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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 2021, 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. 

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 décimo terceiro ano de existência.  

  



Pró-Inclusão – ANDEE                                                                                                                      Relatório de Atividades 2021 

4 
 

1. A Associação 

A Pró-Inclusão - ANDEE foi criada em julho de 2008, na sequência do já existente Fórum 

de Estudos de Educação Inclusiva (FEEI), à data dinamizado por um grupo de professores 

de Educação Especial. No âmbito do trabalho então desenvolvido, este grupo de 

professores identificou a necessidade de aglutinar os docentes de educação especial 

numa associação profissional, até então inexistente, impulsionando, assim, a 

constituição formal de uma organização que representasse os interesses deste grupo 

profissional. 

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 e profissionais, bem como de 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. Estes padrões visam a promoção 

de uma educação de qualidade no âmbito dos valores da inclusão e da equidade de 

todos os alunos, particularmente daqueles que se encontram em situação de maior 

vulnerabilidade.  

A concretização dos objetivos da Associação, expressos no art.º 2.º dos seus Estatutos, 

implica um leque muito diversificado de ações e compromissos, não só com as entidades 

da tutela, mas também com a sociedade civil e com 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 de 

diferentes públicos e instituições. 

 

No decorrer do ano de 2021, a Associação manteve a decisão tomada no ano anterior, 

de modo que todas as suas atividades fossem realizadas em regime on-line, para o qual 

houve uma consolidação dos recursos necessários que o permitisse de forma sustentada 

e eficaz. A formação à distância confirmou ser uma opção, não só, de resposta à 

circunstância provocada pela pandemia, mas, acima de tudo, uma resposta às 

necessidades de formação de docentes e não docentes de todo o país, incluindo as 

regiões autónomas, permitindo, ainda, a participação de docentes, associados, de 

outros países, eliminado que estava o constrangimento da distância e da 

obrigatoriedade presencial.  
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No que diz respeito aos formadores, de um modo geral, também estes são unânimes 

em afirmar a mais-valia deste regime, o qual permite a constituição de grupos ricos pela 

sua diversidade, resultando num estímulo para si e para os pares.  

 

2. Mobilidade Estatutária 

A Pró-Inclusão tem conseguido, mediante a sua intervenção sistemática bem 

fundamentada, alicerçar uma posição de confiança enquanto interlocutora da classe 

profissional e da tutela. 

Desta forma e, decorrente do Protocolo assinado com a Direção-Geral de Educação, a 

Associação beneficia de assessoria técnico pedagógica que se tem mantido e reforçado 

ao longo dos anos, dada a intensificação da sua atividade. Atualmente, encontram-se a 

desempenhar funções de coordenação/assessoria técnico pedagógica, em 

destacamento, por mobilidade estatutária, quatro docentes de educação especial, duas 

em funções na sede da Associação, em Almada, e duas, na sua filial, em Vila Nova de 

Gaia. 

Os presentes destacamentos revestem-se de vital importância para a Associação, não 

só pelo facto de que a formação das docentes lhes permite o acompanhamento técnico 

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

procuram a Associação, mas para darem resposta às necessidades impostas pela 

crescente e intensa atividade da Associação, ajudando a garantir uma cada vez maior 

descentralização e, por consequência, também uma maior representatividade da 

mesma. Nessa sequência, atualmente, e continuando a verificar-se um continuum de 

acréscimo, a Pin-ANDEE conta com perto de 1300 associados. 

 

3. Atividade desenvolvida em 2021  

A. Gestão, organização e aumento da representatividade dos associados e vida 
associativa:  
o A divulgação da atividade da associação/angariação e fidelização de associados é 

efetuada através de: 

✓ Dinamização ativa dos Websites - http://proandee.weebly.com e  

http://cfpinandee.weebly.com/. 

✓ Dinamização do perfil no Facebook - https://www.facebook.com/pin.andee;  

✓ Dinamização do canal Youtube - 

https://www.youtube.com/channel/UC6NeBIgjMN4TBjHsymW2aTA?view_as=subscriber  

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

✓ Distribuição por e-mail e restantes canais, da Newsletter e de informações 

relativas à atividade da Associação ou de parceiros. 

 

 

http://proandee.weebly.com/
http://cfpinandee.weebly.com/
https://www.facebook.com/pin.andee
https://www.youtube.com/channel/UC6NeBIgjMN4TBjHsymW2aTA?view_as=subscriber
https://twitter.com/AndeePin


Pró-Inclusão – ANDEE                                                                                                                      Relatório de Atividades 2021 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Planeamento, acompanhamento, desenvolvimento e monitorização de ações de 
formação (acreditadas) e outros eventos formativos, junto de docentes e não docentes 
que intervêm no âmbito da Educação Inclusiva: 
o Organização, planeamento, calendarização e contactos para a prossecução das 

atividades previstas no Plano de Atividades. 

C. 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 voz da Associação; 

D. Intervenção ativa na definição das políticas de inclusão junto das 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 ex-presidente e associado de mérito da Pin-ANDEE, Professor Doutor David 

Rodrigues, integra o Conselho Nacional de Educação desde junho de 2015, a 

convite do mesmo, como conselheiro representante das sociedades e associações 

profissionais do ensino especial, bem como, na 1.ª Comissão Especializada - 

Necessidades e desafios educativos das crianças (0-15 anos); 

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; 

o A associação participa ainda como entidade parceira, no Júri Nacional do Concurso 

Escola Alerta, promovido pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, estando 

representada, desde 2017, pela Dra. Margarida Loureiro; 

o A associação participa como entidade signatária, na Carta da Diversidade, da 

Fundação Aga Khan, estando representada, desde 2018, pela Dra. Margarida 

Loureiro. 
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E. Participação/Representação; Apoio e Supervisão de grupos de trabalho no âmbito da 
Educação Especial e Inclusiva; Tomadas de posição: 
o Tomada de Posição - A Educação e a Aprendizagem dos alunos com dificuldades 

no seu processo de participação e aprendizagem, durante o encerramento das 

escolas (03(03/2021) 

o Reunião com Associações Científicas e Profissionais - Fenprof (28/03/2021) 

o Ciclo de Web-Conferências – APEI: Seminário Intervir a Tempo e com Tempo nos 

Primeiros Anos de Vida (22/05/2021) 

o XV Encontro de Educação - Formar e Educar para a Sustentabilidade, Mesa 

Redonda Educação inclusiva e de qualidade: que desafios? - IPiaget (22/05/2021) 

o III ENCONTRO – PERCURSOS… Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, Casa 

das Artes, Escola Básica e Secundária Ibn Mucana, Alcabideche - CMCascais 

(2/12/2021) 

o Jornal i, ZOOM// Escolas para Todos: A Pandemia no Ensino Especial (20/12/2021). 

F. 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: 
 
o Em 29 de abril de 2021, e com vista a contribuir para a discussão e reflexão sobre 

o papel do docente de educação especial na construção de ambientes educativos 
inclusivos, a Pró-Inclusão organizou um Webinário subordinado ao tema 
‘Contributos do Docente de Educação Especial para a Educação Inclusiva’. Este 
webinário teve duas mesas redondas: Contribuição do DEE para a Educação 
Inclusiva e Valorizar a profissão do DEE, cujos convidados foram docentes de 
educação especial/coordenadoras de EMAEI, diretor de escola e psicóloga. Foi 
ainda certificado como ação de curta duração de 3 horas.  

 
 

https://youtu.be/NVxHU9I99g8
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o Em 14, 15 e 16 de julho, realizou o Pré-Congresso Luso-Brasileiro de Educação 

Inclusiva - CONLUBRA 2021, integralmente on-line. 

 
Para a sua promoção foram realizados alguns vídeos/teasers como por exemplo: 

   
 

O CONLUBRA é um evento que resulta da parceria entre três organizações: a 

Universidade do Minho (Portugal), a Universidade Federal de Pelotas (Brasil) e a Pró-

Inclusão. A sua realização integralmente on-line deveu-se ao facto das restrições 

impostas pela pandemia da Covid-19 ainda estarem em vigor, tendo sido adiado o 

evento presencial para julho de 2022. Dado o formato deste evento, o programa incluiu 

apenas conferências e mesas redondas. O número total de inscritos foi de 350. 

o Relativamente à análise da extensa atividade formativa desenvolvida pelo Centro 

de Formação, sugere-se Cf. com Cronograma de Execução Física 2020 do Centro 

de Formação da Pin-ANDEE 

  

5. Centro de Formação: Atividade desenvolvida 

• 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-0483/20. O CF não tem fins lucrativos e, toda a sua organização e 

https://conlubra2021.weebly.com/
https://conlubra2021.weebly.com/
https://youtu.be/QSxrE4jwmnM
https://youtu.be/QSxrE4jwmnM
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dinâmica, depende do trabalho voluntário dos associados que integram a 

Comissão Pedagógica e das docentes em regime de mobilidade. Como referido em 

anteriores Relatórios, o Centro de Formação tem 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.  

O financiamento do 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). Em 2020, acresce ainda o suporte das 

despesas com as diferentes ferramentas de gestão e comunicação. 

Os valores praticados no ano de 2021 para a inscrição nas ações de formação são 

os que se apresentam no quadro seguinte: 

 

Formação Acreditada (CCPFC) Sócios Não Sócios 

Oficinas de Formação (50h) 40,00€ 65,00€ 

Oficinas de Formação (30h/40h) 35,00€ 60,00€ 

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

Cursos de Formação (15h) 30,00€ 50,00€ 

Ciclo de Sábados - Falando com Quem Faz (Curso 
de Formação – 15h) 

Gratuito 
5,00€ (acreditação) 

50,00€/Ciclo 
15,00€/sessão 5,00€ 

(acreditação) 

Formação Certificada pelo CF-Pin-ANDEE Sócios Não Sócios 

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

Workshops temáticos (3h) Gratuito 10,00€ 

 

 

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

mínimo de vinte e cinco inscrições, tendo sido ponderada a sua realização com um 

número inferior de inscritos, caso a caso. Após a conclusão das ações/cursos foi 

realizada uma avaliação das mesmas, por parte dos formandos, o que permitiu concluir 

que os formadores trabalham em função de elevados padrões de qualidade. 

A qualidade global das ações tem sido reconhecida ao nível dos parâmetros ‘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. 

 

• A ações formativas tem vindo a ser realizadas em duas vertentes, sendo uma por 

iniciativa do Centro de Formação da Associação e outra no âmbito de 

protocolos/parcerias, dos quais destacamos o Museu do Aljube, a Associação 
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Bengala Mágica, a Câmara Municipal de Oeiras, o SPLEU e a Secretaria Regional da 

Madeira.   

 

• 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 foram abertas a 

sócios e não sócios e pretenderam ir ao encontro das necessidades manifestadas. 

Parece-nos relevante salientar o facto de as ações terem passado do regime 

presencial para o regime on-line, facilitou a participação e o acesso de formandos 

de várias regiões do país, trazendo uma maior partilha de reflexões, práticas e 

experiências, consolidando-se cada vez mais como um formato preferencial pela 

mais-valia que aporta.  

 

5.1. Ações de Formação 

Nos quadros que se seguem apresentam-se os cursos de formação realizados em 2021 

com base no Plano de Atividades previsto. 

 

A – Ações de Curta Duração* (3h): 

 

Designação/Formador(es) 
Datas de 

realização 
(2021) 

Local 
N.º 

Participantes 
/inscritos 

N.º 
formandos 
creditados 

Webinário 
“Contributos do Docente de Educação 

Especial para a Educação Inclusiva” 
(Vários) 

29/abr 
(3h) 

On-line 303 290 

Congresso Luso-Brasileiro de Educação 
Inclusiva 

‘Educação Inclusiva’ (Vários) 

14/jul 
(3h) 

On-line 216 86 

Congresso Luso-Brasileiro de Educação 
Inclusiva 

‘Perturbação do Espectro do Autismo’ 
(Vários) 

15/jul 
(3h) 

On-line 221 81 

Congresso Luso-Brasileiro de Educação 
Inclusiva 

‘Intervenção Precoce na Infância’ (Vários) 

16/jul 
(3h) 

On-line 208 87 

“Cidadania, porque sim! De pequenino é 
que se ganha o destino: cidadania e 

inclusão na escola"  
(Museu do Aljube) 

Formador/a: David Rodrigues 

27/jan 
(3h) 

on-line 105 105 
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“Cidadania, porque sim! Museus, 
transformação, participação e direitos 

humanos"  
(Museu do Aljube) 

Formador/a: Sara Barriga, Luzia Lima-
Rodrigues, Joana Simões Piedade 

24/fev 
(3h) 

on-line 37 37 

“Cidadania, porque sim! Igualdade, 
Mulheres e Género"  

(Museu do Aljube) 
Formador/a: Maria Judite Álvares 

10/mar 
(3h) 

on-line 48 48 

“Cidadania, porque sim! Igualdade, 
cidadania e educação"  

(Museu do Aljube) 
Formador/a: José Morgado & Rita Ramalho 

24/mar 
(3h) 

on-line 67 67 

“Cidadania, porque sim! Igualdade, 
antirracismo e não discriminação” 

(Museu do Aljube) 
Formador/a: Cristina Roldão 

14/abr 
(3h) 

on-line 63 63 

“Cidadania, porque sim! Cidadania uma 
construção de todos os dias"  

(Museu do Aljube) 
Formador/a: Ana Maria Bettencourt 

29/abr 
(3h) 

on-line 74 74 

“Cidadania, porque sim! Escola, um lugar 
de e para a cidadania"  

(Museu do Aljube) 
Formador/a: Sérgio Nisa 

26/mai 
(3h) 

on-line 75 75 

“Cidadania, porque sim! Igualdade de 
género, não-discriminação, cidadania, 
educação para os direitos humanos"  

(Museu do Aljube) 
Formador/a: Miguel Vale de Almeida 

16/jun 
(3h) 

on-line 64 64 

“A música na Deficiência Visual" 
(Associação Bengala Mágica)  

Formador/a: João Reigado, Catarina Braga 
e Rui Pinto 

8, 15 e 
22/mai 

(6h) 
on-line 30 30 

“Tecnologias Acessíveis” 
(Associação Bengala Mágica)  

Formador/a: José Fernando Rodrigues 

20/fev e 
06/mar 

(3h) 
on-line 59 59 

“Particularidades da Baixa Visão” 
(Associação Bengala Mágica)  

Formador/a: Eliana Cunha 

06 e 
13/nov 

(3h) 
on-line 83 83 

“Da Resistência à Resiliência – Uma 
abordagem humanista a partir de 

materiais psicoeducativos” 
 (Museu do Aljube) 

Formador/a: Susana Carvalho de Sousa & 
Jacinto de Almeida Gomes 

26/nov 
(3h) 

on-line 19 19 

TOTAL 1672 1268 

*Ações certificadas pela entidade formadora. 
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B – Cursos e Oficinas de Formação**: 

 

Designação/Formador(es) 
Nº 

horas 
Datas de 

realização 
Local* 

N.º 
Participantes

/inscritos 

N.º 
formandos 
creditados 

C3 - Educação Inclusiva e 
Diversidade em Sala de Aula 

(Projeto Mochila Leve - Parceria 
com Câmara Municipal de Oeiras) 

Formador/a: Marco Rosa 

25h 
5 janeiro a 

16 fevereiro 
On-line 12 10 

C4 - Desenho Universal Para A 
Aprendizagem: O Currículo Ao 
Serviço Da Aprendizagem De 

Todos 
Formador/a: Manuela Alves 

25h 
15 maio a 19 

junho 
On-line 26 23 

C9 - Educação Inclusiva: Desafios, 
Potencialidades e Práticas 

Formador/a: Ana Rosa Trindade & 
Marco Rosa 

25h 
12 janeiro a 
09 fevereiro 

On-line 27 27 

C11-O Telemóvel Em Sala De Aula-
Exemplos De Práticas E Aplicações 

(Parceria SEPLEU) 
Formador/a: João Mouro 

25h 
23 outubro a 
4 dezembro 

b-learning 14 9 

C11-O Telemóvel Em Sala De Aula-
Exemplos De Práticas E Aplicações 

(Turma C) 
Formador/a: João Mouro 

25h 
16 março a 

04 abril 
On-line 27 26 

C11-O Telemóvel Em Sala De Aula-
Exemplos De Práticas E Aplicações 

(Turma D) 
Formador/a: João Mouro 

25h 
26 março a 

20 abril 
On-line 25 24 

C13 - Práticas Inclusivas Em 
Contexto De Pré-Escolar (Turma B) 
Formador/a: Carla Hébil & Helena 

Neves 

25h 
23 fevereiro 
a 23 março 

On-line 30 28 

C15 - Formar para a Vida Pós-
Escolar sob o novo Paradigma da 

Escola Inclusiva 
Formador/a: Luís Fânzeres & Maria 

do Rosário Ferreira 

25h 
05 janeiro a 
19 fevereiro 

On-line 21 19 

C17 - Música na Infância e na 
Primeira Infância 

Formador/a: João Reigado 
25h 

05 janeiro a 
02 fevereiro 

On-line 27 25 
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C18 - Promover A Inclusão: A 
Música É Condição (Turma A) 

Formador/a: Pedro Cunha 
25h 

16 outubro a 
13 

novembro 
On-line 27 27 

C18 - Promover A Inclusão: A 
Música É Condição (Turma B) 

Formador/a: Pedro Cunha 
25h 

09 abril a 24 
abril 

On-line 27 27 

CF22 - Educação Inclusiva: A 
EMAEI Como Recurso 

Organizacional (Parceria CFECO) 
Formador/a: Rosalina Veiga & 

Adalgisa Portugal 

25h 
04 outubro a 
4 novembro 

On-line 27 27 

C22 - Educação Inclusiva: A EMAEI 
Como Recurso Organizacional 

(Turma A) 
Formador/a: Rosalina Veiga & 

Adalgisa Portugal 

25h 
04 setembro 

a 30 
setembro 

On-line 30 28 

C22 - Educação Inclusiva: A EMAEI 
Como Recurso Organizacional 

(Turma B) 
Formador/a: Rosalina Veiga & 

Adalgisa Portugal 

25h 
01 outubro a 
23 outubro 

Presencial 
(Madeira) 

32 29 

C22 - Educação Inclusiva: A EMAEI 
Como Recurso Organizacional 

(Turma C) 
Formador/a: Rosalina Veiga & 

Adalgisa Portugal 

25h 
28 outubro a 
6 dezembro 

On-line 26 25 

C22 - Educação Inclusiva: A EMAEI 
Como Recurso Organizacional 

(Turma D) 
Formador/a: Rosalina Veiga & 

Adalgisa Portugal 

25h 
17 maio a 17 

junho 
On-line 34 28 

C28 - Adaptações Curriculares: 
Flexibilizar para Incluir 

Formador/a: Rosalina Veiga  
25h 

5 janeiro a 4 
fevereiro 

On-line 35 34 

C28 - Adaptações Curriculares: 
Flexibilizar para Incluir (Turma 

Madeira) 
Formador/a: Rosalina Veiga 

25h 
21 junho a 

22 julho 
On-line 35 27 

C32 - Intervenção Escolar com 
População com Dificuldade 

Intelectual e Desenvolvimental 
(DID) (Turma A) 

Formador/a: Sofia Santos, Nelson 
Afonso, Nídia Amorim 

25h 
09 janeiro a 
30 janeiro 

On-line 30 28 
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C32 - Intervenção Escolar com 
População com Dificuldade 

Intelectual e Desenvolvimental 
(DID) (Turma B) 

Formador/a: Sofia Santos, Nelson 
Afonso, Nídia Amorim 

25h 
26 junho a 

10 julho 
On-line 27 26 

C33 - Adaptações Curriculares 
Significativas - Construção e 

Execução dos PEI's 
Formador/a: Sofia Santos, Nelson 

Afonso, Nídia Amorim 

25h 
06 fevereiro 
a 20 março 

On-line 30 29 

C33 - Adaptações Curriculares 
Significativas - Construção e 

Execução dos PEI's 
Formador/a: Sofia Santos, Nelson 

Afonso, Nídia Amorim 

25h 
11 setembro 
a 02 outubro 

On-line 33 31 

C34 - Inclusão e Intervenção com 
Alunos com Perturbações do 
Espectro do Autismo (PEA) 

Formador/a: Nelson Afonso & 
Nídia Amorim 

25h 
17 abril a 15 

maio 
On-line 32 30 

C34 - Inclusão e Intervenção com 
Alunos com Perturbações do 
Espectro do Autismo (PEA) 

Formador/a: Nelson Afonso & 
Nídia Amorim 

25h 

06 
novembro a 

19 
novembro 

On-line 27 27 

C35 - Transição para a Vida Ativa - 
Construção e Execução dos PIT's 
Formador/a: Sofia Santos, Nelson 

Afonso, Nídia Amorim 

25h 
22 maio a 19 

junho 
On-line 28 24 

C35 - Transição para a Vida Ativa - 
Construção e Execução dos PIT's 
Formador/a: Sofia Santos, Nelson 

Afonso, Nídia Amorim 

25h 
09 outubro a 
30 outubro 

On-line 27 25 

C36 - Comunicar é Possível... Para 
Todos!... 

Formador/a: Célia Sousa 
25h 

05 abril a 23 
abril 

On-line 27 25 

C37 - Como Elaborar Adaptações 
Curriculares Significativas Que 

Promovem A Qualidade De Vida E 
A Transição Para A Vida Pós-

Escolar? 
Formador/a: Cristina Simões 

25h 
08 maio a 12 

junho 
On-line 28 27 

C38 - A Diferenciação Pedagógica 
Como Ferramenta De Inclusão: 

Práticas De Diferenciação 
Pedagógicas Dos Processos 

Cognitivos De Aprendizagem  
Formador/a: Carina Lobato Faria 

25h 
20 abril a 15 

maio 
On-line 26 25 

C39 - A Linguagem E A Fala No 
Jardim De Infância 

Formador/a: Ângela Nogueira 
25h 

6 abril a 22 
abril 

On-line 26 26 
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C39 - A Linguagem E A Fala No 
Jardim De Infância 

Formador/a: Ângela Nogueira 
25h 

23 
novembro a 
9 dezembro 

On-line 28 24 

CF40 - Uma Voz, Uma História – 
Promover A Leitura E A Oralidade 

Em Alta Voz 
Formador/a: Elsa Serra & José Saro 

25h 
18 setembro 
a 09 outubro 

On-line 29 25 

CF41 - Comunicação Aumentativa 
E Alternativa Em Contexto Escolar 

Formador/a: Magda Florêncio & 
Adalgisa Portugal 

25h 
18 setembro 

a 06 
novembro 

On-line 29 28 

CF44 - Língua Gestual Portuguesa - 
Nível A1 

Formador/a: Bruna Rodrigues 
25h 

14 setembro 
a 06 outubro 

On-line 23 22 

OF4 - Dislexia como barreira à 
aprendizagem e inclusão (40h) 
Formadores: Carlos Simões & 

Maria Henriques 

40h 
04 outubro a 

29 
novembro 

On-line 21 16 

OF11 - Documentos Colaborativos, 
Inquéritos e Apresentações Web 

Formadora: Ana Paula Santos 
25h 

7 janeiro a 4 
fevereiro 

On-line 17 14 

Ciclo de Sábados: Inovação e 
inclusão em contextos de 

mudança - Falando com quem 
faz… 

Coordenadoras: Ana Rosa Trindade 
& Adalgisa Portugal 

15h 
13 março a 

19 junho 
on-line 98 49 

TOTAL 1068 944 

**Ações acreditadas pelo CCPFC 

Entre janeiro e dezembro de 2021, foram realizados, no total, trinta e sete (37) Cursos 

e Oficinas de Formação, acreditados pelo Conselho Científico e Pedagógico de Formação 

Contínua (CCPFC), dos quais, um (1) de 15h, um (1) de 40h e trinta e cinco (35) de 25h. 

O número total de participantes foi de 1 068, dos quais 944 obtiveram a acreditação.  

Para além destes, foram também realizadas quinze (15) ações de curta duração (ACD) 

de 3h e uma (1) de 6h, com um total de 1672 formandos inscritos, dos quais, 1268 

solicitaram a respetiva certificação. 

No total, as ações desenvolvidas mobilizaram 2 740 participantes, dos quais 2 212 

foram acreditados ou solicitaram certificação. 

Quadro síntese: 

Modalidade 
N.º de participantes 

/inscritos 

N.º de formandos 

acreditados 

Cursos e Oficinas de Formação 1068 944 

Ações de Curta Duração 1672 1268 

Total 2740 2212 
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6. Revista Educação Inclusiva 

Mantendo o propósito para que foi pensada, a Revista Educação Inclusiva, publicada 

semestralmente, foi também afetada pela situação pandémica em que temos vivido 

desde 2020. Em 2021, foi publicado o Vol.12, N.º 1, mas o N.º 2* sofreu um atraso na 

sua edição sendo disponibilizado já em 2022. 

 
Vol.12-N.1 

 

 
Vol.12-N.2* 

 
Acreditamos que uma revista com as características desta publicação pode influenciar 

positivamente a construção da profissionalidade dos Docentes de Educação Especial 
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pelo que continuamos a considerar o investimento neste projeto como uma mais-valia 

apesar dos elevados custos financeiros que lhe estão associados. 

 

7. Newsletter 

 
A Newsletter foi sujeita a uma renovação de imagem, passando a ser editada através da 
aplicação Sway, com a vista a torná-la dinâmica e interativa. Também aqui sentimos 
algum impacto da pressão causada pela pandemia da Covid-19 e que desejamos 
ultrapassar com a maior brevidade possível. Foi publicada com alguma irregularidade no 
website da Associação, nas respetivas redes sociais e enviada através de e-mail para os 
associados e restantes contactos da Base de Dados/mailling list da Associação. 
O feedback por parte dos seus leitores, tem sido bastante positivo, visto a Newsletter 

constituir não só um elo mais próximo 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 140 números 

publicados.  

 

8. Parcerias 

A Pró-Inclusão tem estabelecido ao longo dos anos parcerias com Instituições de 

Formação de Ensino Superior nacionais e internacionais. Em 2021, deu continuidade ou 

estabeleceu novas parcerias com: 

• Instituto Piaget, 

• Escola Superior de Educação de Viana do Castelo, Lisboa e Setúbal 

• Universidade do Minho, 

• Universidade Federal de Pelotas (Brasil) 

Tem, ainda, vindo a estabelecer parcerias com Autarquias e Instituições/Organizações e 
Associações, cujos princípios estatutários se harmonizam com os da Associação, dentre 
elas, encontram-se o Instituto Nacional para a Reabilitação, Fundação Calouste 
Gulbenkian, a Fundação Aga Khan/Carta Portuguesa para a Diversidade e Associação 
Bengala Mágica, Museu do Aljube, SPLEU e Câmara Municipal de Oeiras.  

O principal objetivo que sustenta estas parcerias, tem sido o desenvolvimento de ações 
de formação que procuram responder às necessidades formativas diagnosticadas, 
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apostando simultaneamente, na descentralização da sua atividade. Estas parcerias têm 
sido estabelecidas não só por iniciativa da Associação, mas também das próprias 
instituições que manifestam esse interesse. 

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 propõe 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.  

No âmbito das parcerias descritas acima, em 2021, a Pró-Inclusão estabeleceu os 

primeiros contactos com a Autarquia de Cascais com vista a cedência de um espaço para 

a sede da Associação. Das reuniões efetuadas com o seu presidente, Dr. Carlos Carreiras, 

firmou-se o compromisso de cedência de um espaço no Edifício Estação, na Parede, no 

qual ficarão alojados outros serviços tais como a Casa da Juventude, o Balcão de Inclusão 

e a Cruz Vermelha. Em 2022, será assinado o Protocolo entre as duas instituições 

relativamente ao qual se antecipa o compromisso de desenvolvimento de ações 

formativas conjuntas e partilha de recursos. 

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. 

 

9. Candidaturas 

Em 2021, a Associação recandidatou-se ao projeto de financiamento da Fundação 

Altice – de modo a conseguir apoio para cobrir as despesas com as comunicações e 

internet, no contexto atual de teletrabalho de toda a assessoria técnico-pedagógica da 

Associação. Esta candidatura à Fundação Altice, resultou na concessão de um donativo 

no valor de 500,00€ (quinhentos euros). 

 

Considerações Finais 

No decorrer do ano de 2021 a Pin-ANDEE, num processo de reflexão e partilha com 

todos os envolvidos, deu cumprimento aos seus princípios estatutários desenvolvendo 

iniciativas e atividades que possibilitaram a (in)formação, valorização e dignificação da 

profissão docente, em particular dos docentes de Educação Especial.  

 

Ao longo de 2021, um ano ainda marcado pela pandemia provocada pela Covid-19, e tal 

como aconteceu com outras entidades, instituições e, por consequência, com todas as 

escolas, também a Pin-ANDEE manteve e reforçou o desenvolvimento da sua atividade, 
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particularmente a formativa, adaptando-a, nomeadamente ao nível da redefinição de 

prioridades nos projetos previstos. 

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

elevado nível de participação (associados e não 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 dos projetos previstos para o próximo ano, continuarão a consolidar 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 política 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 a participação extraordinariamente crescente nas suas 

iniciativas, o exponencial aumento do número de associados e também com os 

destacamentos que o Ministério da Educação continua a assegurar a quatro docentes 

de educação especial que constituem uma extraordinária mais-valia para a nossa 

Associação. 

 

 

Almada, 25 de março de 2022 

A presidente da Pró-Inclusão – ANDEE 
 

 

Margarida Loureiro 


