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Nota Introdutória 

A Santa Casa da Misericórdia do Porto, em 

parceria com a Universidade de Santiago de 

Compostela, a Universidade de Coimbra e a 

Universidade Fernando Pessoa, renova, em 

VI edição, o espaço e tempo de debate entre 

especialistas de um domínio de intervenção, 

a educação especial, que lhe é 

particularmente grato e a qual, desde 

sempre, tem emprestado particular atenção 

nas suas ações em prol de todos quantos, no 

seu âmbito geográfico de intervenção, dela 

podem beneficiar. E são muitos.   

O VI O Congresso Ibérico de Educação 

Especial, Educação e Inclusão na Lusofonia 

acolhe especialistas que desenvolvem 

investigação em torno do denominador 

“Educação Especial”, dedicando, desta feita, 

particular atenção a realidades, a práticas 

pedagógicas e a modelos de investigação e 

ação em curso no Mundo Lusófono.  

Uma temática enformada por língua e 

cultura partilhadas: eis o seu desafio maior 

com frutuosa discussão em torno das 

temáticas explicitadas em sete painéis.  

PRESIDENTE  

Filipe Gonçalves S. Macedo, S C M do 

Porto e Universidade Fernando Pessoa,  

VICE- PRESIDENTE 

Vice-Presidente, Álvaro José Brilhante 

Laborinho Lúcio, Conselheiro do 

Supremo Tribunal de Justiça Jubilado 

 

 

VI Congresso Ibérico 

de Educação 

Especial 

 

COMISSÃO CIENTÍFICA 

Miguel Zabalza, Universidade de 

Santiago de Compostela  

Filipe Gonçalves S. Macedo, S C M do 

Porto e Universidade Fernando Pessoa 

- GEFIL 

António Rial Sanchez, Universidade de 

Santiago de Compostela / GEFIL 

Marcelino Pereira, Universidade de 

Coímbra 

Elisa Jato, Universidade de Santiago 

de Compostela / GEFIL 

Luis Borges Gouveia, Universidade 

Fernando Pessoa 

Luís Alcoforado, Universidade de 

Coimbra - GEFIL 

Fátima Coelho, Universidade 

Fernando Pessoa 

Joaquim Luis Coimbra, Universidade 

do Porto 

António Rochette Cordeiro, 

Universidade de Coímbra 

Luísa Saavedra, Universidade 

Fernando Pessoa 

Manuela Raposo, Universidade de 

Vigo 

Rui Leandro Maia, Universidade 

Fernando Pessoa 

Alcides Fernandes da Moura, 

Universidade de Cabo Verde / GEFIL 

Joaquim Ramalho, Universidade 

Fernando Pessoa 

Susana Marinho, Universidade 

Fernando Pessoa 

Francisco Castelo Branco Ribeiro, SCM 

do Porto, Universidade Lusíada do 

Norte 

Margarida Arcari, Faculdade de Santo 

André, Rondônia - Brasil 

 

Educação e Inclusão 

na Lusofonia 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Inês Gomes, Universidade Fernando 

Pessoa 

Luís Pinto Faria, Universidade Fernando 

Pessoa 

Jorge Castro, Escola Superior de 

Educação S. João de Deus 

Francisco Ribeiro da Silva, 

Universidade do Porto / Mesário da S 

C M do Porto.  

Paulo Rurato, Universidade Fernando 

Pessoa 

Telma Bonifácio dos Santos Reinaldo, 

Universidade Federal de S. Luís do 

Maranhão 

Claudia Silva, Universidade Fernando 

Pessoa 

António Cardoso, Universidade 

Fernando Pessoa 

Silvério Cordeiro, SCM do Porto, 

Universidade Fernando Pessoa 

COMISSÃO 

ORGANIZADORA 

Filipe Gonçalves S. Macedo, S C M do 

Porto e Universidade Fernando Pessoa 

- GEFIL 

Rui Leandro Maia, S C M do Porto e 

Universidade Fernando 

Pessoa/CITCEM 

Paula Cabral, Universidade Fernando 

Pessoa  

João Belchior, Santa Casa da 

Misericórdia do Porto 

Inês Gomes, Universidade Fernando 

Pessoa  

Rui Estrada, Universidade Fernando 

Pessoa/CITCEM 

Josina dos Santos Rodrigues, 

Universidade Fernando Pessoa 

 

Secretariado 

Susana Carvalho, SCM do Porto 

Maria de Fátima Trigo Pinto, CIAD 

Paula Alexandre Magalhães, SCM de 

Matosinhos 

Claudia Sofia Pires, SCM do Porto 

Publicações de Textos 
Mediante apreciação da Comissão 

Científica, os textos selecionados serão 

publicados .... 

 

Normas de Apresentações 
A apresentação de trabalhos no “VI 

Congresso Ibérico de Educação 

Especial: a educação especial no mundo 

lusófono” poderá ser feita nas formas de 

texto ou de poster. 

 

IMPORTANTE: é de notar que os 

trabalhos são precedidos da 

apresentação, tanto na modalidade de 

póster como na modalidade de texto, de 

resumo até ao dia 30 de agosto de 

2018, com indicação de aceitação, pela 

Comissão Científica, e inclusão em área 

temática a responde, até ao dia 15 de 

setembro de 2018.   
 

O resumo contempla os seguintes 

elementos: 

Formato de apresentações: 
As sessões terão duração de 90 minutos.  
As comunicações deverão ocorrer num 
tempo entre 15 a 20 minutos. A sessão será 
dividida igualmente entre os 

Filiação institucional  

Título da proposta  

Modalidade (póster ou texto), com 

dimensão entre 1300 a 1600 caracteres, 

sem espaço, incluindo título e entre, no 

mínimo, 3 palavras-chave, e, no 

máximo, 6 palavras-chave.  

Os trabalhos que a apresentar devem 

estar inseridos num dos sete painéis 

temáticos do programa. 

 

1. Especificações de apresentação de 

poster 

 

- Deve apresentar, no alto, em destaque, 

o título do trabalho, o(s) nomes(s) do(s) 

apresentador(es), do orientador(a) e o 

local onde foi realizado; 

- Deve obedecer às seguintes 

dimensões: de 1m de altura e de 0,90 de 

largura; 

- A responsabilidade de afixar e retirar o 

poster é do(s) participante(s); 

- Os posters ficarão afixados durante o 

período e local a ser informado pela 

Comissão Organizadora, devendo o 

participante permanecer no local da 

exposição no período indicado. 

 

Exemplo de Poster. 

 

ESPAÇO RESERVADO PARA O 

TÍTULO DO TRABALHO 

Espaço para o NOME DOS 

AUTORES  
Formação dos autores, Instituição e 

programa de pós-graduação, E-mail: e 

forma de participação (autor, orientador 

...) 

 

 

Introdução 
Neste espaço deve ser colocado:  

Um resumo do trabalho contendo 

justificação e objetivos. 

 

Referencial teórico 
Espaço para um resumo dos principais 

elementos da revisão bibliográfica 

 

Metodologia 
Espaço para uma síntese da 

metodologia utilizada para a realização 

do trabalho  

 

Resultados e discussão 
mesmos 

 

Conclusões ou Considerações Finais 
Espaço reservado para as conclusões do 

trabalho 

 

Referências 

 

2. Normas de apresentação de textos 
Os textos, em formato eletrónico, 

devem ser enviados, após aceitação da 

Comissão Científica, por correio 

eletrónico para o email: 

VICongressoIEE2018@scmp.pt até o 

dia 30 de setembro de 2018 

considerando as seguintes normas: 

Os artigos deverão ter a identificação 

dos seus autores na primeira página 

(conforme modelo indicado a seguir); 

Os artigos cuja autoria seja identificada 

além da primeira página serão 

excluídos. Por essa razão, certifique-se 

de que seu artigo não contenha 

identificação explícita ou oculta; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A não efetivação da inscrição até 30 de 

setembro de 2018 de pelo menos um 

dos autores (no caso de artigos em 

coautoria) de cada artigo aprovado 

acarretará a exclusão do artigo no 

âmbito do evento abrindo a 

possibilidade de um novo artigo ser 

convidado; 

A apresentação no evento dos artigos 

aprovados é obrigatória, considerando, 

no mínimo, a presença de um dos 

autores (no caso de autoria coletiva). 

Os autores serão informados da 

aprovação dos artigos até o dia 15 de 

outubro de 2018. 

 

Formatação do Artigo: 

A revisão ortográfica e a qualidade 

gramatical dos textos são de exclusiva 

responsabilidade dos autores; 

informamos que este aviso constará dos 

anais. 

Instruções gerais: 

- Margens: A4 (29,7 x 21 cm); 

- Orientação: retrato; 

- Margens: Superior: 3 cm; Inferior: 2 

cm; Esquerda: 3 cm; Direita: 2 cm 

- Editor de texto: Word do Office 2007 

ou posterior; 

- Fonte: Times New Roman, tamanho 

12; 

- Espaçamento: simples; 

- Parágrafo: justificado; 

- Páginas: o mínimo deverá ser 12 

(doze) páginas e não deverá exceder 25 

(vinte e cinco), incluindo a primeira 

página (apenas nomes, título, resumo e 

palavras-chave), tabelas, figuras, 

referências bibliográficas; 

 

- Paginação: inserir número de páginas 

no rodapé com alinhamento ao lado 

direito; 

- Notas: devem ser colocadas no rodapé 

da página correspondente; 

- Citações e referências bibliográficas: 

as citações deverão ser inseridas no 

corpo do texto, incluindo o sobrenome 

do autor da fonte, a data de publicação e 

o número de página (se for o caso). As 

referências bibliográficas completas 

do(s) autor(es) citado(s) deverão ser 

apresentadas em ordem alfabética, no 

final do texto. 

 

Veja os exemplos:  

- No que respeita à aplicação do Método 

de Harvard, o adotado, deve ser seguida 

a seguinte estrutura geral para obras 

monográficas: 

Sobrenome, N. [Nome] (Ano). Título da 

Obra [em itálico]. Lugar de Publicação, 

Nome da Editora. 

 

- No caso de capítulos inseridos em 

obras, estes deverão ser assinalados 

com o(s) nome(s) do(s) autor(es), título 

em letra normal, seguido designativo 

"In:" e do(s) editor(es) (autor) e do 

título da fonte original em itálico. Neste 

caso, será acrescentado, no final, o 

intervalo de páginas correspondentes ao 

capítulo:  

Sobrenome, N. [Nome] (Ano). Título 

do Artigo. In: Sobrenome, N. [Nome] 

(Ed.). Título da Obra. [em itálico] 

Edição [quando existente]. Lugar de 

Publicação, Nome da Editora, p. x [ou, 

pp. x-xx]. 

 

- No caso de artigos inseridos em 

revistas, deverão ser assinalados com o 

título em letra normal, seguido do título 

da fonte original em itálico, volume, 

número da revista, e intervalo de 

páginas correspondentes ao artigo:  

Sobrenome, N. [Nome] (Ano). Título 

do Artigo na Revista, Título da Revista 

[em itálico], Volume (Nºx / Trimestre / 

Mês etc.], p. x [ou, pp. x-xx]. 

 

- Nota: Os artigos sem nome de autores 

(ex. artigo de jornal ou relatórios de 

empresas), deverão estar 

alfabeticamente explicitados a partir do 

nome da organização ou fonte 

responsável pelos mesmos. 

 

- No caso de documentos disponíveis na 

internet deverão ser assinalados da 

seguinte forma: 

Sobrenome, N. [Nome] (Ano). Título 

do documento. [Em linha]. Disponível 

em "<"endereço">" [Consultado em 

data]. 

 

- No caso de se referirem locais na 

internet, páginas principais, pessoais ou 

de instituições, deve-se utilizar o 

seguinte formato: 

Exemplo: The International PGP Home 

Page. [Em linha]. Disponível em 

http://www.pgpi.com/. [Consultado em 

06/09/1999]. 

 

 

 

- No caso de se referirem publicações 

em revistas digitais, deve-se utilizar o 

seguinte formato: 

Exemplo: Zack, M. (1999). Managing 

Codified Knowledge. Sloan 

Management Review, 40(4). [Em 

linha]. Disponível em 

http://mitsloan.mit.edu/smr/ 

past/1999/smr4044.html. [Consultado 

em 06/09/1999]. 

 

Conteúdo da primeira página: 

- Título do trabalho, centralizado, em 

negrito e com todas as palavras 

principais iniciando-se em maiúsculas; 

- Indicação da linha temática para o 

qual se candidata; 

- Nomes dos autores, seguidos da 

titulação, afiliação institucional e seus 

respectivos endereços de correio 

eletrónico; 

- Resumo do trabalho (na mesma língua 

escolhida para o texto): 

- Mínimo 15 linhas (1.200 caracteres) e 

máximo de 30 linhas (2.400 caracteres), 

com espaçamento simples e indicação 

de três a cinco palavras-chave; 

- Logo após o resumo, o texto principal 

deve ser iniciado, separados por 3 (três) 

linhas em espaços simples. 

 



  

PROGRAMA 

VI Congresso Ibérico 

de Educação Especial 

15.11.2018 

 

14H00: RECEÇÃO DOS 

CONGRESSISTAS 

15H00: SESSÃO DE ABERTURA 

Marcelo Rebelo de Sousa, Sua Excelência, 
o Senhor Presidente da República 

 
Filipe Gonçalves S. Macedo, S C M do 

Porto e Universidade Fernando Pessoa – 
GEFIL 

 
António Tavares, Provedor da Santa Casa 

da Misericórdia do Porto 
 

Antonio López Díaz, Reitor da Universidade 
de Santiago de Compostela 

 
João Gabriel Monteiro de Carvalho e Silva, 

Reitor da Universidade de Coimbra. 
 

Salvato Trigo, Reitor da Universidade 
Ferrando Pessoa 

 

16H00 - 16H30: COFEE BREAK 

 
 
 

 

16H30 - 17H30: CONFERÊNCIA  

Miguel Zabalza, Universidade Santiago de 
Compostela – Conferência: Educación y 
calidad de vida: la formación como recurso 
de desarrollo personal. 

 

17H30 - 19H00: 1º PAINEL: 
AUDITÓRIO 

 
Direito, Ensino e Inclusão: perspetiva 

comparada 
 

Coordenação: 
Joaquim Ramalho – Universidade Fernando 
Pessoa 
Susana Marinho – Universidade Fernando 
Pessoa 
 
 
 

16.11.2018 

 

09H00 - 10H30: 2º PAINEL: 

AUDITÓRIO 

A Dimensão Tecnológica na Educação 
Especial 

 
Coordenação: 
Luís Borges Gouveia - Universidade 
Fernando Pessoa 
Paulo Rurato – Universidade Fernando 
Pessoa 
 
 

 

10H30 - 11H00: COFEE BREAK 

11H00 - 11H30: APRESENTAÇÃO 

DE POSTERS 

11H30 - 13H00: 3º PAINEL: 

AUDITÓRIO 

Educação especial e mercado de 
trabalho: duas realidades a conjugar pela 

inclusão  
 
Coordenação: 
Fátima Coelho – Universidade Fernando 
Pessoa 
Filipe Gonçalves Macedo – Universidade 
Fernando Pessoa / GEFIL 
 

13H00 - 14H30: ALMOÇO 

14H30 - 16H00: 4º PAINEL: 

AUDITÓRIO 

Projeto educativo local: pensar e planear 
políticas e práticas inclusivas a partir 

das realidades e dinâmicas dos 
territórios 

  
Coordenação: 
António Rochette Cordeiro – Universidade 
de Coimbra. 
Luís Alcoforado – Universidade de Coimbra. 
Liliana Paredes – Universidade de Coimbra. 
Mafalda Frias – Universidade de Coimbra. 
 

 

 

 

14H00 - 16H00: 5º PAINEL: 

AUDITÓRIO 

Educação Especial e Alimentação: como 
tratam as escolas? 

 
Coordenação: 
Cláudia Silva – Universidade Fernando 
Pessoa  
 

16H00 - 16H30: COFEE BREAK 

16H30 - 17H30: CONFEREÊNCIA  

António Rial Sanchez, Universidade 

Santiago de Compostela – Conferência: 

Cada Contexto e un mundo. Facer seres 

autónomos conjugando a realidade do 

contexto coas aptitudes do individuo. 

17H30 - 19H00: 6º PAINEL: 

AUDITÓRIO 

A retaguarda parental do ensino 
especial: organizações, ações e políticas 

 
Coordenação: 
Rui Leandro Maia - Universidade Fernando 
Pessoa / CITCEM 
Jorge Manuel Ascenção - CONFAP 
Jaime Pinho - APPC 
João Cottim Oliveira - APPC. 

 

21H00: JANTAR DO CONGRESSO 

 



  
PAINÉIS 

PAINEL 1 
17h30-19h00 

 
Direito, Ensino e Inclusão: perspetiva 

comparada 
Coordenação:  
Joaquim Ramalho – Universidade Fernando 
Pessoa 
Susana Marinho – Universidade Fernando 
Pessoa 
 
Nas sociedades que mais priorizam, no 
domínio das políticas públicas, a educação 
especial a legislação tem sido alterada e 
adaptada em função das revisões de 
paradigmas e de ampliação de condições 
humanas e materiais sob o signo da 
inclusão. 
 
A escola tende a incorporar a benefício de 
todos, com prerrogativas de representação 
institucional, os pais e encarregados de 
educação no processo de ensino e 
aprendizagem não apenas no que, pelo 
interior, trabalha, mas, em extensão, por o 
que importa trabalhar em conjunto for ado 
espaço clássico de ensino-aprendizagem. 
 
A legislação produzida, pode afirmar-se, 
tende a acompanhar de forma holística um 
vasto conjunto de realidades para que a 
escola inclusiva remete sem que, contudo, 
esteja à altura de responder a todos os 
desafios.  
. 

 

As insuficiências são diversas implicando 
isso que, em debate que este painel quer 
fomentar, se procurem soluções, 
alternativas e formas de pensar a relação 
entre a escola e a sociedade global, 
sobretudo com horizonte no futuro dos que 
a frequentam de forma a minimizar as 
condições de partida com que se deparam 
face aos restantes cidadãos. 

PAINEL 2 
09h00-10h30 

  
A Dimensão Tecnológica na Educação 

Especial 
Coordenação:  
Luís Borges Gouveia – Universidade 
Fernando Pessoa 
Paulo Rurato – Universidade Fernando 
Pessoa 
 
A educação beneficia de dispositivos 
tenológicos que facilitam a difusão de 
conhecimento e de informação e que, como 
mediadores, ajudam a ultrapassar 
dificuldades ou constituem um elemento 
supletivo para o interesse pelos conteúdos 
reforçando estratégias pedagógicas e 
aprendizagens. 
 
A utilização de tecnologias de informação e 
comunicação, no contexto da escola, 
adquiriu importância transformativa global: 
nenhuma criança, nos sistemas de ensino 
mais modernos, deve chegar ao mercado 
de trabalho descapacitada de associar, 
quaisquer que sejam as funções que venha 
a desenvolver, os recursos tecnológicos que 
se constituem centrais ao processo 
produtivo. 
 

As gerações que ensinam apresentam hoje 
uma dimensão “pró-paradoxal” ao 
confrontarem as suas literacias tecnológicas 
com as gerações que aprendem. 
 
A gama de recursos, de métodos e de 
dispositivos disponíveis para utilização no 
processo de ensino e aprendizagem é 
significativa, também para o ensino 
especial, para alunos portadores de 
necessidades educativas, com a chamada 
tecnologia assistida ou inclusiva, com 
utilização de dispositivos móveis e de jogos 
educativos, capazes de fomentarem a 
inclusão digital e as aprendizagens 
multidisciplinares. 
 
A variedade de métodos e de recursos 
disponíveis, bem como a crescente 
inovação de práticas e de propostas 
tecnológicas para a utilização em educação 
especial constitui a justificação para a 
organização deste painel que se propõe 
partilhar soluções educativas a partir dos 
problemas reais com que, em contexto de 
educação inclusiva, se deparam as escolas. 
 

PAINEL 3 
11h30-13h00 

 
Educação Especial e Mercado de 

Trabalho: duas realidades a conjugar 
pela inclusão  

 
Coordenação:  
Fátima Coelho – Universidade Fernando 
Pessoa 
Filipe Gonçalves Macedo – Universidade 
Fernando Pessoa / GEFIL 
. 
 

17.11.2018 

 

09H00 - 10H30: 7º PAINEL: 

AUDITÓRIO 

Educação Especial e Arquitetura: 
desafios e expectativas no processo 
de conceção de espaços de ensino 

acolhedores de alunos portadores de 
necessidades educativas 

 
Coordenação: 
Luís Pinto de Faria – Universidade 
Fernando Pessoa 
 

10H30 - 11H00: COFEE BREAK 

11H00 - 12H00: CONFEÊNCIA  

Marcelino Pereira, Universidade de Coimbra 
– Conferência: Avanços e retrocessos nas 
políticas promotoras de uma escola 
inclusiva 
 

12H00: SESSÃO DE ENCERAMENTO 

 

 



  

A expectativa que se pode ter por relação à 
escola enquanto espaço-tempo que prepara 
as pessoas para o exercício integral da 
cidadania e, em particular, para o 
desempenho de funções produtivas deve 
estar particularmente presente para aquelas 
que são portadoras de necessidades 
educativas especiais. 
 
A escola manifesta, nestes casos, uma 
espécie de preocupação por uma dupla 
inclusão: a inclusão no tempo de 
crescimento na obtenção de conhecimentos 
fundamentais e complementares, de 
descoberta de aptidões, e a inclusão, no 
sentido prospetivo, decorrente das 
preocupações em relação a uma desejável 
autonomização, independência, pela 
participação, com dignidade, no mundo do 
trabalho. 
 
Poderão as escolas estar a incorrer numa 
ambiguidade ao querem, em muitos dos 
casos de alunos portadores de 
necessidades educativas especiais, incluir 
por “igualdade” o que o mercado de 
trabalho deverá incluir pela diferença?  
 
Pretende este painel abordar o problema da 
educação inclusiva, que, tal como a 
entendemos, pode estar enformada de 
contradições se a pensarmos do ponto de 
vista da preparação das pessoas para a 
inclusão social e para a autonomização pela 
inserção no mercado de trabalho. 
 

PAINEL 4 
14h30-16h00 

 

Projeto educativo local: pensar e planear 
políticas e práticas inclusivas a partir 

das realidades e dinâmicas dos 
territórios 

 
Coordenação:  
António Rochette Cordeiro – Universidade 
de Coimbra. 
Luís Alcoforado – Universidade de Coimbra. 
Liliana Paredes – Universidade de Coimbra. 
Mafalda Frias – Universidade de Coimbra. 
 
Ao longo das últimas duas décadas, os 

municípios portugueses têm vindo a ser 

chamados e desafiados a assumir um 

número crescente de responsabilidades e 

competências, no domínio da Educação. 

Num primeiro momento, esteve em causa a 

participação ativa na (re)qualificação da 

rede escolar. Depois, a assunção de um 

conjunto de obrigações, essenciais para o 

desenvolvimento de um ensino básico de 

qualidade, que se alargaram desde as 

dimensões logísticas, até à participação na 

administração das escolas e agrupamentos 

de escolas, contribuindo para o que de mais 

decisivo podia influenciar os percursos 

educativos das suas crianças e 

adolescentes.  

 

 

 

Mais recentemente, vários municípios vêm 

procurando levar mais longe o seu 

compromisso com a educação dos seus 

espaços territoriais e das suas 

comunidades, elaborando os seus projetos 

educativos, que tendem a constituir-se 

como uma vontade coletiva, a nível local, 

para garantir uma educação para todos, por 

mais tempo, disponibilizando experiências 

educativas mais diversificadas e, 

principalmente, sem descriminar ninguém. 

 

Neste painel daremos conhecimento do 

processo participado de elaboração de 

quatro projetos educativos locais, realçando 

a participação dos Professores de 

Educação Especial nesses processos, 

analisando os seus diagnósticos, reflexões 

e propostas para políticas locais 

verdadeiramente inclusivas. 

 PAINEL 5 
14h30-16h00 

 
Educação Especial e Alimentação: como 

tratam as escolas? 
 
Coordenação:  
Cláudia Silva – Universidade Fernando 
Pessoa  
 
A escola, nas dimensões de currículo 
formal, paralelo e oculto, com orientação 
tutelar e em trabalho de parceria, aborda 
com acuidade as problemáticas da 
alimentação e da saúde: pelas práticas, 
pela higiene, pelas propriedades 
nutricionais e pelos impactes.  
 

  

A alimentação constitui porventura um dos 
temas mais profícuos e necessários quando 
encarado na perspetiva de implementação 
de mudança geracionais, de mentalidades, 
a que as autoridades muito atendem em 
termos de políticas públicas. 
 
A escola está sensível para a necessidade 
de promover estilos de vida saudáveis 
sendo, para tal, necessário trabalhar o tema 
da alimentação de forma transversal, ou 
seja, atendendo à diversidade de situações 
que encerra, nomeadamente por referência 
a alunos com necessidades educativas 
especiais.  
 
Os desafios que esta diversidade lhe impõe 
passam, desde logo, pelo imperativo de se 
conhecerem o estado de saúde dos 
educandos, o que, como se sabe, nem 
sempre é possível, implicando isso que, em 
trabalho que urge aprofundar, educação e 
saúde desenvolvam esforços de articulação. 
  
O painel pretende discutir as formas como a 
escola em tratado a alimentação por 
referência a alunos portadores de 
necessidades educativas e especiais, 
conhecer boas práticas e alargar horizontes 
de intervenção que se possam saldar em 
ganhos globais em ambiente de 
diversidade.   
. 
 

 



 

apresentadores.  
Patrocínios: 
 
Associação Mutualista Montepio Geral  
Santa Casa da Misericórdia do Porto 
Vieira de Castro,SA  
Federação Nacional de Educação.  
Associação Nacional de Professores.  
Fundação Ensino e Cultura Fernando 
Pessoa. 
 
Patrocínios Científicos: 
 
Universidade Fernando Pessoa 
CITCEM – Centro de Investigação 
Transdisciplinar «Cultura, Espaço e 
Memória» 
Ordem dos Psicólogos Portugueses – Pedir 
associação para a creditação  
CCPFCP – Acreditação por ações de curta 
duração. 
 
É esperado que cada apresentador tenha 
os slides de apresentação no Microsoft 
PowerPoint, gravados em CD ou em USB.  
As apresentações dos workshops terão a 
duração de 90 minutos. 
 
 

 

 

 

 

PAINEL 6 
17h30-19h00 

 
A retaguarda parental do ensino 

especial: organizações, ações e políticas 
 

 
Coordenação:  
Rui Leandro Maia - Universidade Fernando 
Pessoa / CITCEM 
Jorge Manuel Ascenção - CONFAP 
Jaime Pinho - APPC 
João Cottim Oliveira - APPC. 

 
 
O painel pretende discutir os desafios que 
podem suscitar uma reforma dos sistemas 
de proteção e bem-estar de crianças e de 
jovens portadores de necessidades 
educativas especiais a partir da 
incorporação de saberes e de experiências 
dos pais e encarregados de educação.  
 
Pretende-se enfatizar a discussão em torno 
de alternativas ao espaço de ensino-
aprendizagem formal vendo na 
“desinstituição” dos aprendentes uma 
alternativa capaz de trazer condições que, 
nos contextos e prospectivamente, se 
traduzam em ganhos de inclusão, de 
qualidade de vida e de justiça social. 
 

Uma tal postura implica, como o painel 
pretende discutir, que a revisão de modelos 
no que ao processo de ensino-
aprendizagem respeita passe por uma 
maior dotação de investimento financeiro, 
de instrumentos legais, de reconhecimento 
de funções a desempenhar por coadjutores 
e por profissionais, de responsabilização 
política e de investigação aplicada ao 
conjunto diversificado de situações que 
compõem o mundo das necessidades 
educativas especiais.  

 

 

PAINEL 7 
09h00-10h30   

 
Educação Especial e Arquitetura: 

desafios e expectativas no processo 
de conceção de espaços de ensino 

acolhedores de alunos portadores de 
necessidades educativas 

 
Coordenação:  
Luís Pinto de Faria – Universidade 
Fernando Pessoa 

 
 

A necessidade de conceber ou de adequar 
edifícios e espaços de utilização pública que 
assegurem o pleno usufruto dos cidadãos – 
 independentemente do sexo, da idade ou 
da habilidade – constitui desafio maior da 
sociedade e, em particular, dos decisores, 
da arquitetura e dos arquitetos. 
 
 
 

 

 

 

 

 
Não será já apenas na supressão de 
carências de novos espaços para 
habitação, nem tão pouco na promoção 
individual de edifícios icónicos 
representativos de uma época e de um 
contexto económico e social, que a 
arquitetura é convocada a intervir e a ser 
parte importante no encontro de soluções: a 
arquitetura é, cada vez mais, determinante, 
pelo modo como pode condicionar, 
informar, potenciar e facilitar o bem-estar 
físico, mental e social das populações, isto 
é, tomando a definição da “Organização 
Mundial de Saúde”, pelo modo como 
contribui para a promoção da saúde das 
pessoas. 
 

Trata-se de adaptar os espaços, em termos 
ergonómicos, de eliminar 
barreiras arquitetónicas, ou de 
o otimizar em termos de ruído, de 
temperatura ou de iluminação. 
 
A tomada de consciência do desafio 
funcional na arquitetura, mais voltado para a 
experiência visceral do espaço e dos seus 
impactes no desempenho global de quem o 
experimenta – na sua capacidade de 
apreender, de criar e de sentir – tem 
especial relevância no debate que agora se 
propõe: “Educação Especial e Arquitetura: 
desafios e expectativas no processo 
de conceção de espaços de ensino 
acolhedores de alunos portadores de 
necessidades educativas”. 
 
 
 
 
 


