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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 2016, 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 oitavo 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 dos 

docentes de Educação Especial através de ações de formação, publicações, 

reuniões científicas e divulgação de todo o tipo de iniciativas neste âmbito;  

d) Colaborar na elaboração e na divulgação de materiais, metodologias, 

procedimentos e recursos, de forma a qualificar o exercício da profissão;  

e) Estimular a investigação científica na área da Educação Inclusiva, mais 

especificamente das NEE, promovendo a fundamentação das práticas e 

decisões;  

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

internacionais;  

g) Promover a colaboração com outros grupos profissionais do setor, bem como 

com outras organizações da comunidade, nomeadamente associações de pais; 
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h) Colaborar com organismos públicos e privados, no âmbito da consultadoria, da 

informação técnica e científica, participando como parceira social na política 

nacional de Educação;  

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

exceção dos assuntos de natureza sindical. 

 

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. Ações desenvolvidas em 2016  

 

Até ao presente, 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 têm sido concedidos destacamentos de docentes para a Associação. 

 

No ano de 2014, a Associação procedeu, pela primeira vez, face ao aumento 

extraordinário da sua atividade, ao pedido de mobilidade estatutária de duas docentes 

que, após análise da exposição feita à altura, foi deferido. No ano de 2016 as docentes 

de educação especial Margarida Loureiro e Sofia Andrade desempenharam 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 Centro de 

Formação: 
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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/. 

  Dinamização do perfil no Facebook - 

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

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

 Distribuição 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 700 associados. 

 

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 do WebSite com manifesta preocupação 

nas adaptações necessárias e possíveis ao aumento do nível de 

acessibilidade Web: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

 

http://proandee.weebly.com/
http://cfpinandee.weebly.com/
https://www.facebook.com/pin.andee
https://twitter.com/AndeePin
https://login.mailchimp.com/
http://proandee.weebly.com/
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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 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 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. Apoio e supervisão de grupos de trabalho no âmbito da Educação Especial e 

Inclusiva: 

o A Associação apoiou e supervisionou a realização de um Grupo de 

Trabalho, integrado num ciclo de Tertúlias, cujo tema aglutinador é 

“Novos Rumos para a Educação Inclusiva”; 

 

G. Desenvolvimento de atividades informativas e formativas, pedagógicas e 

científicas concordantes com os objetivos da Pin-ANDEE; 

 

H. Promoção da formação didática, pedagógica e científica junto dos docentes de 

educação especial, em particular, mas considerando também como 

destinatários, docentes de outros grupos disciplinares e todos os níveis de 

ensino, pais/encarregados de educação e técnicos: 
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o A Associação tem vindo a aumentar de forma bastante significativa a sua 

atividade formativa nomeadamente através da realização, em maior 

número e cada vez mais descentralizada da ação “Ciclos de Sábados – 

Falando com quem Faz”, bem como dos Cursos de Formação, ambos 

acreditados pelo Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua. 

2.1. Representação da Pin-ANDEE noutros eventos 

 

A associação esteve representada por elementos da sua Direção ou de outros órgãos 

sociais ou do seu “núcleo duro”, noutros eventos para os quais foi convidada, e/ou nos 

quais apresentaram comunicações. Mencionamos a seguir alguns desses eventos: 

 

Data / Local Evento 
10 fevereiro 2016  

Sintra 

II Jornadas Pedagógicas A Escola somos Nós - AE Alto dos Moinhos, 

Sintra 

19 março 2016 

Coimbra 

Palestra Educação Inclusiva: à conquista das aprendizagens 
IP/ESE Coimbra 

4 de março 2016 

Colaboração na disciplina de Metodologias Habilitativas, Pós-

Graduação de Educação Especial-domínio Cognitivo e Motor – 

UTL- Faculdade Motricidade Humana 

8 e 9 abril2016 

Sintra 
Seminário Bibliotecas Inclusivas - AE Leal da Câmara, Sintra 

20 abril 2016 

Loures 

Adequações Curriculares: Respostas à Diversidade - AE n.º 1 

Loures 

8 a 11 de maio de 2016 

Luxemburgo 

Participação nas atividades de aprendizagem entre pares, 

subordinadas à temática da educação dos alunos com NEE, no 

Luxemburgo. Cooperação entre o Ministérios da Educação e da 

Ciência (MEC) Português e o Ministério da Educação Nacional, da 

Infância e da Juventude Luxemburguês (MENJE) 

14 maio 2016  

Porto 

Conferência Educação Inclusiva, Educar Todos com Todos - ES 

Alexandre Herculano, Porto 

20 e 21 de maio 2016 

Odivelas 

  Jornadas Pedagógicas organizadas pelo Instituto de Ciências 

Educativas - Odivelas. Comunicações: O supervisor como líder de 

Comunidades Inclusivas e Aprendentes- Intervenção Precoce  

11 maio 2016  

Alcácer do Sal 
Conferência Educar Todos com Todos 

11 de maio 2016 

Lisboa 

Ciclo de Seminários organizado pelo Centro de Formação António 

Sérgio- Ciência, Educação e Democracia- “Ciências, Literacia e 

Inclusão” 

16 maio 2016  

Porto 

Conferência Educação Inclusiva, Educar Todos com Todos -E.S. 

Gomes Teixeira 

19 maio 2016 

Lisboa 

Conferência Educação Inclusiva, Educar Todos com Todos - EB 

Fernando Pessoa 

25 maio 2016 

Lisboa 
Conferência Europe in Action 2016 in Lisbon - Inclusion Europe 
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3 junho 2016 

Funchal, Madeira 
Conferência - Centros de Recursos para a Inclusão 

8 de junho 

Lisboa 

Conferência Parlamentar: Necessidades Educativas Especiais, 

Deficiência e Escolaridade Obrigatória. Quais os desafios? 

Junho - Coimbra Seminário de encerramento do Projeto Proativos , ESE  de Coimbra   

16 junho 2016 

Universidade de S. Paulo, Brasil 
Conferência - Novas Perspetivas de Aprendizagem . 

14 de julho 2016 

Coimbra 

II Encontro Internacional de Educação Inclusiva organizado pela 

Escola Superior de Educação de Coimbra - Comunicação-Educação 

Especial: contributos para a intervenção  

9 e 10 de setembro de 2016 

Chaves 

I Encontro sobre Inclusão - Inclusão e Diversidade: Múltiplos 

Olhares; comunicação: Desenho Universal para a Aprendizagem- 

Promover a aprendizagem para todos  

21 de outubro de 2016 

Lisboa 

3º Edição do Ciclo de Palestras -Formação em contexto de 

trabalho: Reflexões, inclusão e transições - organizado pelo Centro 

de Formação António Sérgio.  

 

2.2. 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-0367/14. 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 

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).  

O valor praticado atualmente para a inscrição nas ações de formação é de trinta euros 

(30€) para associados e de cinquenta euros (50€) para não associados (ações acreditadas 

de 25h). No caso dos Ciclos de Sábados - Falando com quem Faz” (ações acreditadas de 

15horas), a sua inscrição é gratuita para os sócios e tem o custo de dez euros (10€) por 

sessão para os restantes formandos.  

 

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

mínimo de vinte inscrições.  Atualmente estão 12 Ações de Formação acreditadas sendo 

sete (7) cursos de 25h e cinco (5) ações de 15 horas. Após a conclusão das ações/cursos 

tem-se realizado uma avaliação das mesmas por parte dos formandos que tem 
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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.  

 

A avaliação do plano anual de atividades do Centro de Formação efetuou-se, como 

previsto, através do Relatório - Cronograma Físico 2016 e do Relatório - Cronograma 

Financeiro 2016. 

 

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

http://cfpinandee.weebly.com  

 

2.2.1. 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 

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

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

 

2.2.1.1. Cursos de Formação 

No quadro que se segue apresentam-se os cursos de formação realizados em 2016: 

http://cfpinandee.weebly.com/
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*Cursos de Formação - 25 horas / 1 crédito**Alcinda Almeida, Ana Maria Ferreira, Ana Rosa Trindade, David Rodrigues, Helena 

Neves, Isabel Lopes, João Adelino Santos, Joaquim Colôa, Leonor Brito, Luzia Lima-Rodrigues, Margarida Loureiro, Sofia Andrade e 

Teresa Baião. 

                                                                       

 

 

Curso de Formação 
Designação* 

Formador(es) Calendarização Local 
N.º 

formandos 

1 

Pedagogias 
Expressivas em 
Educação Inclusiva I - 
TA 

Luzia Lima-
Rodrigues 

David 
Rodrigues 

(9 e 12 dez 
2015) 

11 e 25 jan 
1 e 15 fev 2016 

AE Patrício Prazeres - 
Lisboa 

25 

2 

Pedagogias 
Expressivas em 
Educação Inclusiva I - 
TB 

Luzia Lima-
Rodrigues 

David 
Rodrigues 

(11 e 12 dez 
2015) 

12 e 26 jan 
2 e 16 fev 2016 

AE Patrício Prazeres - 
Lisboa 

24 

3 
Educação Especial: 
Intervenção e 
Supervisão 

David 
Rodrigues 

14 e 28 jan 
1 e 25 fev 

10 mar 2016 

AE Pedro Santarém - 
Benfica 

35 

4 
Educação Especial: 
Intervenção e 
Supervisão 

David 
Rodrigues 

27 jan 
13 e 17 fev 

2 mar 
6 abr 2016 

AE do Vale de 
Amoreira - Seixal 

27 

5 
Pedagogias 
Expressivas em 
Educação Inclusiva I 

Luzia Lima-
Rodrigues 

David 
Rodrigues 

30 abr 
6, 7, 13 e 14 

mai 2016 

AE de Miranda do 
Corvo 

22 

6 
Transição para a Vida 
Pós Escolar 

**vários 
16 abril, 7 e 21 

maio 2016 
A.E. nº1 Beja 

30 

7 
Transição para a Vida 
Pós Escolar 

**vários 
24 set., 8 e 22 

out.2016 
A.E. Garcia de Orta – 

Porto 

37 

8 
Transição para a Vida 
Pós Escolar 

**vários 
24 set., 1 e 15 

out 2016 

I.P.-Escola Superior 
de Educação e 

Comunicação de Faro 

38 

90 
Transição para a Vida 
Pós Escolar 

**vários 
1, 15 e 29 out 
2016 

A.E. de Vila Nova de 
Paiva-Viseu 

30 

10 
Transição para a Vida 
Pós Escolar 

**vários 
29 out., 5 e 19 

nov 2016 
IP Coimbra/ESE de 

Coimbra 

36 

11 
Transição para a Vida 
Pós Escolar 

**vários 
8, 10, 15, 17, 22 
e 24 nov 2016 

A.E.Virgílio Ferreira-
Lisboa 

50 

12 
Seminário Nacional  
Na Escol@ e depois da 
Escol@ 

**vários 
25 e 26 de 
nov.2016 

IPLx/E.S.Comunicação 
Social- Lisboa 

205 
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       Seminário Nacional “Na Escol@ e depois da Escol@”-Total de formandos: 559 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2. Ciclos de Sábados ‘Falando com quem faz’ 

No decorrer do ano letivo 2016, foram realizados cinco (5) Ciclos de Sábados ‘Falando 

com quem Faz’. 

 

Os ciclos de sábados têm como objetivo principal a partilha e divulgação de práticas 

pedagógicas, de reflexões e de trabalhos desenvolvidos em prol de uma Educação 

Inclusiva. São acreditados com 0,6 créditos pelo Conselho Científico Pedagógico da 

Formação Contínua, e mobilizaram cerca de 395 formandos.  

 

IX CICLO DE SÁBADOS - FALANDO COM QUEM FAZ* 

Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo/ES José Falcão - Miranda do Corvo 

 

*Docente/Membro do Núcleo Duro da Pin-ANDEE responsável pelo Ciclo: Isabel Borges 
 

 

 

 

 

 

Sábados 
10h-13h 

Local Convidados Tema das sessões 

4 º sessão 
9 jan 2016 

EB c/ Sec. José Falcão Joaquim Colôa Modalidades Específicas de Educação 

5ª sessão 
6 fev 2016 

EB c/ Sec. José Falcão Ana Ferreira Transição Pós Escolar 
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X CICLO DE SÁBADOS - FALANDO COM QUEM FAZ* 

IP/Escola Superior de Educação de Santarém 

 

*Docente/Membro da direção da Pin-ANDEE responsável pelo Ciclo: Ana Ferreira 
 
 

XI CICLO DE SÁBADOS - FALANDO COM QUEM FAZ* 
Agrupamento de Escolas Virgílio Ferreira/EB S. Vicente de Telheiras – Lisboa 

 

*Docentes/Membros dos diferentes órgãos sociais da Pin-ANDEE responsáveis pelo Ciclo: 
Fátima Craveirinha, Isabel Lopes, Joaquim Colôa, Helena Neves. 

 

Sábados 
10h-13h 

Local Convidados Tema das sessões 

20 fev 2016 
IP/ESE 

Santarém 
Isabel Borges A Intervenção Precoce 

12 mar 2016 
IP/ESE 

Santarém 
Isabel Lopes Medidas Educativas - CEI 

Sábados 
10h-13h 

Local Convidados Tema das sessões 

16 jan 2016 

EB S. 

Vicente de 

Telheiras  

Elsa Henriques e Patrícia 
Correia 

(AE Leal da Câmara - Rio 
de Mouro) 

Modalidades específicas de educação:  

Educação de Alunos Cegos e com Baixa 

Visão 

27 fev 2016 

EB S. 

Vicente de 

Telheiras  

Elsa Henriques, Ana 
Miranda e 

Conceição Granja 
(idem) 

Medidas Educativas – CEI 

Um modelo de operacionalização dos 

Currículos Específicos Individuais 

5 mar 2016 

EB S. 

Vicente de 

Telheiras  

Ana Rosa Trindade 
e 

José Adelino Proença 

Cooperação e Parcerias 
As NEE em Projetos Além Fronteiras 

"Pessoas" na Europa - Vale a pena, eis o 
nosso lema! 

Percursos de Inclusão 

9 abr 2016 

EB S. 

Vicente de 

Telheiras  

Helena Rodrigues 

Intervenção Precoce na Infância  

ELI Loures 

14 mai 
2016 

EB S. 

Vicente de 

Telheiras  

Manuela Guedes 
Ana Falé, Luisa Supico 

(AEL.Câmara – R.Mouro) 
Ana Cristina 

Graça Gonçalves 

Práticas de Diferenciação Pedagógica nos 

Diversos Ciclos de Ensino 
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XII CICLO DE SÁBADOS - FALANDO COM QUEM FAZ* 
Agrupamento de Escolas Garcia de Orta/Escola Secundária Garcia de Orta – Porto 

 

*Docentes/Membros da Direção e do Núcleo Duro da Pin-ANDEE responsáveis pelo Ciclo: 
Alcinda Almeida e Olga Margarida Sá 
 

 
XIII CICLO DE SÁBADOS - FALANDO COM QUEM FAZ* 

Agrupamento de Escolas n.º 1 de Beja/Escola Secundária Diogo de Gouveia - Beja 
 

Sábados 
10h-13h 

Local Convidados Tema das sessões 

20 fev 2016 
Escola 

Secundária 
Garcia de Orta 

Joaquim Colôa 
Medidas Educativas 

Apoio Pedagógico Personalizado 

5 mar 2016 
Escola 

Secundária 
Garcia de Orta 

Joana Santos 
Modalidades específicas de educação 

Orientação e Mobilidade de alunos cegos 

16 abr 2016 
Escola 

Secundária 
Garcia de Orta 

João Adelino 
dos Santos 

Transição para a vida pós escolar 
Portaria n.º 201-C/2015 

7 mai 2016 
Escola 

Secundária 
Garcia de Orta 

Ana Amaral 
Ana Massa 

ELI do Porto 

A Intervenção Precoce na Infância 

4 jun 2016 
Escola 

Secundária 
Garcia de Orta 

Mário Pereira 
(ASSOL) 

Cooperação e parcerias 

Sábados 
10h-13h 

Local Convidados Tema das sessões 

27 fev 2016 
Escola 

Secundária Diogo 
de Gouveia 

Joaquim Colôa 

Parcerias e Inclusão 
- O Contributo da biblioteca escolar no 

caminho para uma escola inclusiva:  
Uma parceria necessária 

12 mar 2016 
Escola 

Secundária Diogo 
de Gouveia 

Bruna Rodrigues 
Margarida Canha 

Modalidades específicas de educação 
- Educação Bilingue de Alunos Surdos 

9 abr 2016 
Escola 

Secundária Diogo 
de Gouveia 

Joaquim Colôa 
Nelson Santos 

Fátima Pestana 
Teresa Silva 

Medidas Educativas 
- Apoio Pedagógico Personalizado 

- Adequações Curriculares 
- O impacto da Tecnologias de Apoio na 
atividade e participação dos alunos com 

NEE, em ambientes inclusivos 
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*Docentes/Membros da Comissão Pedagógica e do Núcleo Duro da Pin-ANDEE responsáveis 
pelo Ciclo: Maria Teresa Baião e Marília Pelica 

 
 

2.3. 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 

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.  

Neste sentido, a Associação tem vindo a candidatar-se a Projetos que a ajudem na 

promoção da qualificação docente segundo os valores da educação inclusiva. Neste 

contexto, a Pin-ANDEE, mais uma vez apresentou uma candidatura, posteriormente 

aprovada, ao Programa Qualificação das Novas Gerações, da Fundação Calouste 

Gulbenkian, com o Projeto Na Escol@ e Depois da Escol@ que permitiu a realização de 

seis Cursos de Formação a nível nacional, com a temática Transição para a Vida Pós 

Escolar, dirigidos a docentes de todas as áreas disciplinares, técnicos, pais/encarregados 

de educação e empresários parceiros das escolas, em parceria com a Associação Pais em 

Rede.  

Esta resposta, que derivou do diagnóstico de necessidades previamente realizado, veio 

a revelar-se extraordinariamente positiva, verificando-se uma rápida e excecional 

adesão em todas as localidades: Beja, Porto, Viseu, Faro, Coimbra e Lisboa. 

De notar que, embora o projeto tenha sido aprovado, não foi concedido o valor integral 

inicialmente previsto para o financiamento, pelo que a Associação, e segundo o definido 

no Termo de Aceitação, se viu obrigada a solicitar aos formandos o pagamento de um 

valor diferenciado e inferior, quer relativamente ao valor habitualmente cobrado aos 

seus formandos, quer relativamente à distinção entre associados e não associados.  

Em resultado da realização deste conjunto de ações de formação a nível nacional, o 

presente projeto incluiu, em 25 e 26 de novembro de 2016, um Seminário Nacional, 

subordinado ao tema do Curso, Na Escol@ e Depois da Escol@ - Transição para a Vida 

Pós-Escolar, que congregou todo o trabalho entretanto desenvolvido e do qual 

28 mai 
2016 

Escola 
Secundária Diogo 

de Gouveia 
Ana Ferreira Transição para a vida pós escolar 

4 jun 2016 
Escola 

Secundária Diogo 
de Gouveia 

Teresa Bento 
Isabel Lopes 

Intervenção Precoce 
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resultaram discussões, reflexões e registos significativos que deverão ser 

consubstanciados numa Brochura. 

A Pin-ANDEE tinha formulado uma outra candidatura ao mesmo Programa, com o 

objetivo de desenvolver um conjunto de ações dirigidas particularmente aos 

pais/encarregados de educação de alunos com Necessidades Educativas Especiais, em 

parceria com a Câmara Municipal de Cascais e a Associação Pais em Rede, tendo em 

vista a promoção da formação parental, Pais Positivos, mas a não aprovação do mesmo 

inviabilizou a concretização desse projeto. 

 Tentando colmatar esta ausência de financiamento, propomos candidatar-nos ao 

concurso Educação Especial promovido anualmente pela Fundação Gulbenkian, tendo a 

comissão pedagógica do Centro de Formação aprovado em 2016 uma proposta de 

projeto de formação no âmbito "Gestão Curricular para a Inclusão”.   Esta comissão 

pedagógica aprovou ainda uma proposta de candidatura ao Programa Erasmus+ no 

âmbito da ação 2 (Parcerias estratégicas nos domínios da educação e da formação). 

 

2.4. Visitas Pedagógicas 

O sistema educativo português não se esgota nas instituições escolares oficiais ou 

privadas tradicionais. Outras há que seguem programas e modelos de intervenção 

educativa e desenvolvimento curricular paralelos que apresentam características 

particulares na forma como encaram a inclusão de todos os alunos, apresentem ou não 

necessidades educativas especiais. A Pró-Inclusão, atenta às ‘Boas Práticas Educativas’ 

que promovem a equidade e a inclusão de TODOS os alunos, tem acompanhado com 

muito interesse o desenvolvimento da inovação nessas escolas. Sendo a Escola Para 

Todos, um ideal de referência da Escola Inclusiva, considera a Pin-

ANDEE que estes ‘outros’ modelos devem ser partilhados, tendo 

vindo a propor, para tal, Visitas Pedagógicas a diferentes 

organizações, entre elas, a HARPA - Associação Recriar para 

Aprender, realizada este ano.  

 

2.5. Outros eventos 

No intuito de responder às solicitações das organizações governamentais fazendo ouvir 

a voz de todos quantos trabalham em prol de uma educação inclusiva, a Pin-ANDEE 

propôs-se, ainda no decorrer do presente ano letivo, reunir algumas das mais 

significativas personalidades ligadas à educação especial/inclusiva, bem como docentes 

em exercício, pais de alunos com necessidades educativas especiais, representantes de 
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autarquias e de associações com trabalho desenvolvido na relação com a escola e a 

comunidade. 

Neste contexto, iniciou-se um ciclo de Tertúlias para discussão daqueles que poderão 

ser os ‘Novos Rumos para a Educação Inclusiva’. A primeira foi realizada a 12 de maio, e 

dela resultou um conjunto de reflexões para construção de um documento que foi dado 

a conhecer a todos os associados e amigos sendo, posteriormente, levado às instâncias 

superiores.  

 

2.6. 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 2016 a Associação, editou o Vol.7-N.º 1, estando, à data 

de construção do presente Relatório, a ser preparada a edição do Vol.7-N.º 2, para 

publicação em dezembro ou janeiro do ano seguinte. 

 

       

            
      V0l.7, Nº1 . JUNHO 2016                                 Vol.7, Nº2 . DEZEMBRO 2016 

 

 

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.  
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2.7. Newsletter 

A Pró-Inclusão–ANDEE publica quinzenalmente uma Newsletter através 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. À presente data, dezembro de 2016, contamos com 

104 números publicados.  

 

2.8. 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. Também com esse intuito, no início de 2015 a direção da Pin-

ANDEE propôs o alargamento da constituição da Comissão Pedagógica do Centro de Formação 

https://login.mailchimp.com/
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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 alargou, no presente 

ano letivo, a oferta formativa. 

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

estabelecidos Protocolos de Cooperação com sete (7) Direções de Agrupamentos de Escolas, 

[Lisboa (3), Seixal (1), Beja (1), Miranda do Corvo (1) e Porto (1)] e quatro (4) IP-Escolas 

Superiores de Educação/Universidade (Santarém, Coimbra, Beja e 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 integrado 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. 

 

2.9. Publicação do Livro de Atas do 8th Inclusive and Supportive Education Congress - 
ISEC2015 Lisbon  

  

A comissão organizadora do 8.º Congresso Mundial de Educação Especial e Inclusiva 

ISEC2015, realizado em julho de 2015, em Lisboa, em colaboração com a National 

Association For Special Educational Needs/UK (NASEN), concluiu e publicou o Livro de 

Atas do referido Congresso. 
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Considerações Finais 

No decorrer do ano de 2016 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.  

 

Não queremos deixar de realçar que procurámos promover uma maior descentralização 

das atividades da Associação, das quais são exemplo os diversos Ciclos de Sábados que 

se realizaram em diferentes regiões do País, bem como as ações de formação do Projeto 

Na Escol@ e Depois da Escol@.  

 

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 e nos permite 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 

Educação Especial 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 


