
IPBeja, 19, 20 e 21 de Novembro de 2015

ENCONTRO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL
“Roteiros para uma educação inclusiva”

Nunca como na sociedade de hoje se falou tanto de inclusão, apesar do número de 
excluídos não parar de aumentar. Entre estes, encontram-se os que a escola não 
conseguiu que tivessem sucesso e que a abandonaram precocemente e os que nem 
sequer foram escolarizados por razões de limitações cognitivas, sociais ou outras.
Porque a escola pública representa o território privilegiado para a aceitação das 
diferenças e a ela cabe o designío de contribuir para o desenvolvimento pessoal, 
cultural, social e civilizacional, é preciso nela combater o fatalismo da reprodução 
das desigualdades sociais.

Nestes 40 anos de vida democrática, muitos foram os avanços nas respostas educati-
vas aos que por diversos motivos apresentavam graves dificuldades de aprendizagem, 
mas poucas foram aquelas que se debruçaram sobre as dificuldades do ensino, como 
se ensinar e aprender não fizessem parte de um intricado jogo de complexas relações.

Fizeram-se reformas educativas, reorientaram-se políticas, organizaram-se serviços, 
alteraram-se terminologias, formas de diagnosticar e modelos de intervenção, mas
nem sempre o presente delineado teve em conta o caminho percorrido e esta 
caminhada fez-se igualmente de consideráveis recuos, que nos impelem hoje a 
interpelar ainda mais as nossas conceções e práticas.

Este encontro oferece-se como o lugar ideal para se fazer um balanço crítico deste 
percurso e perspetivar o futuro, trazendo até nós especialistas com vasta experiên-
cia na área da Educação Especial e Educação Inclusiva e capazes de nos fazerem 
pensar sobre o que quotidianamente fazemos na educação e formação de alunos e 
professores.

Pretende-se assim com este Encontro:

• Fazer um balanço dos serviços de Educação Especial nos últimos 40 anos;

• Refletir sobre a formação de educadores e professores de Educação Especial;

• Perspetivar o contributo da educação especial para a criação de ambientes acolhe-
dores das diferenças individuais;

• Analisar diferentes abordagens ao serviço da inclusão das crianças e jovens com 
dificuldades intelectuais e motoras;

• Conhecer histórias de vida de crianças, jovens e adultos com dificuldades intelec-
tuais e motoras;

• Apresentar resultados da investigação produzida no domínio da Educação Especial, 
nesta e noutras instituições;

• Projetar modelos educacionais mais inclusivos e com forte impacto comunitário.

ENCONTRO
EM EDUCAÇÃO
ESPECIAL
“ROTEIROS PARA UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA”

19, 20 E  21 DE NOVEMBRO DE 2015
AUDITÓRIO DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
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PROGRAMA
19 DE NOVEMBRO
Auditório do IPBeja
8.30  Receção dos Participantes

9.00 – 10.00 Sessão de Abertura

10.00 – 11.00 Conferência

“Educação Inclusiva e Equitativa de Qualidade” Filomena Pereira - (Direção Geral da 
Educação - Ministério da Educação e Ciência)

11.00 – 11.30 Momento musical com Paulo Colaço e Café

11.30 – 13.00 Conferências

“Parcerias de aprendizagem em educação inclusiva” - Isabel Paes (Agrup. Escolas Eça 
de Queirós - Lisboa) e Teresa Vitorino (ESEC-Universidade do Algarve)

“Conhecimento Profissional Docente e Educação Especial” - Teresa Leite (ESE-
IPLisboa)

“Educar para o Futuro: Desafios da Escola Atual” Vítor Cruz - (Fac. Motricidade 
Humana - Universidade de Lisboa)

13.00 – 14.00 Almoço

Anfiteatro da ESE

14.00 – 15.30 Comunicações

“Responder à diversidade, construir a diferença: processos de planeamento individual 
e abordagem de resolução de problemas” - Inês Alves (Univ. de Manchester)

“Práticas educativas no agrupamento nº1-Beja” - Teresa Baião (Agrupamento de 
Escolas nº1 de Beja)

“Perceber para intervir: atitudes de docentes face à inclusão de crianças com multide-
ficiência” - Marília Pelica (Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja)

15.30 – 16.00 Café

16.00 – 18.00 Painel

“Desenvolvimento e ajustamento à diferença na Família e na Escola” - Maria Cristina 
Faria (IPBeja - ESE)

“Experiências de vida de famílias e jovens” - testemunhos de vários intervenientes

19h Programa social e cultural com Grupo Coral de Beja

20 DE NOVEMBRO
Auditório do IPBeja
9.00 – 11.00 Conferências

"A Inclusão, uma ética prática: Família, Saúde, Educação, Ciência, Desporto, Cultura 
e Sociedade" - Pedro Parrot Morato (Fac. Motricidade Humana - Universidade de 
Lisboa)

"La inclusión en educación física: actitud del profesorado" - José Tierra Orta 
(Faculdade de Ciências da Educação - Universidade de Huelva)

11.00 – 11.30 Café

11.30 – 13.00  Conferências

“Tecnologias de apoio - Uma ajuda à inclusão”- Luís Azevedo (ANDITEC)

“Ler é divertido: livros de leitura fácil” - Margarida Nunes da Ponte

“Adaptação ao contexto em sistemas de comunicação aumentativa e alternativa” - 
Luís Filipe Garcia (IPBeja-ESTIG)

13.00 – 14.00 Almoço

Anfiteatro da ESE

14.00 – 15.30 Comunicações

“Eu e os outros: qualidade de vida em adultos com Paralisia Cerebral” - Catarina 
Martins, Aires Ferreira e Célia Ribeiro (Assoc. de Paralisia Cerebral de Viseu, Min. da 
Educação, Universidade Católica)

“SIM, NÃO FALO, MAS COMUNICO… A comunicação aumentativa como facilitador da 
participação num grupo de Jardim de Infância”- Rodrigo Teixeira (Agrupamento de 
Escolas da Apelação - Loures)

“Tecnologia e Inclusão: O impacto da tecnologia na atividade e participação dos 
alunos com NEE” - Fátima Pestana e Teresa Silva (Agrupamento de Escolas de Cuba)

15.30 – 16.00 Café

16.00 – 18.00 Comunicações

“A inclusão não termina com a saída da escola. Os apoios a pessoas adultas com 
deficiência também podem ser inclusivos” -  Mário Pereira (ASSOL)

"GAPRIC - Novas Respostas para a Inclusão de jovens/adultos na Comunidade" - 
Luísa Beltrão (Assoc. Pais em Rede)

“Saúde Mental e Escola – articular para intervir” - Maria João Dores e Isabel Santos 
(ULSBA- Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência)

Sessão de Posters (átrio da Escola Superior de Educação)

21 DE NOVEMBRO
Auditório do IPBeja
9.00  – 11.00 Conferências

"Promover a Equidade e a Inclusão na escola de hoje"- David Rodrigues (Pró-Inclusão 
- ANDEE)

"Os caminhos da Educação Inclusiva"- José Morgado (ISPA - Instituto Universitário)

11.00 – 11.30 Café

11.30 – 13.00  Conferências

“O Planeamento Centrado na Pessoa”- Mário Pereira (ASSOL)

"Educação Especial: (Im)possibilidades da educação inclusiva" - Miguel Correia 
(Agrup. Escolas de Ponte de Sôr e FPCE - Univ. Porto) e Preciosa Fernandes (Fac. 
Psicologia e Ciências da Educação – Universidade do Porto)

“Intervenção Precoce na Infância em Castro Verde e Mértola” - Teresa Bento (ELI de 
Castro Verde e Mértola)

Sessão de Encerramento
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Comissão Científica e Organizadora

Adelaide Pereira Jacinto do Espírito Santo; Cesário Paulo Lameiras de Almeida;Luís Manuel da Cruz 
Murta;José António Reis do Espírito Santo; José Pedro Fernandes; José Pereirinha Ramalho; Maria Cristina 
Campos de Sousa Faria; Maria Teresa Santos

Contactos: secretariado.ese@ipbeja.pt - Telf.: 284 315 001

Encontro acreditado pelo Conselho Científico Pedagógico de Formação Contínua de Professores, registo 
CCPFC/ACC-84336/15, tempo de duração 25h -1 crédito


