disponibilidade financeira daqueles, o que em si mesmos são fatores de 

constrangimento, nomeadamente por se tratar de uma área em que a formação em 

exercício e atualização de conhecimentos é imprescindível.  

 

7. Outros eventos 

No intuito de responder às solicitações dos docentes em geral e dos docentes de 

educação especial, em particular, e com o intuito de fazer ouvir a sua voz, a Pin-ANDEE 

realizou três reuniões a nível nacional – Lisboa, Porto e Faro – com o propósito de trazer 

à discussão a proposta de alteração do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, das quais 

resultou um conjunto de reflexões e propostas que se consubstanciaram num 

documento que foi dado a conhecer a todos os associados e amigos sendo, 

posteriormente, levado às instâncias superiores. 

 

8. Revista ‘Educação Inclusiva’ 

A Pin-ANDEE edita semestralmente a revista ‘Educação Inclusiva’. A edição desta revista 

constitui um elo de comunicação entre os profissionais de Educação, particularmente 

de Educação Especial e contribui de forma significativa, para o seu desenvolvimento 

como profissionais. No ano de 2017 a Associação, editou o Vol.8, N.º 1 e N.º 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vol.8, N.º 1 
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Vol.8, Nº 2 

 

Acreditamos que uma revista com as características da “Educação Inclusiva” pode 

influenciar positivamente a construção da profissionalidade dos docentes de Educação 

Especial pelo que continuamos a investir neste projeto apesar dos elevados custos 

financeiros que lhe está associado. 

 

9. Newsletter 

A Pró-Inclusão–ANDEE publica quinzenalmente uma Newsletter através de e-mail e de 
servidor para divulgação em grande escala - https://login.mailchimp.com/ com 
informação especializada e divulgação da atividade da Associação e de parceiros, 
endereçada aos sócios, amigos e a todos quantos se interessam pela Educação Inclusiva. 
 

A Newsletter está organizada em cinco áreas, o Editorial; as Notícias da associação, onde 

é divulgada toda a atividade da associação; as Notícias dos outros, para divulgação de 

eventos promovidos por outros organismos; Sugestão de leitura especializada para 

divulgação de obras especializadas e/ou científicas no âmbito da Educação Especial e 

Inclusiva, e Sugestão de leitura que pretende divulgar obras de leitura recreativa que 

transportem consigo os valores da educação inclusiva.  

O feedback por parte dos seus leitores, é bastante positivo, visto a Newsletter constituir 

não só um elo de ligação mais próximo no tempo com a associação, mas de igual modo, 

porque reflete a importância da partilha consubstanciada de informação atualizada e 

significativa para os que a recebem. Atualmente contamos com 113 números 

publicados.  

https://login.mailchimp.com/


Pró-Inclusão – ANDEE                                                                                                                      Relatório de Atividades 2017 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Parcerias 

A Pró-Inclusão tem mantido ao longo destes anos uma parceria com as Instituições de 

Formação de Ensino Superior como o Instituto Piaget, o Instituto de Educação da 

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

para o desenvolvimento de um conjunto de ações de formação e/ou organização de seminários, 

congressos ou outros eventos. 

O Ministério de Educação e Ciência através da Direção Geral de Educação estabeleceu com a 

Pin-ANDEE um Protocolo de Cooperação Institucional, no qual o Ministério da Educação se 

propõem apoiar e analisar propostas de intervenção ou projetos apresentados pela Associação 

e esta por sua vez compromete-se a cumprir os requisitos científicos, técnicos e de 

calendarização dos projetos apresentados.  

Ainda no seguimento da constituição de parcerias, a Pin-ANDEE, através do seu Centro de 

Formação, tem vindo a reforçar o estabelecimento de protocolos com Agrupamentos de Escolas, 

Instituições do Ensino Superior ou outras, para a realização de ações de formação que procuram 

responder às necessidades formativas diagnosticadas, apostando simultaneamente, na 

descentralização da sua atividade. Com esse intuito, a direção da Pin-ANDEE tem vindo a propor 

o alargamento da constituição dos órgãos sociais, bem como da Comissão Pedagógica do Centro 

de Formação que atualmente integra representantes de várias regiões do país (Faro, Beja, 

Lisboa, Coimbra, Viseu, Porto, Braga, Viana do Castelo, Madeira e Açores), para as quais se tem 

vindo a alargar a oferta formativa. 

Na sequência do objetivo a que se propôs para a realização de ações de formação, foram 

estabelecidos Protocolos de Cooperação com cinco (5) Direções de Agrupamentos de Escolas, 

[Barreiro (1), Beja (1), Marinha Grande (1), Figueira da Foz (1), Porto (1)] e quatro (4) IP-Escolas 

Superiores de Educação/Universidade (Viana do Castelo, Lisboa, Santarém, Faro/Algarve) que 

manifestaram esse interesse. Estas entidades disponibilizaram o espaço para a realização 

das ações de formação e o Centro de Formação da Pin-ANDEE responsabilizou-se pela 

organização, divulgação, gestão das inscrições e concretização das ações, oferecendo à 

instituição hospedeira o valor relativo a duas inscrições.  

A nível internacional, a Pró-Inclusão - ANDEE continua integrada na European Association of 

Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD) e no Projeto Europeu “Pathways to 

Inclusion” – “Caminhos para a Inclusão”, financiado pelo Programa de Aprendizagem ao Longo 

da Vida (Comenius) que pretende desenvolver uma rede Europeia de conhecimento sobre 

Educação Inclusiva.  



Considerações Finais 

 

No decorrer do ano de 2017 a Pin-ANDEE, num processo de reflexão e partilha com 

todos os envolvidos, deu cumprimento aos seus princípios estatutários com o objetivo 

máximo de informar os Profissionais de Educação Especial, assim como, desenvolver 

iniciativas e atividades que possibilitem a valorização e dignificação da profissão.  

 

Tendo em conta a quantidade de iniciativas dinamizadas, a qualidade das mesmas e o 

elevado nível de participação dos associados, podemos afirmar que o balanço das 

atividades foi muito positivo permitindo-nos antecipadamente prever o sucesso de 

futuras iniciativas. 

 

Acreditamos que a continuação do trabalho até aqui desenvolvido bem como a 

concretização de alguns novos projetos previstos para o próximo ano, irão ajudar a 

consolidar ainda mais a Pin-ANDEE enquanto Associação profissional promotora da 

educação Inclusiva.  

 

Temos consciência de que a construção de uma Associação verdadeiramente 

representativa dos seus profissionais e presente na definição de uma politica de Inclusão 

de qualidade, não passa exclusivamente pelo que se fez ou organizou num passado 

relativamente recente, mas pelo muito que há a fazer no futuro.  

 

Congratulamo-nos com o exponencial aumento do número de associados e também 

com os destacamentos concedidos pelo Ministério da Educação a duas docentes que 

constituem uma extraordinária mais-valia para a nossa associação. 

 

 

O presidente da Pró-Inclusão – ANDEE 
 

 

 

David Rodrigues 


