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Inclusão 

Resumo Pais-em-Rede, Associação, fundada em 2008, tem como objectivos o fortalecimento das 

famílias de crianças/jovens/adultos com deficiência, capacitando-as para o desempenho de um papel 

ativo na inclusão dos seus filhos. Tem actualmente 21 Núcleos ativos de norte a sul do país. A 

direcção Nacional bem como os Núcleos integram pais e profissionais unidos pela mesma causa: a 

plena inclusão das pessoas com deficiência e suas famílias. No poster são apresentados os dois 

principais projetos da associação: (1) Oficinas de Pais/Bolsas de Pais; (2) Escola-em-Rede – formação 

de professores. O projecto Oficinas de Pais/Bolsas de Pais, concebido em 2010 em conjunto com o 

ISPA – Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida, visa a criação e/ou 

fortalecimento das redes de suporte social informais destas famílias. O projecto, financiado pela 

Direção Geral de Saúde e Fundação Gulbenkian prevê a participação dos pais em 3 níveis: (1) Grupos 

de Apoio Emocional (GAE); (2) Grupos de Corresponsabilização Parental (COR); e (3) Formação de 

Pais Prestadores de Ajuda (PPA). Até junho de 2013, cerca de 350 pais completaram a sua 

participação nos GAE, no âmbito de 40 grupos que decorreram em 11 distritos do país e 70 pais 

completaram já os COR no âmbito de 8 grupos que decorreram já em 3 distritos. O envolvimento de 

Universidades e de autarquias foram essenciais para a implementação e disseminação deste projecto. 

Os 15 pais que completaram a sua formação como PPA estão actualmente envolvidos em diferentes 

projectos: ajuda a outros pais; participação no projeto escola-em-rede – formação de professores; 

participação como formadores ou co-formadores na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa e no 

ISPA – Instituto Universitário; participação em conferências e seminários ao lado de profissionais. 

Os seus testemunhos têm tido sistematicamente um grande impacto Em novembro de 2012 a 

Associação Pais-Em-Rede em parceria com a Escola Superior de Educação de Lisboa iniciou um 

novo projeto com o financiamento da Fundação Gulbenkian: Escola-em-Rede – formação de 

professores. É uma formação teórico-prática que decorre em módulos de 25 horas, creditados. 

Pretende-se que os formandos (professores/educadores com e sem especialização) compreendam 

quais os papéis dos pais e dos profissionais no processo de inclusão dos seus filhos. Os formadores 

são dois especialistas em Educação Especial e mães que frequentaram o nível III do projeto Oficinas 

de Pais/Bolsas de Pais Cerca de 40 professores participaram já em dois dos quatro módulos previstos: 

“Importância da complementaridade de saberes de professores e pais na construção de PEI” e 



 

 

“Trabalho em rede na prossecução dos objetivos estabelecidos pelo PEI”. As avaliações preliminares 

mostram a utilidade de envolver pais nos programas de formação no âmbito dos PEI e que este 

envolvimento ajuda os profissionais a compreender as necessidades dos pais e o seu papel em todo o 

processo. 
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