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Introdução	

O	 presente	 Relatório	 Anual	 de	 Atividades	 refere-se	 às	 atividades	 curriculares	 e	 extracurriculares	

desenvolvidas	nesta	Escola	Superior	de	Educação	a	que	alude	o	art.º	159º	do	RJIES
1
	que,	no	seu	preâmbulo,	

determina	que	as	instituições	de	ensino	superior	aprovem	e	façam	publicar	um	relatório	anual	consolidado	

sobre	as	suas	atividades,	acompanhado	dos	pareceres	e	deliberações	dos	órgãos	competentes.	

Assim,	o	relatório	materializa	na	sua	estrutura	o	conjunto	de	alíneas	do	referido	artigo	que	lhe	conferem	a	

objetividade	necessária,	designadamente:	

	

1. Do	grau	de	cumprimento	do	plano	estratégico	e	do	plano	anual.	

2. Da	realização	dos	objetivos	estabelecidos.	

3. Da	eficiência	da	gestão	administrativa	e	financeira.	

4. Da	evolução	da	situação	patrimonial	e	financeira	e	da	sustentabilidade	da	instituição.	

5. Dos	movimentos	de	pessoal	docente	e	não	docente.	

6. Da	evolução	das	admissões	e	da	frequência	dos	ciclos	de	estudos	ministrados.	

7. Dos	graus	académicos	e	diplomas	conferidos.	

8. Da	empregabilidade	dos	seus	diplomados.	

9. Da	internacionalização	da	instituição	e	do	número	de	estudantes	e	docentes	estrangeiros.	

10. Da	prestação	de	serviços	externos	e	das	parcerias	estabelecidas.	

11. Dos	procedimentos	de	autoavaliação	e	de	avaliação	externa	e	seus	resultados.	

	

	

	

	

																																																								

1
	Regime	Jurídico	das	Instituições	do	Ensino	Superior,	Lei	62/2007,	de	10	de	setembro.	
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1. Grau	de	cumprimento	do	plano	estratégico	e	do	plano	anual	

Realizar	 e	 implementar,	 através	 das	 suas	 Unidades	 Orgânicas,	 projetos	 de	 educação	 graduada	 e	 pós-

graduada,	de	investigação,	de	divulgação	científica	e	cultural,	e	de	intervenção	comunitária,	promovendo	o	

desenvolvimento	 humano	 e	 social	 é	 a	 visão/missão	 delineada	 pela	 entidade	 instituidora	 da	 ESE	 Jean	

Piaget/Arcozelo,	o	Instituto	Piaget.	

Assente	a	 sua	missão	numa	clara	perspetiva	humanista,	evidencia-se	a	pertinência	da	 formação	–	 inicial	e	

especializada	–	de	profissionais	no	âmbito	da	Educação,	especialmente	quando	 se	perspetiva	esta	mesma	

formação	 como	holística:	 ao	 formar	 um	profissional	 competente,	 ao	 nível	 pedagógico,	 didático,	 técnico	 e	

científico,	consagra-se	uma	intervenção	educativa	consciente,	integradora	e	contextualizada.	

A	 ESE	 Jean	 Piaget/Arcozelo,	 como	 estabelecimento	 de	 ensino	 superior	 politécnico	 implementa,	 de	 forma	

sistemática,	 o	 projeto	 educativo,	 científico	 e	 cultural	 da	 sua	 entidade	 instituidora	 e	 está	 especialmente	

vocacionada	para	a	formação	inicial	de	educadores,	professores	e	de	outros	agentes	educativos	do	sistema	

de	 ensino	 nacional.	 Valoriza,	 em	 primeiro	 lugar,	 a	 qualidade	 da	 formação	 científica,	 pedagógica,	 técnica,	

cultural	 e	 humana,	 promovendo	 ações	 de	 investigação	 e	 outras	 ações	 conducentes	 aos	 objetivos	 do	 seu	

projeto	pedagógico	e	de	serviço	às	comunidades	envolventes.	

Complementarmente	à	vertente	de	 formação	 inicial,	de	 formação	pós-graduada,	especializada	e	contínua,	

esta	 Escola	 Superior	 de	 Educação	 tem	 vindo	 a	 desenvolver	 diversas	 ações	 de	 apoio,	 que	 se	 têm	

implementado	 no	 sentido	 de	 proporcionar	 uma	 intervenção	 social	 integrada.	 As	 diversas	 iniciativas	 de	

carácter	 educativo,	 social	 e	 cultural	 que	 dinamiza	 são	 abertas	 à	 comunidade	 e	 contam	 com	 a	 sua	

participação.	 A	 interação	 da	 Escola	 com	 as	 Câmaras	 Municipais	 e	 com	 os	 Agrupamentos	 de	 Escolas	 e	

Instituições	 Educativas	 da	 respetiva	 zona	 de	 influência	 constitui-se	 como	 fator	 de	 intervenção	 muito	

relevante,	 permitindo,	 de	 uma	 forma	 consistente,	 a	 abertura	 à	 comunidade	 e	 à	 difusão	 de	 projetos	

pedagógicos	em	contextos	locais.	

Lembrando	este	papel	significativo	na	Comunidade/Sociedade,	o	presente	Relatório	de	Atividades	assume-se	

como	um	documento	que	pretende	traduzir	os	objetivos,	as	 formas	de	organização	e	de	programação	das	

diversas	 atividades	 desenvolvidas	 e	 implementadas	 ao	 longo	 do	 ano	 letivo	 2015/2016.	 Esta	 dinâmica	 foi	

evidentemente	 concretizada	 em	 articulação	 com	 o	 Instituto	 Piaget,	 com	 a	 Presidência	 do	 Campus	
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Académico	 de	 Vila	 Nova	 de	 Gaia	 e	 com	 as	 propostas	 resultantes	 dos	 vários	 setores	 institucionais	 da	

estrutura	organizacional	da	Escola	Superior	de	Educação.		

Todo	 o	 trabalho	 desenvolvido	 e	 as	 propostas,	 entretanto	 concretizadas,	 das	 atividades/ações	 vão	 ao	

encontro	das	exigências	e	das	necessidades	que	atualmente	se	colocam	às	Instituições	de	Ensino	Superior.	

Estas	exigências	e	necessidades	podem	sintetizar-se	em	dois	eixos	fundamentais:	a	qualidade/potencialidade	

da	oferta	(organização	dos	cursos/formações	e	potencialidade	dos	mesmos	em	termos	formativos,	técnicos	

e	 científicos/desenvolvimento	de	 investigação);	 a	 relação/impacto	da	 Instituição	 (serviços/apoio/oferta	de	

potencial	humano	como	fator	de	desenvolvimento)	no	meio	e	no	mercado	de	trabalho.	

Projetaram-se	 também	 ações	 de	 divulgação/promoção	 da	 oferta	 formativa	 e	 da	 imagem	 junto	 dos	

potenciais	estudantes	do	ensino	secundário	e	profissional,	dos	profissionais	de	educação,	dos	estudantes	e	

ex-estudantes,	 com	 o	 objetivo	 de	 dar	 a	 conhecer	 a	 oferta	 formativa	 da	 Escola	 e	 respetivas	 condições	 de	

ingresso.	

Neste	âmbito,	continuamos	a	adotar	como	referenciais	estratégicos	fundamentais	de	ação	para	o	ano	letivo	

2015/2016,	os	seguintes	vetores:	

• Formação	

Este	 vetor	 consubstancia,	 de	 forma	 inequívoca,	 a	 missão	 e	 objetivos	 de	 ação	 da	 ESE	 Jean	

Piaget/Arcozelo,	 uma	 vez	 que	 está	 voltada	 para	 a	 formação	 inicial,	 contínua	 e	 pós-graduada	 de	

profissionais	de	educação.		

	

• Investigação	

Associada	 à	 natureza	 formativa	 da	 Escola,	 a	 investigação	 surge	 com	 o	 papel:	 a)	 de	 conferir	 à	

atividade	docente	(letiva)	a	necessária	concetualização	e	fundamentação	da	metodologia	inerente	à	

lecionação;	b)	de	contribuir	para	o	conhecimento	no	âmbito,	sobretudo,	das	Ciências	da	Educação;	c)	

de	 promover	 a	 prática	 da	 investigação,	 através	 de	 estímulos	 à	 iniciação	 à	 investigação	 dos	

estudantes.		
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• Gestão	Interna	da	Qualidade	

Decorrente	de	uma	nova	conceção	do	Ensino	Superior	e	de	uma	exigência	global,	em	parte	devido	a	

exigência	 de	 competitividade,	 impõe-se,	 atualmente,	 a	 necessidade	 de	 incluir	 nas	 atividades	 de	

qualquer	organização	um	conjunto	de	processos	e	procedimentos	que	visem	a	garantia	(interna)	da	

qualidade.	Assim,	 e	 tendo	 em	 conta	 os	 sucessivos	 processos	 de	 auto	 e	 heteroavaliação,	 em	parte	

despoletados	pela	A3ES,	está	em	desenvolvimento	e	implementação	o	Sistema	Interno	de	Qualidade	

do	 Instituto	 Piaget,	 o	 qual	 evidencia,	 precisamente,	 a	 estruturalidade	 daqueles	 processos	 e	

procedimentos.	

Neste	sentido,	a	gestão	interna	da	qualidade	constitui-se	como	um	vetor	permanente	de	ação,	a	par,	

por	exemplo,	das	atividades	formativas/letivas.	

	

• Extensão	e	relações	com	a	comunidade	e	mercado	de	trabalho	

Inerente	a	uma	nova	 filosofia	 sobre	o	Ensino	Superior	–	mais	aberto	e	dirigido	à	comunidade	e	às	

necessidades	 socioprofissionais,	 económicas	 e	 culturais	 da	 sociedade,	no	 sentido	do	 cumprimento	

de	uma	função	social	mais	ampla	–	a	criação	e	consolidação	de	redes	locais	de	prestação	e	troca	de	

serviços	 surge	 como	 um	 imperativo	 no	 seio	 das	 ações	 a	 cumprir	 pelas	 Instituições	 de	 Ensino	

Superior.	

	

• Divulgação	da	oferta	formativa	

Desenvolver	 ações	 de	 divulgação/promoção	 da	 oferta	 formativa	 e	 da	 imagem	 da	 ESE	 Jean	

Piaget/Arcozelo	 junto	 dos	 estudantes	 do	 ensino	 secundário	 e	 profissional,	 dos	 profissionais	 de	

educação,	dos	estudantes	e	ex-estudantes.	

	

Por	 cada	vetor	enunciado,	 foram	diligenciadas	diversas	estratégias	e	 realizadas	várias	ações/atividades,	as	

quais	 procuraram	 não	 só	 consubstanciar	 o	 estabelecido	 em	 cada	 um	 dos	 referenciais,	 como	 também	

prosseguir	com	os	objetivos	preconizados	em	cada	um	dos	vetores	em	referência.		

Em	 Anexo	 poderá	 visualizar-se	 o	 conjunto	 de	 atividades	 desenvolvidas	 por	 vetor	 e	 verificar-se	 o	 grau	 de	

cumprimento	das	mesmas.		

Em	 síntese,	 podemos	 antecipar	 que	 a	 larga	maioria	 das	 atividades	 delineadas	 no	 início	 do	 ano	 letivo	 em	

referência	 foram	 efetivamente	 realizadas	 e	 desenvolvidas	 através	 de	 um	 espírito	 de	 colaboração	 e	
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cooperação	 entre	 os	 vários	 intervenientes:	 estudantes,	 docentes,	 colaboradores	 da	 instituição	 e	

comunidade.	

 2.	Realização	dos	objetivos	estabelecidos		

Por	cada	vetor	estratégico	foram	definidos	os	objetivos	operacionais	os	quais	se	procuraram	prosseguir	no	

ano	letivo	2015/2016,	conforme	se	verifica	no	quadro	seguinte:		

Quadro	nº	1	–	Vetores	estratégicos	e	objetivos	para	o	ano	letivo	2015/2016	

Vetores	Estratégicos	 Objetivos	

FORMAÇÃO	

Consolidar	 e	 diversificar	 a	 oferta	 de	 formação,	 conferente	 de	 grau,	 através	 de	

processos	de	autoavaliação	e	avaliação	de	ciclos	de	estudo	em	funcionamento.	

Construir	e	 implementar	novas	e	 renovadas	 formações	pós-graduadas	e	 formações	

de	outros	âmbitos.	

Potenciar	a	formação	contínua	de	educadores	e	professores,	através	da	renovação	e	

apresentação	de	novas	propostas	de	ações	de	formação.	

Implementar	 os	 novos	 cursos	 técnicos	 superiores	 profissionais	 na	 área	 do	 serviço	

social,	da	multimédia	e	do	desporto.	

Promover	 ações	 de	 formação	 que	 visem	 apoiar	 competências,	 consolidando	 o	

espaço	extracurricular	das	atividades	letivas.	

Promover	formação	interna	dirigida	aos	colaboradores.	

INVESTIGAÇÃO	

Investir	 na	 investigação,	 através,	 nomeadamente,	 da	 continuidade	 de	 projetos	 de	

iniciação	à	investigação	científica	

Promover	mecanismos	de	estímulo	e	apoio	à	participação	dos	docentes	e	estudantes	

em	 meios	 direta	 e	 indiretamente	 ligados	 à	 formação	 (integração	 em	 projetos	 de	

investigação	e	participação	em	eventos	formativos	neste	âmbito)		

GESTÃO	INTERNA	DA	QUALIDADE	

Desenvolver	 estratégias	de	acompanhamento	 local	 no	processo	de	 implementação	

do	SIGQ	

Sensibilizar	 para	 a	 participação	de	 todos	os	 intervenientes	 no	 compromisso	 com	o	

SIGQ.		

EXTENSÃO	E	RELAÇÕES	COM	A	
COMUNIDADE	

Consolidar	 o	 âmbito	 da	 ação	 dirigida	 à	 comunidade,	 designadamente,	 para	

dimensões	que	ultrapassem	o	vetor	específico	da	profissionalização	de	professores	e	

de	outros	profissionais	relacionados	de	forma	direta	com	a	Educação.	

Reiterar	 as	parcerias	 existentes,	 através	de	ações	 concretas	e	promoção	mútua	de	

benefícios.	

Oferecer	 ações	 de	 formação	 de	 curta	 duração	 disponibilizadas	 para	 a	 comunidade	

docente	e	estudantes	em	formação.	

Abrir	 a	 Escola	 à	 Comunidade,	 através	 de	 eventos	 que	 promovem	 atividades	 no	

interior	da	Escola	dirigidas	a	estudantes	do	ensino	secundário	e	profissional	

Reforçar	 a	 relação	 com	 a	 comunidade,	 através	 da	 diversificação	 dos	 serviços	

prestados	e	da	criação	de	mecanismos	que	permitem	benefícios	sociais,	culturais	e	

científicos	de	qualidade	superior.	

DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO	DA	
OFERTA	FORMATIVA	

Desenvolver	ações	de	divulgação/promoção	da	oferta	formativa	e	da	imagem,	junto	

dos	 eventuais	 estudantes	 do	 ensino	 secundário	 e	 profissional,	 dos	 profissionais	 de	

educação,	dos	estudantes	e	ex-estudantes.	
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No	que	 respeita	 à	 concretização/implementação	dos	objetivos	 referidos,	 procura-se	de	 seguida,	 de	 forma	

sistematizada,	por	vetor,	dar	conhecimento	do	seu	cumprimento.		

	

FORMAÇÃO	

O	Instituto	Piaget	tem	como	principais	objetivos	proporcionar	um	ensino	de	qualidade,	criar	conhecimento	e	

difundir	valores	humanos	fundamentais	para	uma	indispensável	formação	pessoal	e	intelectual	de	todos	os	

seus	agentes	–	docentes,	estudantes,	trabalhadores	e	cooperantes.	

A	 ESE	 Jean	 Piaget/Arcozelo	 procura,	 na	 sua	 dinâmica	 formativa,	 espelhar	 estes	 objetivos	 e,	 como	 tal,	 no	

âmbito	do	processo	de	acreditação	dos	Ciclo	de	Estudos,	proceder	em	conformidade	 com	as	exigências	e	

solicitações	que	decorrem	dos	diferentes	desafios	que	nos	são	anunciados	e	apresentados.	

Assim,	e	de	acordo	como	os	procedimentos	da	Comissão	Externa	de	Avaliação,	apresentou-se	em	abril	de	

2016	à	A3ES	o	2.º	relatório	de	follow-up,	com	a	 implementação	das	condições	decorrentes	da	acreditação	

condicional	do	1º	ciclo	de	estudos	em	Educação	Básica.	

Consequentemente,	 o	 Conselho	 de	 Administração	 da	 A3ES,	 em	 concordância	 com	 a	 fundamentação	 e	

recomendação	da	Comissão	de	Avaliação	Externa	decidiu,	na	sua	reunião	de	19	de	maio	de	2016,	acreditar	o	

1º	 ciclo	 de	 estudos	 em	 Educação	 Básica,	 por	 um	 período	 de	 seis	 anos	 contados	 a	 partir	 da	 data	 da	

acreditação	condicional	anteriormente	referida.	

Quanto	 ao	Mestrado	em	Ensino	do	1º	Ciclo	no	 Ensino	Básico	 e	 em	Português,	História	 e	Geografia	 no	2º	

Ciclo	 do	 Ensino	 Básico,	 e	 tendo	 o	 Conselho	 de	 Administração	 da	 Agência	 de	 Avaliação	 e	 Acreditação	 do	

Ensino	Superior	decidido,	em	reunião	do	dia	18	de	junho	de	2015,	acreditar	por	um	período	de	um	ano	com	

condições,	apresentou-se	à	A3ES,	em	maio	de	2016,	o	1.º	relatório	de	follow-up,	com	a	implementação	das	

condições	decorrentes	desta	acreditação	condicional.	

Neste	âmbito	foi	objeto	de	decisão	por	parte	do	Conselho	de	Administração	da	A3ES,	na	sua	reunião	de	17	

de	junho	de	2016,	prorrogar	a	acreditação	condicional	deste	ciclo	de	estudos,	por	um	período	de	dois	anos,	

contados	a	partir	da	data	do	termo	da	acreditação	condicional	por	um	ano.	



 

Campus	Académico	de	Vila	Nova	de	Gaia	

Escola	Superior	de	Educação	Jean	Piaget	de	Arcozelo	
(Decreto-Lei	nº	468/88,	de	16	de	dezembro) 

	

|		 9	

	

Decorrente	 da	 Portaria	 nº260-A/2014,	 de	 15	 de	 dezembro,	 que	 regula	 a	 aquisição	 de	 qualificação	

profissional	para	o	novo	grupo	de	docência	–	120,	destinado	a	professores	de	Inglês	para	o	1ºCiclo	do	Ensino	

Básico,	 como	 indicado	 no	 anterior	 Relatório	 de	 Atividades	 foram	 registados	 na	 Direção	 Geral	 do	 Ensino	

Superior	 (DGES),	os	cursos	de	Complemento	de	Formação	Superior	para	a	Qualificação	Profissional	para	a	

Docência	deste	novo	Grupo	de	recrutamento.	Tendo	este	enquadramento	como	referência,	foi	possível,	ao	

longo	deste	ano	letivo,	funcionar	com	a	lecionação	de	duas	edições.	

No	enquadramento	do	Decreto-Lei	n.º	43/2014,	de	18	de	março,	a	ESE	apresentou	a	proposta	à	DGES	de	um	

novo	 Curso	 Técnico	 Superior	 Profissional	 de	 Tecnologias	Multimédia	 em	 Educação	 que,	 por	 despacho	 do	

Senhor	Diretor	Geral	da	Direção	Geral	do	Ensino	Superior,	foi	proferido	o	seu	registo	inicial	a	23	de	maio	de	

2016	e	com	a	referência	R/Cr	11/2016.	

O	referido	despacho	foi	enviado	e	aguarda-se	publicação	em	Diário	da	República.		

Quanto	 aos	 Cursos	 Técnicos	 Superiores	 Profissionais	 anteriormente	 registados,	 em	 2014,	 foram	 já	

publicados	em	Diário	da	República,	nomeadamente:	

(i)	Desporto,	Lazer	e	Bem-Estar:	2ª	série	–	Nº232	–	26	de	novembro,	Aviso	n.º	13799/2015	

(ii)	Desenvolvimento	de	Produtos	Multimédia:	2ª	série	–	Nº234	–	30	de	novembro,	Aviso	n.º	13923/2015	

(iii)	Serviço	Social	e	Desenvolvimento	Comunitário:2ª	série	–	Nº245	–	16	de	dezembro,	Aviso	n.º	14638/2015	

	

Também	 neste	 contexto	 os	 Cursos	 Técnicos	 Superiores	 Profissionais	 propostos	 em	 Associação	 com	 as	

Escolas	 Superiores	 de	 Saúde	 Jean	Piaget	 de	Vila	Nova	de	Gaia	 e	 de	Viseu	 tiveram	 já	 os	 despachos	 com	o	

registo	inicial,	designadamente:	

(i)	Gerontologia:	R/Cr	389/2015	de	06-10-2015	

(ii)	Serviço	Familiar	e	Comunitário:	R/Cr	413/2015	de	19-01-2016	

	

Os	referidos	despachos	foram	enviados	e	aguardam	publicação	em	Diário	da	República.	

No	 âmbito	 da	 formação	 especializada,	 a	 Escola,	 ainda	 no	 ano	 letivo	 em	 análise,	 solicitou	 ao	 Conselho	

Científico-Pedagógico	 da	 Formação	 Contínua	 (CCPFC)	 a	 acreditação	 de	 uma	 nova	 edição	 do	 curso	 de	

formação	especializada	em	Educação	Especial:	Domínio	Cognitivo	e	Motor.	
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Reconhecendo	a	importância	das	ações	de	formação	direcionadas	para	educadores	e	professores,	dotando-

os	de	competências	e	metodologias	de	ação	que	permitam	melhorar	e	inovar	em	contexto	da	práxis,	a	ESE	

deu	continuidade	à	 sua	 responsabilidade	 formativa	procedendo	à	 renovação,	 junto	do	CCPFC,	de	algumas	

ações	de	formação	e	à	apresentação	de	novas	propostas	em	diversas	áreas,	conforme	quadro	2.	

	

Quadro	2:	Ações	de	formação	propostas	para	acreditação	pelo	CCPFC	

Curso	 Nº	de	Registo	 Formador/a	(s)	 Horas	
Desordens	da	coordenação	motora	

(dcm)	em	contexto	escolar:	da	

identificação	à	intervenção	

CCPFC/ACC-81874/15	
Paula	Cristina	dos	Santos	

Rodrigues	e	Sónia	Lopes	
25	

A	criança	com	necessidades	educativas	

especiais	-	modelos	de	referenciação	e	

intervenção	

CCPFC/ACC-74207/13	

	

Vítor	José	Oliveira	Reis	e	Paula	

Cristina	Almeida	de	Oliveira	
25	

Intervenção	precoce	na	infância:	

avaliação,	classificação	e	intervenção	

CCPFC/ACC-81633/15		

	

Helena	Manuela	Rosário	

Magalhães	Rosário	
25	

Intervenção	pedagógica	com	crianças	

portadoras	de	síndroma	do	autismo		
CCPFC/ACC-85468/16	 Noémia	Ramos	da	Cruz	Coleta	 25	

Didática	da	matemática:	construção	de	

materiais	didático-pedagógicos	para	o	

ensino	básico	(modalidade	de	oficina)	

CCPFC/ACC-84047/15		

	
Olga	Seabra	

25	horas	

presenciais	e	25	

horas	trabalho	

autónomo	

Práticas	Lúdicas	na	Infância	 CCPFC/ACC-86293/16		

		

Paula	Cristina	dos	Santos	

Rodrigues	
25	

Didática	e	Ensino	Experimental	das	

Ciências	no	1º	ciclo	do	ensino	básico	

CCPFC/ACC-83981/15		

	
Alcina	Maria	Silva	Figueiroa	 25	

Ensino	dos	Jogos	para	a	compreensão	

no	2.º	e	3.º	ciclos	do	ensino	básico	e	

secundário	

CCPFC/ACC-87956/16	 Luís	Mortágua	 25	

	

Continuamos	a	 investir	e	a	aprofundar	a	 relação	e	a	articulação	entre	os	 ciclos	de	ensino,	 a	 consolidar	os	

conhecimentos	 adquiridos,	 a	 despertar	 a	 criatividade	 e	 a	 motivação,	 a	 criar	 uma	 interação	 com	 a	

comunidade	escolar	e	envolvente.	Assim,	foram	promovidas	várias	atividades	de	complemento	curricular	e	

extracurricular	(cf.	Quadros	I	e	II	-	Anexos).	

De	forma	a	consolidar	a	carreira	académica	dos	docentes,	o	Instituto	Piaget	incentivou	a	participação	ativa	

dos	seus	docentes	em	ações/atividades	a	nível	externo.		
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Neste	 sentido	 a	 ESE	 procurou	 sempre	 disponibilizar	 e	 criar	 as	 condições	 para	 que	 os	 seus	 docentes	

participassem	 em	 diversas	 atividades	 formativas	 e	 de	 qualificação	 como	 contributo	 ao	 seu	 desempenho	

profissional.	

Finalmente	 importa	 assinalar	 o	 conjunto	 de	 ações/atividades	 formativas,	 destinadas	 a	 todos	 os	

colaboradores	internos	da	ESE	(cf.	Quadro	III	-	Anexos),	sendo	que	as	mesmas	foram	promovidas	(conceção	

e	 realização)	 por	 colaboradores,	 tendo	 em	 conta	 as	 competências	 técnicas	 e	 científicas	 de	 cada	membro	

envolvido.		

	

INVESTIGAÇÃO	

O	 Instituto	Piaget	 tem	um	Centro	 Internacional	 de	 Investigação,	 Epistemologia	 e	Reflexão	Transdisciplinar	

(CIIERT),	associado	a	 todos	os	 Institutos	e	Escolas	do	 Instituto	Piaget,	 cuja	organização	de	 tipo	 transversal	

está	 estruturada	 numa	 lógica	 matricial	 de	 organização	 científica	 no	 qual	 se	 enquadra	 a	 Unidade	 de	

Investigação	Research	in	Education	and	Community	Intervention	(RECI).	

Do	 corpo	 docente	 da	 ESE	 Jean	 Piaget/Arcozelo,	 as	 docentes	 Alcina	Maria	 da	 Silva	Mota	 Figueiroa,	Maria	

Orquídea	Alves	de	Oliveira	Campos	e	Angélica	Maria	Reis	Monteiro	são	membros	integrados	da	RECI.	

Numa	 lógica	de	colaboração	 interinstitucional,	os	docentes	da	ESE	Jean	Piaget/Arcozelo	continuaram	a	ser	

encorajados	 e	 apoiados	 para	 colaborar	 com	 unidades	 de	 investigação	 externas,	 nomeadamente:	 Rita	

Manuela	de	Almeida	Barros	–	UNIFAI	do	ICBAS	da	Universidade	do	Porto;	José	Manuel	de	Almeida	Couto	–	

Instituto	 de	 Sociologia	 da	 FLUP;	 Angélica	 Maria	 Reis	 Monteiro	 –	 Centro	 de	 Investigação	 e	 Intervenção	

Educativa	da	Universidade	do	Porto;	Paula	Cristina	dos	Santos	Rodrigues	–	CIFI2D	-	Centro	de	Investigação,	

Formação,	 Intervenção	 e	 Inovação	 em	 Desporto	 e	 CIAFEL	 –	 Centro	 de	 Investigação	 em	 Atividade	 Física,	

Saúde	e	Lazer.	

Importa	referir	três	projetos,	nos	quais	participam	elementos	do	corpo	docente	da	ESE	Jean	Piaget/Arcozelo,	

a	saber:			
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a) PRASE	

Conhecer	o	Presente	e	Projetar	o	 Futuro	das	Práticas	 Socioeducativas	 em	Contexto	Não	Formal.	
Trata-se	 de	 um	 projeto	 de	 investigação	 sobre	 as	 práticas	 socioeducativas	 desenvolvidas	 em	

contexto	 não	 formal,	 tendo	 em	 vista	 a	 construção	 de	 um	modelo	 compreensivo	 de	 análise	 das	

mesmas.	 A	 primeira	 fase	 do	 projeto	 integrou	 um	 estudo	 exploratório	 no	 que	 diz	 respeito	 às	

parcerias,	 aos	 projetos,	 à	 utilização	 do	 espaço	 físico,	 à	 dinâmica	 relacional	 em	 diferentes	

contextos	 educativos	 não	 formais,	 em	 Vila	 Nova	 de	 Gaia,	 designadamente	 centros	 de	 estudo,	

piscinas	 municipais,	 ginásios	 e	 cooperativas	 e	 a	 sua	 relação	 com	 contextos	 formais	 -	 escolas	

básicas.	 Este	 projeto	 teve	 início	 no	 ano	 letivo	 12-13	 e	 foi	 interrompido	 em	 14-15,	 por	

condicionalismos	 que	 se	 prendem	 com	 as	 condições	 de	 participação	 dos	 estudantes	 como	

observadores	participantes	deste	projeto.	

Os	 resultados	preliminares	da	 fase	exploratória	 foram	apresentados	e	publicados	 com	o	 título:	 “A	

relação	entre	a	escola	e	a	comunidade:	um	olhar	sobre	as	práticas	socioeducativas	em	contexto	não	

formal”,	no	âmbito	do	Congresso	da	Sociedade	Portuguesa	de	Ciências	da	Educação,	 realizado	em	

setembro	de	2014.	

b) E-PRIS		

Trata-se	de	um	projeto-piloto	e	inovador	em	Portugal,	na	medida	em	que	considera	não	apenas	

as	 questões	 de	 igualdade	 de	 género	 de	mulheres	 que	 se	 encontram	 em	 situação	 de	 reclusão,	

como	também	a	sua	 futura	 reinserção	social	e	 laboral,	 com	antecipação	de	 futuras	dificuldades	

associadas	a	este	processo.		

Partindo	 das	 potencialidades	 do	 e-learning	 enquanto	 dispositivo	 de	 diferenciação	 pedagógica,	
promotor	 de	 inclusão	 digital,	 a	 conceção	 do	 projeto	 ficou	 a	 cargo	 de	 uma	 equipa	 de	

investigadores	 que	 atualmente	 integram	 a	 Unidade	 de	 Investigação	 do	 Instituto	 Piaget	 (IP),	 a	

RECI,	cujo	foco	de	trabalho	se	centra	nas	temáticas	da	inclusão	e	Aprendizagem	ao	Longo	da	Vida.	

A	 conceção	deste	projeto	permitiu	que	articulasse	as	questões	da	 intervenção	educativa	 com	a	

investigação	 e	 produção	 científica,	 associadas	 ao	 desenvolvimento	 de	 novos	 modelos	

pedagógicos	 e	 refletindo	 a	 responsabilidade	 social	 do	 IP	 para	 o	 Desenvolvimento	 Humano,	

Integral	e	Ecológico.	

O	 projeto	 está	 em	 fase	 de	 apresentação	 dos	 resultamos	 e	 a	 sua	 divulgação	 não	 se	 circunscreve,	

apenas,	 à	 comunidade	 científica,	 tendo	 sido	o	 EPRIS	objeto	de	notícia	 nos	meios	de	 comunicação	

nacionais.	Paralelamente,	foi	submetida	uma	candidatura	do	EPRIS	ao	WSIS	Project	Prize	20154,	da	

World	Summit	on	the	Information	Society,	tendo	sido	nomeado	para	o	prémio	na	categoria	C7.	ICT	

applications:	e-learning.	
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c) CEeE,	no	Concelho	de	VNGaia	
	

Com	 início	 no	 ano	 letivo	 2015/2016,	 este	 projeto	 de	 investigação	 tem	 como	 finalidade	 contribuir	

para	 o	 conhecimento	 de	 uma	 nova	 realidade	 educativa	 em	 contexto	 não	 formal,	 os	 "Centros	 de	

Estudos	e	Explicações	-	entre	a	Atividade	Económica	e	a	Pedagógica",	designação	do	projeto.		

Numa	 1ªfase	 pretendeu-se	 contextualizar	 a	 realidade	 destes	 Centros	 quanto	 à	 legislação,	 assim	

como	 quanto	 à	 identificação	 e	 caraterização	 dos	 centros	 existentes	 no	 Concelho	 de	 Vila	 Nova	 de	

Gaia.	Numa	2ªfase,	pretende-se	conhecer	as	perceções	da	direção	técnica	de	cada	um	dos	centros	

identificados,	dos	alunos	que	os	frequentam	e	dos	respetivos	encarregados	de	educação,	no	sentido	

de	se	promover	uma	reflexão	alargada	sobre	a	pertinência	e	o	papel	dos	CEeE	no	processo	ensino	

aprendizagem.	 Integrado	na	 Linha	 1	 –	 "Inclusão	 e	Aprendizagem	ao	 Longo	da	Vida"	 da	RECI,	 esta	

investigação	tem	envolvido	os	estudantes	do	1º	ano	da	Licenciatura	em	Educação	Básica,	no	âmbito	

da	 UC	 de	 Trabalho	 de	 Campo	 Antropológico.	 Os	 resultados	 preliminares	 deste	 projeto	 foram	

apresentados	publicamente	no	âmbito	de	um	seminário-Projetos	de	 Investigação	na	Comunidade:	

Contextos	educativos	formais	e	não	formais.	

Em	 anexo	 referimos	 sucintamente	 algumas	 das	 estratégias	 desenvolvidas	 neste	 vetor	 (cf.	 Quadro	 IV	 -	

Anexos).	

	

GESTÃO	INTERNA	DA	QUALIDADE	

	

A	 Gestão	 Interna	 da	 Qualidade	 constitui	 uma	 prioridade	 institucional.	 No	 ano	 letivo	 2011/2012,	 o	

Departamento	 para	 a	 Garantia	 da	 Qualidade	 (DGQ)	 do	 Instituto	 Piaget	 deu	 início	 à	 revisão	 do	 Sistema	

Interno	 de	Garantia	 da	Qualidade	 (SIGQ),	 expresso	 no	Manual	 de	Qualidade	 (MQ)	 publicado	 em	maio	 de	

2013	(disponível	em	http://www.ipiaget.org/uploads/assets/files/manual-qualidade.pdf).	

Este	 documento	 pretende	 reestruturar	 as	 bases	 formais	 para	 a	 operacionalização	 da	 política	 institucional	

para	a	qualidade	no	Instituto	Piaget.	

Considerando	que	a	implementação	do	SIGQ	é	um	objetivo	estratégico	da	Instituição,	e	que	o	MQ,	enquanto	

documento	 definidor	 do	 SIGQ,	 se	 orienta	 de	 acordo	 com	 as	 diretrizes	 dos	 suportes	 jurídicos	 nacionais	 e	

internacionais,	os	órgãos	desta	Unidade	Orgânica	estão	comprometidos	no	processo	de	desenvolvimento	e	

implementação	do	SIGQ.	
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No	 ano	 letivo	 2015/2016,	 esta	 participação	 desenvolveu-se	 a	 vários	 níveis:	 1)	 Sensibilizando	 todos	 os	

elementos	da	comunidade	académica	para	a	 importância	da	sua	participação	no	processo;	2)	Colaborando	

na	 análise	 crítica	dos	 instrumentos	de	 recolha	de	dados	propostos	pelo	DGQ;	 3)	Garantindo	as	 condições	

para	a	boa	aplicação	dos	instrumentos	disponíveis	no	SIGQ:	i)	Questionário	de	Caraterização	dos	Candidatos;	

ii)	 Inquéritos	 Pedagógicos	 (que	 incluem	 a	 aferição	 dos	 ECTS;	 avaliação	 do	 funcionamento	 das	 UC	 e	 a	

avaliação	 do	 Ensino-Aprendizagem	 (perceção	 de	 estudantes	 e	 de	 docentes);	 e	 4)	 Apoiando	 os	

Coordenadores	 de	 cada	 CE	 na	 elaboração	 do	 Relatório	 de	 Coordenação	 do	 CE	 (RCCE)	 com	 base	 em	

informação	disponível	no	sistema	de	informação	do	IP	relativo	à	organização,	planeamento	e	resultados	das	

UC	 (planificação;	 métodos	 e	 critérios	 de	 avaliação;	 métodos	 de	 ensino-aprendizagem;	 indicadores	 de	

sucesso	académico;...)	e	de	informação	recolhida	através	dos	instrumentos	disponíveis	no	SIGQ.	

Em	 anexo	 apresentamos	 síntese	 de	 algumas	 das	 estratégias	 desenvolvidas	 neste	 vetor	 (cf.	 Quadro	 V	 -	

Anexos).	

	

EXTENSÃO	E	RELAÇÕES	COM	A	COMUNIDADE	

Nesta	 dimensão	 pretendeu-se	 consolidar	 os	 seguintes	 objetivos:	 reforçar	 o	 âmbito	 da	 ação	 dirigida	 à	

comunidade,	designadamente,	para	dimensões	que	ultrapassem	o	vetor	específico	da	profissionalização	de	

educadores,	professores	e	de	outros	profissionais	relacionados	de	forma	direta	com	a	Educação;	reiterar	as	

parcerias	 existentes,	 através	 de	 ações	 concretas	 e	 promoção	 mútua	 de	 benefícios;	 abrir	 a	 Escola	 à	

Comunidade,	através	de	eventos	que	promovam	atividades	no	contexto	de	intervenção	da	Escola	dirigidas	a	

estudantes	do	ensino	secundário	e	profissional.	

A	 interação	 da	 Escola	 Superior	 de	 Educação	 Jean	 Piaget	 com	 as	 Câmaras	Municipais,	 com	Agrupamentos	

Escolares	e	Instituições	Educativas,	com	Associações	Culturais	e	Associativas	e	outras	Entidades,	da	respetiva	

zona	de	 influência,	 constituem-se	um	 fator	de	 intervenção	muito	 relevante	e	que	 tem	permitido,	de	uma	

forma	consistente,	a	abertura	à	comunidade	e	à	difusão	e	diligência	de	projetos	pedagógicos	específicos	em	

contextos	locais.		

Salienta-se,	ainda,	a	organização	do	evento	Escola	Aberta	à	Comunidade,	no	qual	se	promoveram	diversas	

atividades	(seminários,	workshop,	aulas	abertas,	ateliers,	exposições,…)	dirigidas	a	populações	estudantis	do	
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concelho	e	concelhos	 limítrofes.	Esta	 iniciativa	procurou	não	só	demarcar	a	Escola	na	Região/Comunidade	

como	também	divulgar	as	suas	ofertas	formativas.		

A	 informação	 relativa	 ao	 cumprimento	 do	 estabelecido	 neste	 vetor	 complementa-se	 com	o	 constante	 no	

ponto	10	deste	relatório,	referente	à	prestação	de	serviços	externos	e	parcerias	estabelecidas.	

Também	em	anexo	se	apresenta	informação	resumida	(cf.	Quadro	VI-	Anexos)	com	elementos	que	permitem	

clarificar	algumas	das	atividades	desenvolvidas	neste	enquadramento.	

	

DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO	DA	OFERTA	FORMATIVA	

	

Esta	 Escola	 possui	 um	Gabinete	 de	Divulgação	 da	Oferta	 Formativa,	 com	dois	 técnicos,	 que	 promove	 as	

ações	de	divulgação/promoção	junto	dos	públicos-alvo.	

Este	ano	a	coordenação	da	divulgação	esteve	a	cargo	de	uma	docente,	que,	em	articulação	com	os	restantes	

colegas	 e	 estudantes	 desenvolveu	 junto	 da	 comunidade,	 escolas,	 agrupamentos	 e	 instituições	 privadas	

estratégias	 de	 divulgação	 e	 de	 promoção	 dos	 cursos	 essencialmente	 dirigidas	 para	 alunos	 do	 ensino	

secundário	 e	 ensino	 profissional.	 O	 quadro	 seguinte	 apresenta	 as	 ações	 desenvolvidas	 neste	

enquadramento.	

	

	

Quadro	nº	3	–	Ações	de	Divulgação/promoção	realizadas	

Mês	 Local	 Evento	
Dezembro	de	

2015	

Escola	Secundária	Dr.	Manuel	Laranjeira	

(Espinho)	

VI	Feira	de	Orientação	Escolar	e	Profissional	

Janeiro	de	2016	
ES	Martins	Sarmento	Guimarães	 Mostra	Formativa	

Fevereiro	de	

2016	

Externato	Carvalho	Araújo	Braga	 Mostra	Formativa	

ES	D.	Maria	II	

Braga	

Mostra	Formativa	

ES	Abel	Salazar	Matosinhos	 Mostra	Formativa	

Colégio	Luso-Francês	 Mostra	Formativa	

ES	Carolina	Micaelis	 Mostra	Formativa	

Colégio	Rosário	 Mostra	Formativa	

Aurélia	de	Sousa	 Mostra	Formativa	

ES	Barcelinhos	 Mostra	Formativa	
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Março	de	2016	

Colégio	Liceal	de	Stª	Mª	de	Lamas	 Mostra	Formativa	

ES	D.	Joaquim	Gomes	Ferreira	Alves,	Espinho	 Mostra	Formativa	

ES	José	Macedo	Fragateiro,	Ovar	 Mostra	Formativa	

Colégio	D.	Diogo	de	Sousa,	Braga	 Mostra	Formativa	

Escola	Secundária	da	Boa	Nova	–	Leça	da	

Palmeira		

	Mostra	Formativa	

Escola	Profissional	do	Infante	 Escola	Aberta	

Escola	Secundária	D.	Afonso	Sanches	(ESDAS),	

Vila	do	Conde	

Mostra	Formativa	

Escola	Secundária	de	Vale	de	Cambra		 XII	Mostra	de	Ensino	Superior	

Abril	de	2016	

Escola	Secundária	de	Estarreja	 Mostra	Formativa	

Escola	Secundária	de	Almeida	Garrett	(ESAG)	 Mostra	Formativa	

Câmara	Municipal	de	Santa	Maria	da	Feira		

Europarque	

“Feira	das	Profissões”		

Escola	Ferreira	de	Castro	Oliveira	de	Azeméis	 Mostra	Formativa	

Escola	Secundária	Filipa	Vilhena,	Porto	 Mostra	Formativa	

Escola	Secundária	Senhora	da	Hora,	Porto	 Mostra	Formativa	

Escola	Secundária	D.	Dinis,	Santo	tirso	 Mostra	Formativa	

Escola	Secundária	de	Santa	Maria	Maior,	Viana	

do	Castelo	

Mostra	Formativa	

Escola	Secundária	Carlos	Amarante,	Braga	 Mostra	Formativa	

Escola	Secundária	Augusto	Gomes,	Porto	 Mostra	Formativa	

Instituto	Nun´alvares		 Mostra	Formativa	

Escola	Secundária	Homem	Cristo,	Aveiro	

	

Mostra	Formativa	

Maio	de	2016	

Escola	Secundária	de	Barcelos,	Barcelos	 Mostra	Formativa	

Escola	secundária	de	Alpendurada,	Marco	

Canaveses	

Mostra	Formativa	

Colégio	dos	carvalhos	 Mostra	de	Oferta	Formativa	e	

Empregabilidade’16	

Escola	Secundária	Manuel	Gomes	de	Almeida,	

Espinho	

Mostra	Formativa	

Escola	Secundária	de	Águas	Santas,	Maia	 Mostra	Formativa	

Escola	Secundária	de	Marco	de	Canaveses	 Mostra	Formativa	

Escola	Secundária	Júlio	Dinis,	Ovar	 Mostra	Formativa	

Colégio	Sezim,	Egas	Moniz,	Vizela,	Braga	 Mostra	Formativa	

Escola	Secundária	Padrão	da	Légua,	Matosinhos	Mostra	Formativa	

Escola	Secundária	Garcia	da	Orta	 Mostra	Formativa	

Colégio	de	Gaia	 I	Mostra	de	Ensino	Superior	e	Formação	

Junho	de	2016	
Escola	Secundária	de	Freamunde,	Paços	de	

Ferreira	

Mostra	Formativa	
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O	Instituto	Piaget,	em	parceria	com	o	Projeto	Popular	Inspiring	Future,	participou	em	feiras	de	informação	e	

apoio	 sobre	 o	 acesso	 ensino	 superior.	 Em	 cada	 uma	 destas	 escolas	 foram	 realizados	 workshops	 de	
desenvolvimento	pessoal,	social	e	profissional.	

Note-se	que	nos	Serviços	Centrais	do	Instituto	Piaget	existe	uma	estrutura	central	de	coordenação	e	apoio	

ao	 desenvolvimento	 de	 todas	 as	 iniciativas	 nesta	 área	 presta	 apoio	 na	 conceção	 de	 materiais	 gráficos	

(cartazes,	folhetos,	brindes,	decoração	de	stands,	etc.)	e	estratégias	de	divulgação	para	eventos	promovidos	

pela	Escola.	Assegura,	também,	a	atualização	da	informação	no	site	do	Instituto	Piaget.		

Anexamos	resumidamente	algumas	das	estratégias	desenvolvidas	neste	vetor	(cf.	Quadro	VII-	Anexos).	

	

3. Eficiência	da	gestão	administrativa	e	financeira		

A	 gestão	 administrativa	 e	 financeira	 desta	 Escola	 Superior	 é	 da	 responsabilidade	 da	 sua	 entidade	

instituidora,	o	Instituto	Piaget,	conforme	estabelecido	legalmente	e	nos	Estatutos	respetivos.	

O	 Instituto	Piaget	garantiu,	ao	 longo	do	ano	 letivo	2015/2016,	os	meios	e	 recursos,	humanos	e	materiais,	

necessários	para	a	gestão	administrativa	e	financeira	da	ESE	Jean	Piaget/Arcozelo	com	especial	ênfase	para	

os	meios	e	recursos	que	dizem	respeito	aos	vetores	estratégicos	supracitados.	

	

4. Evolução	da	situação	patrimonial	e	financeira	e	da	sustentabilidade	da	instituição	

Nos	termos	da	legislação	aplicável,	designadamente	do	Regime	Jurídico	das	Instituições	do	Ensino	Superior,	

compete	 às	 entidades	 instituidoras	 de	 estabelecimentos	 de	 ensino	 superior	 privados	 criar	 e	 garantir	 as	

condições	 para	 o	 normal	 funcionamento	 do	 estabelecimento	 de	 ensino,	 assegurando	 a	 sua	 gestão	

administrativa,	 económica	 e	 financeira.	 Neste	 sentido,	 nos	 termos	 da	 referida	 lei	 e	 visando	 assegurar	 e	

garantir	 essas	 condições	 de	 normal	 funcionamento,	 as	 «entidades	 instituidoras	 de	 estabelecimentos	 de	

ensino	 superior	 privados	 devem	 preencher	 requisitos	 apropriados	 de	 idoneidade	 institucional	 e	 de	

sustentabilidade	 financeira,	 oferecendo,	 obrigatoriamente,	 garantias	 patrimoniais	 ou	 seguros	 julgados	

suficientes».	Igualmente	neste	sentido	se	refere	o	Estatuto	desta	instituição,	quando,	no	seu	art.º	8	remete	

para	 o	 Instituto	 Piaget	 a	 obrigatoriedade	 de	 assegurar	 «a	 sua	 gestão	 administrativa,	 económica	 e	

financeira».	Assim,	decorrente	deste	quadro	 legal,	o	 Instituto	Piaget,	Cooperativa	para	o	Desenvolvimento	

Humano,	Integral	e	Ecológico,	CRL	tem	as	suas	contas	registadas	na	CASES	–	Cooperativa	António	Sérgio	para	
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a	Economia	Social	e	certificadas	por	um	Revisor	Oficial	de	Contas,	de	acordo	com	o	RJIES	–	Regime	Jurídico	

das	Instituições	de	Ensino	Superior.	

	

5. Movimentos	de	pessoal	docente	e	não	docente	

No	 que	 respeita	 ao	 movimento	 do	 pessoal	 docente,	 verifica-se	 uma	 evolução	 positiva	 no	 reforço	 do	

cumprimento	dos	rácios	legais	quanto	a	doutorados	e	especialistas.	

O	 corpo	docente	 em	exercício	 de	 funções,	 no	 ano	 letivo	 em	questão,	 foi	 composto	 por	 35	 docentes,	 dos	

quais	11	detentores	do	grau	de	Doutor	e	18	detentores	do	grau	de	Mestre.	

Com	 a	 entrada	 em	 vigor	 do	 Decreto-Lei	 n.º	 115/2013,	 de	 7	 de	 agosto,	 promoveu-se	 a	 criação	 e	

implementação	 de	 um	 procedimento	 para	 reconhecimento	 dos	 docentes	 com	 currículo	 de	 reconhecida	

experiência	 e	 competência	 profissional	 como	 especialistas	 pelo	 Conselho	 Técnico-Científico.	 Neste	

enquadramento	foram	reconhecidos,	no	ano	letivo	2015-2016,	vinte	docentes	especialistas	os	quais	ficaram	

afetos	aos	1º	e	2º	Ciclos	de	Estudos.		

Os	quadros	nºs	4,	5	e	6	expressam	sucintamente	o	movimento	do	pessoal	docente	na	ESE.	

Quadro	nº	4	–	Nº	total	de	docentes	em	formação	no	ano	letivo	2015/2016	

Grau	Académico	em	Formação	
Tipo	de	Grau/Título	

Nacional	 Estrangeiro	
Doutoramento	 1	 0	

Mestrado	 0	 0	

Pós-Doutoramento	 0	 0	

	

Quadro	nº	5	–	Nº	total	de	docentes	em	2015/2016	por	grau	académico	

Graus	académicos	 N.º	docentes	
N.º	de	docentes	que	colaboraram	pela	
1ª	vez	com	a	ESE	Jean	Piaget/Arcozelo	

N.º	docentes	que	já	não	
colaboram	com	a	ESE	Jean	

Piaget/Arcozelo	
Doutoramento	 11	 1	 4	

Mestrado	 18	 6	 11	

Licenciado	 6	 2	 4	

Total	
35	 9	 19	



 

Campus	Académico	de	Vila	Nova	de	Gaia	

Escola	Superior	de	Educação	Jean	Piaget	de	Arcozelo	
(Decreto-Lei	nº	468/88,	de	16	de	dezembro) 

	

|		 19	

	

	

O	corpo	docente	apresenta	a	qualidade	exigida	para	assegurar	consistência	científica	e	técnica	dos	cursos.	

Importa	ressalvar	que	é	composto,	na	sua	maioria,	por	professores	experientes	que	há	vários	anos	lecionam	

as	unidades	curriculares	que	constam	nos	planos	curriculares	dos	cursos.	

	

Quadro	nº	6	–	Nº	total	de	docentes	em	2015/2016	por	categoria	
	

Categorias	 N.º	docentes	
N.º	de	docentes	que	colaboraram	

pela	1ª	vez	com	a	ESE	Jean	
Piaget/Arcozelo	

N.º	docentes	que	já	não	
colaboram	com	a	ESE	Jean	

Piaget/Arcozelo	
Professor	Auxiliar	 --	 --	 --	

Professor	Coordenador	 4	 --	 1	

Professor	Adjunto	 6	 --	 3	

Assistente	 25	 9	 15	

Total	 35	 9	 19	

	
	

Quanto	 aos	 recursos	 humanos	 não	 docentes,	 estes	 correspondem	 às	 exigências,	 adequando-se	 em	

habilitação,	experiência,	especialidade	e	em	número.		

Neste	sentido,	o	Campus	Académico	de	Vila	Nova	de	Gaia,	que	para	além	desta	Escola	integra	também	a	ESS	

Jean	 Piaget/Vila	 Nova	 de	 Gaia,	 dispõe	 de	 um	 conjunto	 de	 funcionários	 não	 docentes	 que	 assegura	

devidamente	 as	 funções	 que	 lhe	 estão	 adstritas.	 Os	 serviços	 de	 bar	 e	 cantina	 são	 garantidos	 por	 uma	

empresa	externa	à	instituição.	 

No	quadro	que	abaixo	se	apresenta	indica-se	a	composição	do	corpo	de	funcionários	não	docentes.	

	

Quadro	nº	7	–	Funcionários	não	docentes	em	2015/2016		

Setor/Serviço	 N.º	de	Funcionários	

Serviços	Secretariado	(Campus	e	Direção)	 2	
Serviços	Académicos	 2	
Gabinete	de	Formação	ao	Longo	da	Vida	 1	
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SID	–	Serviços	Informação	e	Divulgação	
Informação		

1	
Gabinete	de	Horários	
	
Gabinete	de	Iniciação	à	Prática	Profissional	e	
Estágios	

	

1	
Gabinete	de	Apoio	à	Inserção	da	Vida	Ativa	
(Gaiva)	
Gabinete	de	Mobilidade	
Divisão	Tecnológica	(DT)	 1	

Serviços	de	Limpeza	e	Segurança	Manutenção	 													4	

Total	 12	

	

Todos	os	 colaboradores	 em	exercício	de	 funções	 se	 encontram	com	contrato	 sem	 termo	e	 trabalham	em	

regime	de	tempo	integral	no	Campus.	

O	Gabinete	de	Mobilidade	 Internacional	e	o	Gabinete	de	Formação	ao	Longo	da	Vida	conta,	ainda,	com	a	

colaboração	de	um	docente.	

	

6.	Evolução	das	admissões	e	da	frequência	dos	ciclos	de	estudos	ministrados	

No	ano	 letivo	2015-2016	 ingressaram	nesta	Escola	Superior	de	Educação	83	novos	estudantes	distribuídos	

pelos	diferentes	ciclos	de	estudo,	sendo	que,	13	desses	estudantes	frequentaram	o	curso	de	pós-graduação	

em	Educação	Especial:	Domínio	Cognitivo	e	Motor,	28	frequentaram	as	duas	edições	dos	Complementos	de	

Formação	Superior	em	Ensino	do	Inglês	no	1ºCiclo	do	Ensino	Básico,	5	ingressaram	em	cursos	de	2º	Ciclo	de	

Estudos,	nomeadamente	nos	Mestrados	que	habilitam	para	a	docência	(Ensino	do	1.º	e	2.º	Ciclos	de	estudos	

no	Ensino	Básico)	e	14	no	1ºCiclo	de	Estudos	(Licenciatura	em	Educação	Básica	e	Licenciatura	em	Educação	

Física	 e	 Desporto).	 Ingressaram	 também	 23	 estudantes	 no	 Curso	 Técnico	 Superior	 Profissional	 (TeSP)	 em	

Desporto	Lazer	e	Bem	Estar.	

Destaca-se	 o	 ingresso	 pela	 primeira	 vez	 de	 estudantes	 num	 TeSP	 e	 novamente	 a	 procura	 de	 cursos	 de	

especialização	na	área	da	Educação	Especial,	especialmente	no	Domínio	Cognitivo	e	Motor.	
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Quanto	ao	exigido	pelo	artigo	162º	do	RJIES,	no	âmbito	do	aproveitamento	e	sucesso/insucesso	escolar,	os	

dados	 anunciados	 no	 quadro	 n.º	 8	 evidenciam,	 globalmente,	 resultados	 bastantes	 satisfatórios	 num	

intervalo	situado	entre	os	78%	e	os	100%.	De	notar	que	os	estudantes	inscritos	no	2º	ano	do	Mestrado	em	

Ensino	do	1º	e	do	2º	Ciclo	do	Ensino	Básico	têm,	regulamentarmente,	prazos	alargados	de	prorrogação	para	

entrega	 do	 Relatório	 Final	 do	 Curso.	 Neste	 contexto,	 os	 estudantes	 que	 não	 concluíram	 com	 sucesso	

enquadram-se	 nesta	 situação	 justificando,	 eventualmente,	 a	 taxa	 de	 78%	 de	 aprovação	média	 para	 este	

curso.		

Quadro	nº	8	–	Taxa	de	aprovação	média	por	curso/ano	

Curso		
Tipo	de	Curso	 Ano	 Total	%	

	 1º	 2º	 3º	
Ensino	do	1º	e	do	2º	Ciclo	do	
Ensino	Básico	

2ºCiclo	de	Estudos	
------------	 78%	 	 78%	

Educação	Básica	
1ºCiclo	de	Estudos	

	
89%	 ------------	 ---------	 89%	

Desporto,	Lazer	e	Bem	Estar	
Técnico	Superior	Profissional	

	
98%	 ------------	 	 98%	

Educação	Especial:	Domínio	
Cognitivo	e	Motor	

Pós-Graduação	
100%	 	 	 100%	

Complementos	de	Formação	
do	Ensino	de	Inglês	no	1ºCiclo	
do	Ensino	Básico	(1ª	Edição)	

	

	

Complemento	de	Formação	

100%	 	 	

	

100%	

Complementos	de	Formação	
do	Ensino	de	Inglês	no	1ºCiclo	
do	Ensino	Básico	(2ª	Edição)	

100%	 	 	

	

100%	

	

7.	Graus	académicos	e	diplomas	conferidos	

No	ano	 letivo	2015/2016,	 concluíram	os	 seus	cursos	58	estudantes.	De	destacar	que	15	correspondem	ao	

grau	de	licenciado,	no	âmbito	dos	ciclos	de	estudos	em	Educação	Básica,	Educação	Musical	e	Educação	Física	

e	 Desporto.	 Foram	 conferidos	 3	 diplomas	 de	Mestrado	 relativos	 aos	 Ciclos	 de	 estudo	 em	 Educação	 Pré-

Escolar,	em	Educação	Especial	e	Tecnologias	da	Informação	e	Comunicação.	Concluíram	ainda	27	estudantes	

no	âmbito	dos	Complementos	de	Formação	Superior	em	Ensino	do	Inglês	no	1ºCiclo	do	Ensino	Básico.	
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Acrescente-se	 também	que	 foram	 conferidos	 13	diplomas	de	 estudos	 especializados	 (pós-graduações),	 na	

área	da	Educação	Especial	-	Domínio	Cognitivo	e	Motor.	

8.	Empregabilidade	dos	seus	diplomados	

O	Gabinete	de	Apoio	à	Inserção	na	Vida	Ativa	(GAIVA)	do	Campus	Académico	de	Vila	Nova	de	Gaia	tem	por	

função	apoiar	a	inserção	dos	seus	diplomados	no	mundo	do	trabalho,	recolher	e	divulgar	informação	sobre	o	

emprego	 dos	 diplomados	 da	 Instituição,	 bem	 como	 sobre	 os	 seus	 percursos	 profissionais	 e	 promover	 a	

acessibilidade	 pública	 dessa	 informação	 assim	 como	 a	 sua	 qualidade	 e	 comparabilidade	 com	 outras	

Instituições.	

As	atividades	desenvolvidas	pelo	GAIVA	no	ano	letivo	15/16	procuraram	enquadrar-se	nas	premissas	da	sua	

criação,	nomeadamente:	

•	 na	recolha	e	divulgação	de	ofertas	de	emprego	e	de	formação	profissional;	

•	 no	registo	de	informações	pessoais	dos	estudantes	e	diplomados	com	vista	à	criação	de	uma	bolsa	

de	ofertas	de	formação/emprego	e	à	monitorização	da	empregabilidade;	

•	 no	acolhimento,	informação	e	orientação	profissional	e/ou	formativa	dos	estudantes	e	diplomados,	

visando	apoio	à	sua	integração	na	vida	ativa;	

• no	 auxílio	 e	 na	 definição	 do	 percurso	 formativo	 e	 profissional	 e	 promovendo	 contatos	 com	

empresas,	instituições	e	outras	entidades	que	possam	ser	relevantes	para	os	objetivos	a	alcançar;	

•	 na	promoção	e	divulgação	de	ações	de	formação/sensibilização	para	a	aquisição	e	desenvolvimento	

de	competências	no	âmbito	da	procura	de	emprego:	

•	 na	condução	do	processo	tendente	à	procura	de	emprego	e	integração	em	estágios	profissionais;	

•	 na	 divulgação	 de	 cursos	 pós-graduados	 e	 outras	 formações	 de	 atualização	 de	 conhecimento	 e	

aprendizagem	ao	longo	da	vida.	

No	ano	 letivo	em	apreço,	o	GAIVA	ESE/VNG	promoveu	e	concretizou	atividades,	entendidas	como	 fulcrais	

para	o	desempenho	do	seu	papel	como	gabinete	de	apoio	ao	estudante	e	diplomado	conforme	quadro	8.	
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Quadro	nº	9	–	Ações	desenvolvidas	pelo	GAIVA	no	âmbito	da	empregabilidade	

Atividades	 Observações	

Participação	do	GAIVA	no	V	Encontro	de	Nacional	de	Gabinetes	

de	Saídas	Profissionais	do	Ensino	Superior	

Participação	 no	 V	 Encontro	 de	 Nacional	 de	 Gabinetes	 de	

Saídas	 Profissionais	 do	 Ensino	 Superior,	 dedicado	 à	 temática	

do	Primeiro	Emprego	e	realizado	nos	dias	20-21	de	janeiro	de	

2016	na	Universidade	do	Minho.	

Workshop	 “Técnicas	 de	 Apresentação	 aplicadas	 à	

empregabilidade”	 (para	 abordagem	 do	 empregador	 ou	 de	

parceiro/financiador)	

Dinamizada	no	dia	3	de	março	de	2016,	das	16h30m	às	18	h,	a	

Jobabroad-	European	Recruitment,	empresa	de	recrutamento	

de	 profissionais	 para	 ingresso	 no	 mercado	 de	 trabalho	 de	

outros	 países	 europeus,	 realizou	 uma	 sessão	 informativa	 de	

recrutamento,	dando	a	conhecer	os	seus	serviços,	divulgando	

ofertas	 de	 emprego	 e	 criando	 um	 espaço	 de	 apoio	 aos	

licenciados	e	outros	profissionais,	que	procuram	exercer	a	sua	

profissão	noutro	país	Europeu,	designadamente	em	termos	de	

procura	 emprego	 e	 de	 criação	 oportunidades	 nas	 suas	

carreiras.	 A	 sessão	 foi	 dirigida	 a	 todos	 os	 estudantes	 e	

diplomados	dos	cursos	de	Licenciatura	em	funcionamento	no	

Campus	Académico	de	Vila	Nova	de	Gaia.	

Participação	no	Projeto	“Maior	Empregabilidade”	 Participação	no	projeto	“Maior	Empregabilidade”,	um	projeto	

de	 promoção	 da	 empregabilidade	 e	 empreendedorismo,	

igualdade	 de	 oportunidades	 e	 inclusão	 de	 jovens,	

desenvolvido	 e	 implementado,	 entre	 Outubro	 de	 2014	 e	

Março	de	2016,	pelo	IPAV	(Instituto	Padre	António	Vieira)	em	

parceria	 com	 a	 FORUM	 ESTUDANTE,	 o	 CCISP	 (Conselho	

Coordenador	 dos	 Institutos	 Superiores	 Politécnicos),	 a	

ANESPO	 (Associação	Nacional	de	Escolas	Profissionais),	 e	um	

conjunto	muito	alargado	de	Instituições	de	Ensino	parceiras.	

Iniciativa	Maior	Empregabilidade	-	Dia	Aberto	nas	

Empresas	

Os	nossos	Estudantes	do	CET	de	Desporto	visitaram	Ginásios	

no	dia	01	de	março	de	2016	

Vitaminas	para	o	Emprego	 A	 ação	 “Vitaminas	 para	 o	 Emprego”	 -	 seminário	 dirigido	 a	

jovens	 estudantes,	 diplomados	 de	 Instituições	 de	 Ensino	

Profissional	 e	 Superior,	 com	 conteúdos	 e	 dinâmicas	 teórico-

práticas	 centrados	 100%	 na	 temática	 das	 competências	

transversais/soft	 skills	 que	 todas	 as	 pessoas	 na	 vida	 ativa	
deveriam	ter	para	garantir	que	conseguem	ser	mais	eficazes	e	

eficientes	na	integração	no	mercado	de	trabalho.		

Dinamizado	pelo	projeto	Maior	empregabilidade:	11	de	março	

(Manhã)	

	

O	 GAIVA	 desenvolve,	 ainda,	 a	 sua	 ação	 de	 divulgação	 de	 ofertas	 de	 emprego	 e	 de	 formação	 através	 de	

mensagens	eletrónicas	e	da	sua	página	no	Facebook.	
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9.	Internacionalização	da	instituição	e	do	número	de	estudantes	e	docentes	estrangeiros	

Sobretudo	 através	 do	 Programa	 Erasmus	 (ALV),	 desde	 2006,	 a	 Instituição	 tem	 vindo	 a	 alargar	 o	 espectro	

protocolar	com	Universidades	Europeias,	tendo	por	finalidade	a	mobilidade	dos	seus	docentes,	discentes	e	

funcionários	não	docentes.	

O	objetivo	desta	ação	é	proporcionar	uma	oportunidade	de	valorização	pessoal	e	profissional,	promovendo	

o	intercâmbio	de	conhecimentos	e	de	experiências	em	práticas	e	métodos	pedagógicos	e	contribuir	para	a	

consolidação	e	desenvolvimento	das	interações	entre	instituições	de	ensino	e	para	a	preparação	de	futuros	

projetos	de	cooperação.	

Anualmente	são	estabelecidas	parcerias,	por	área	científica,	entre	o	Instituto	Piaget	e	Instituições	de	Ensino	

Superior	estrangeiras,	no	âmbito	da	Mobilidade	Erasmus	e	outras.	No	contexto	da	Educação	e	Formação	de	

Professores	 podemos	 assinalar	 a	 cooperação	 estabelecida	 com	 as	 universidades	 internacionais,	

nomeadamente	as	indicadas	no	quadro	nº9,	entre	outras.	

Quadro	nº10	-	Cooperação	Internacional	

Cooperação	Internacional		
No	âmbito	Programa	ERASMUS	e	outros	 Universidades	Internacionais	

Universidades	Espanholas	–	Valência,	Valladolid,	

Vigo,	Zaragoza,	Barcelona	

Universidad	Politécnica	de	València	-	Espanha	

Universidade	Tallina	Ülikool	–	Estónia	

Universidade	Zemaitijos	Kolegija	-	Lituânia		

Universidade	de	Sarkaya	(Turquia)	

Universidade	de	Aspete	(Grécia)	

Universidade	de	Krosnie	(Polónia)	

Universidade	de	Bologna	(Itália)	

	

O	 apoio	 técnico-administrativo	 neste	 contexto	 é	 da	 responsabilidade	 do	 Gabinete	 de	 Erasmus	 existente	

nesta	 Escola	 Superior.	 Há,	 ainda,	 nos	 Serviços	 Centrais	 do	 Instituto	 Piaget,	 uma	 estrutura	 central	 de	

coordenação,	 acompanhamento	 e	 apoio	 operacional	 ao	 desenvolvimento	 de	 todas	 as	 iniciativas	 de	

internacionalização	do	ensino,	nomeadamente	no	âmbito	da	cooperação	e	mobilidade	académica.	
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Esta	 Escola	 teve	 a	 atribuição	 de	 bolsas	 de	 mobilidade	 para	 estudantes.	 Contudo	 e	 após	 a	 divulgação	

promovida	 pela	 coordenação	 Erasmus	 os	 mesmos	 não	 efetuaram	 os	 trâmites	 processuais	 de	 modo	 a	

formalizarem	a	candidatura	à	Mobilidade	Erasmus.	

Ainda	 ao	 nível	 da	mobilidade	 internacional,	 a	 ESE	 Jean	 Piaget/Arcozelo	 recebeu	 a	 visita	 de	 uma	 docente	

proveniente	de	Espanha,	nomeadamente	da	Universidade	de	Zaragoza	–	Campus	de	Teruel.	O	quadro	nº10	

sistematiza	essa	informação.	

Quadro	n.º	11	-	Mobilidade	de	Docentes	Nacionais	e	Estrangeiros	

INCOMING	 OUTCOMING	
Nº	Docentes	 Instituição/País	 Nº	Docentes	 Instituição/País	

1	
Universidade	de	

Zaragoza/Espanha	
0	 	

	 	 	 	

1	 Total	 0	 Total	

	

10.	Prestação	de	serviços	externos	e	das	parcerias	estabelecidas	
 

A	cooperação	 institucional	é	 formalizada	através	de	protocolos,	existindo,	para	 isso,	uma	estrutura	central	

do	Instituto	Piaget	que	intervém	apoiando	a	Unidade	Orgânica	no	estabelecimento	de	parcerias/protocolos,	

em	termos	jurídicos,	e	na	divulgação	destas	junto	dos	colaboradores.	

Através	destes	protocolos,	a	 Instituição	oferece	redução	nas	propinas	e,	de	acordo	com	a	natureza	do	seu	

interlocutor,	 estabelece	 parcerias	 no	 domínio	 da	 formação,	 da	 investigação	 e	 da	 utilização	 comum	 de	

recursos	tendo	em	conta	os	fins	e	objetivos	de	cada	um.	

No	 âmbito	 das	 parcerias,	 temos	 trabalhado	 ao	 nível	 regional/nacional	 e	 internacional.	 Ao	 nível	

regional/nacional	estabeleceram-se	novas	parcerias	com	instituições	de	atividade	em	contextos	não	formais	

de	educação,	as	quais	são	essenciais	para	o	desenvolvimento	de	atividades	no	âmbito	do	curso	de	Educação	

Básica,	 quer	 ao	 nível	 das	 unidades	 curriculares	 de	 Iniciação	 à	 Prática	 Profissional	 (IPP)	 quer	 ao	 nível	 da	

realização	de	projetos	que	envolvam	essas	instituições	e	os	profissionais	dessa	área.	Alargou-se,	também,	o	

número	de	parcerias	com	agrupamentos	de	escolas,	as	quais	dão	resposta	análogas	às	anteriores,	no	âmbito	
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do	contexto	 formal	da	educação.	O	recurso	a	estas	parcerias	é	permanente	e	 fundamental	na	medida	em	

que	os	nossos	cursos	respondem	sempre	a	uma	componente	de	formação	prática	que	é	relevante	

Com	 a	 candidatura	 dos	 Cursos	 Técnicos	 Superiores	 Profissionais	 foi	 necessário	 estabelecer	 protocolos	 de	

cooperação	 entre	 várias	 instituições/empresas,	 de	modo	 a	 desenvolver	 a	 formação	 prática	 dos	 referidos	

cursos,	 visando	 a	 aquisição	 e	 o	 desenvolvimento	 de	 competências	 técnicas,	 relacionais	 e	 organizacionais	

relevantes	para	a	qualificação	profissional	a	adquirir.	

A	 prestação	 de	 serviços	 e	 a	 transferência	 de	 conhecimento	 é	 consubstanciada	 numa	 extensa	 rede	 de	

parcerias	 institucionais	 que	 contemplam	 a	 administração	 pública	 local,	 instituições	 educativas,	 de	

solidariedade	social,	culturais	e	associativas,	entre	outras.	

Ao	nível	internacional	continuamos	a	aprofundar	as	relações	com	a	Faculdade	de	Magistério	da	Universidade	

de	Valência,	nomeadamente	no	intercâmbio	de	docentes,	e	a	Universidade	de	Zaragoza	–	Campus	de	Teruel,	

através	do	qual	se	tem	vindo	a	estabelecer	pontes	para	outros	projetos	a	serem	criados	em	conjunto.	

O	 quadro	 que	 a	 seguir	 se	 apresenta	 expressa	 algumas	 das	 parcerias	 renovadas	 ou	 estabelecidas	 mais	

recentemente.		

	

Quadro	nº12:	Parcerias	e	Protocolos	estabelecidos	

Protocolos	Estabelecidos	
No	âmbito	da	Prática		
Ensino	Supervisionada/	
Mestrados	e	Iniciação	à	
Prática	
Profissional	II/Educação	
Básica	

Instituições	/	Agrupamentos	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Agrupamento	de	Escolas	D.	Afonso	Sanches	–	Vila	do	Conde	

Agrupamento	de	Escolas	António	Alves	Amorim	–	Lourosa	

Agrupamento	de	Escolas	Soares	Basto	

Agrupamento	de	Escolas	D.	Afonso	Sanches	

Agrupamento	de	Escolas	do	Cerco	

Agrupamento	de	Escolas	D.	Pedro	I	–	Canidelo	V.N.	de	Gaia	

Agrupamento	de	Escolas	António	Alves	de	Amorim	–	Lourosa	

Agrupamento	de	Escolas	Soares	Basto	de	Oliveira	de	Azeméis	

Agrupamento	de	Escolas	Júlio	Dinis	–	Grijó	

Agrupamento	de	Escolas	de	Valadares	

Agrupamento	de	Escolas	Arrifana	–	Santa	Maria	da	Feira	
Agrupamento	de	Escolas	do	Cerco	
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Agrupamento	de	Escolas	de	Paredes	

Agrupamento	de	Escolas	da	Madalena	

Agrupamento	de	Escolas	da	Corga	de	Lobão	

Agrupamento	de	Escolas	de	Canedo	

Agrupamento	de	Escolas	de	Matosinhos	

Agrupamento	de	Escolas	de	Vila	D´Este	

Associação	Nuclisol	-	Jean	Piaget	–	Arcozelo	

A	Floresta	Mágica,	Creche,	Pré-Escolar	e	ATL,	Lda	

A	Quintinha	–	S.	Félix	da	Marinha	

Colégio	Internato	dos	Carvalhos	

Fundação	Couto	

Centro	Paroquial	de	Assistência	da	Freguesia	de	Pardilhó	

	
	
	
Protocolos	Estabelecidos	
No	âmbito	dos	Cursos	Técnicos		
Superiores	Profissionais	
(CTeSP)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Instituições/Empresas	

	
Serviço	Familiar	e	Comunitário		
Casa	de	Saúde	de	Guimarães	S.A	–	Unidade	Ami	Clihotel	

Casa	de	Saúde	de	Guimarães	S.A	-	Camélia	Hotel	e	Holmes	

Associação	de	Bem	Estar	de	Santa	Maria	de	Lamas	

Associação	de	 Socorros	Mútuos	Nossa	 Senhora	 da	 Esperança	de	 Sandim	e	

F.C.	

Centro	Social	do	Couto	Mineiro	do	Pejão	

Cerciespinho,	 Cooperativa	 de	 Educação	 e	 Reabilitação	 do	 Cidadão	

Inadaptado,	C.R.L.			

CERCIVAR,	CRL	

CRPG	–	centro	de	Reabilitação	Profissional	de	Gaia	

Espaço	t	–	Associação	para	Apoio	à	Integração	Social	e	Comunitária	

Junta	de	Freguesia	de	Oliveira	do	Douro	

Junta	de	Freguesia	de	Grijó	e	Sermonde	

Mestral	–	Consultoria	e	Serviços	Lda.	

Município	de	Vila	Nova	de	Gaia	

Raríssimas	–	Associação	Nacional	de	Deficiências	Mentais	e	Raras	

Centro	de	Dia	e	Jardim	de	Infância	Salvador	Caetano	e	Ana	Caetano	–	IPSS	

Vaidade	&	Carisma,	Lda.	

Centro	Social	e	Paroquial	de	S.	Martinho	do	Bougado	

Associação	Obras	Sociais	São	Vicente	Paulo	Casa	Ozanam	

Alegre	Queiroz	Moreira	Lda.,	com	insígnia	Habicuidados	Aveiro	

Junta	da	União	de	Freguesias	Mafamude	e	Vilar	Paraíso	

Junta	de	Freguesia	de	Avintes	

Lar	Santo	António	

	
Gerontologia	
Centro	de	Assistência	Social	à	Terceira	Idade	e	Infância	de	Sanguêdo	

Vivências,	Serviços	de	Geriatria,	Lda.	

Quintinha	da	Conceição	Sousa	e	Silva	Lda.	

Lar	Santo	António	

Ami	Clihotel	Gaia	

Casa	de	Saúde	Guimarães	S.A.	-	Camélia	Hotel	e	Homes	

Casa	de	Saúde	Guimarães	S.A.	-	Hospital	Privado	de	Guimarães	

Nuclisol	Jean	Piaget/	Lar	de	Bigas	

Lar	Travessa	dos	Santos	

Casa	de	Repouso	Sara	Costa	e	Álvaro	Costa,	Lda.	

Centro	Social	Paroquial	São	Cristóvão	de	Mafamude	

Sénior	Residence	-	Sousa	e	Ribeiro	Lda.	

Cerlar	-	Serviços	De	Geriatria,	Lda.		
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11. Procedimentos	de	autoavaliação	e	de	avaliação	externa	e	seus	resultados	

A	Escola	 Superior	 de	 Educação	 Jean	Piaget	 de	Arcozelo	 implementou	 faseadamente	o	 Sistema	 Interno	de	

Garantia	da	Qualidade	 -	 SIGQ,	de	acordo	com	o	preconizado	no	Manual	de	Qualidade	do	 Instituto	Piaget,	

através	 das	 seguintes	 ações:	 1)	 Promovendo	 reuniões	 periódicas	 de	 acompanhamento	 pelo	 Responsável	

Local	com	a	coordenação	do	CE	e	com	os	órgãos	legalmente	estatuídos,	onde	têm	assento	os	representantes	

dos	estudantes,	e	garante	uma	comunicação	mais	estreita	com	o	DGQ;	2)	Sensibilizando	todos	os	elementos	

da	comunidade	académica	para	a	 importância	da	sua	participação	no	processo;	3)	Colaborando	na	análise	

crítica	dos	 instrumentos	de	recolha	de	dados	propostos	pelo	DGQ;	4)	Garantindo	as	condições	para	a	boa	

aplicação	 dos	 instrumentos	 disponíveis	 no	 SIGQ:	 i)	 Questionário	 de	 Caraterização	 dos	 Candidatos;	 ii)	

Inquéritos	Pedagógicos	(que	incluem	a	aferição	dos	ECTS;	avaliação	do	funcionamento	das	UC;	e	a	avaliação	

do	 Ensino-Aprendizagem	 (perceção	 de	 estudantes	 e	 de	 docentes)	 e	 iii)	Questionários	 de	 Empregabilidade	

(dirigidos	 aos	 diplomados);	 e	 5)	 Apoiando	 os	 Coordenadores	 de	 cada	 CE	 na	 elaboração	 do	 Relatório	 de	

Coordenação	do	CE	 (RCCE)	com	base	em	 informação	disponível	no	sistema	de	 informação	do	 IP	 relativo	à	

organização,	planeamento	e	resultados	das	UC	(planificação;	métodos	e	critérios	de	avaliação;	métodos	de	

ensino-aprendizagem;	 indicadores	 de	 sucesso	 académico;...)	 e	 de	 informação	 recolhida	 através	 dos	

instrumentos	disponíveis	no	SIGQ,	que	permitem	o	acompanhamento	e	avaliação	periódica	de	cada	UC	e	de	

cada	CE.	

Deste	modo,	foi	dada	resposta	ao	previsto	no	plano	de	atividades	para	este	ano	letivo,	dando	cumprimento	

a	mais	uma	fase	da	implementação	do	SIGQ.	

No	âmbito	dos	ciclos	de	estudo	em	funcionamento	na	ESE	Jean	Piaget/Arcozelo,	e	conforme	 já	referido,	o	

Conselho	de	Administração	da	A3ES	acreditou	o	curso	para	o	1º	ciclo	de	estudos	em	Educação	Básica,	por	

um	período	de	seis	anos,	e	a	prorrogação	da	acreditação	condicional	do	curso	de	Mestrado	em	Ensino	do	1º	

Ciclo	no	Ensino	Básico	e	em	Português,	História	e	Geografia	no	2º	Ciclo	do	Ensino	Básico,	por	um	período	de	

dois	anos.	
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12.	Conclusão	

Em	 termos	 globais,	 ao	 longo	deste	documento	pretendeu-se	 refletir	 o	 trabalho	desenvolvido	 ao	 longo	do	

ano	 letivo	 2015/2016,	 na	 ESE	 Jean	 Piaget/Arcozelo	 e,	 simultaneamente	 observar	 e	 identificar	 o	 grau	 de	

cumprimentos	do	Plano	Estratégico	e	do	Plano	Anual	de	Atividades,	com	os	recursos	humanos	e	financeiros	

disponíveis.	

Pelo	 exposto,	 pode	 considerar-se	 o	 cumprimento	 da	 maioria	 dos	 objetivos	 delineados,	 no	 âmbito	 dos	

vetores	estratégicos	estabelecidos,	muito	embora	se	reconheça	que	estes,	perante	os	desafios	sistemáticos	

que	 se	 colocam	 ao	 Ensino	 Superior,	 em	 geral,	 nunca	 poderão	 ser	 entendidos	 como	 definitivamente	

esgotados.	

Importa	evidenciar	que	todo	o	trabalho	desenvolvido	acontece	pelo	empenho	e	profissionalismo	de	todos	

atores	e	agentes	que,	transversalmente,	vivenciam	o	processo	formativo.	

	

	

Vila	Nova	de	Gaia,	30	de	dezembro	de	2016	

	

A	Diretora	da	Escola	Superior	de	Educação	

Maria	Orquídea	Alves	Oliveira	Campos	

	

	



ANEXOS	

												I.	Vetor	Estratégico	–	FORMAÇÃO	–	Por	Ciclo	de	Estudos/Curso	

CURSO	(S)	 DATA	DE	
REALIZAÇÃO	 TEMÁTICA		 RESPONSÁVEL	DA	ORGANIZAÇÃO	 PÚBLICO(S)-ALVO	 TIPO	DE	

ATIVIDADE	

Licenciatura	em	Educação	Básica	
	

Mestrado	em	1º	e	2ºCiclos	do	
Ensino	Básico	

	

Abril	de	2016	

	

SEMINÁRIO		

A	CENTRALIDADE	DA	BIBLIOTECA	NA	

DINÂMICA	ESCOLAR		
	

Dinamizadoras		
Professoras	Belmira	Paiva	e	Branca	Carmo	

	

Alcina	Maria	Silva	Figueiroa	

	

José	Manuel	Almeida	Couto	

Estudantes			

Comunidade	Docente	

(Educadores	e	

Professores)	

	

Curricular	
Extracurricular	

Maio	de	2016	

	

SEMINÁRIO		

RELAÇÃO	FAMÍLIA-ESCOLA:	

A	-	COMPROMSSO	E	

CORRESPONSABILIZAÇÃO	

B	-	REUNIÕES	(IN)FORMATIVAS	DE	PAIS-MÃES	

E	ENCARREGADOS(AS)	DE	EDUCAÇÃO		
	

Dinamizadores	
Albino	Almeida;	Carlos	Gonçalves;	Antonieta	

Fernandes;	José	Couto	
	

Alcina	Maria	Silva	Figueiroa	

	

José	Manuel	Almeida	Couto	

Estudantes			

Comunidade	Docente	

(Educadores	e	

Professores)	

	

Curricular	
Extracurricular	

Maio	de	2016	

SEMINÁRIO	

MEDIAÇÃO	DE	CONFLITOS	EM	CONTEXTO	

ESCOLAR		
	

Dinamizadora	
	Professora	Isilda	Correia	

Alcina	Maria	Silva	Figueiroa	

	

José	Manuel	Almeida	Couto	

	

Estudantes			

Comunidade	Docente	

(Educadores	e	

Professores)	

	

	

	
	

Curricular	
Extracurricular	

Julho	2016	

	

SEMINÁRIO	

SISTEMAS	DE	AVALIAÇÃO	DOS	ESTUDANTES	

DE	EDUCAÇÃO	DE	INFÂNCIA	

	

Dinamizadora	
Professora	Virgínia	Domingo	Cebrián	

Alcina	Maria	Silva	Figueiroa	

	

Maria	Orquídea	Oliveira	Campos	

Estudantes	dos	cursos	

de:	Educação	Básica	e	

Mestrado	em	Ensino	

do	1º	e	2º	Ciclos	do	

Ensino	Básico	

	Comunidade	Docente	

(Educadores	e	

Professores)	

Curricular	
Extracurricular	



ANEXOS	

	

	

CURSO	(S)	 DATA	DE	
REALIZAÇÃO	 TEMÁTICA		 RESPONSÁVEL	DA	ORGANIZAÇÃO	 PÚBLICO(S)-ALVO	 TIPO	DE	

ATIVIDADE	

	
TeSP	em	Desporto,	Lazer	e	Bem-

Estar		
	
	

	

Maio	de	2016	

	

SEMINÁRIO	

FUTEBOL	DE	FORMAÇÃO	

	

Dinamizador	
Hugo	André	da	Silva	Freitas	

	

	

Paula	Cristina	dos	Santos	

Rodrigues	

	

Hugo	André	da	Silva	Freitas	

	

Treinadores	de	

Futebol	

Curricular	
Extracurricular	

	

Maio	de	2016	

	
CHALLENGER	PIAGET	2016	(13ªEdição)	

(No	âmbito	da	Unidade	Curricular	Atividades	

de	Exploração	da	Natureza)		

	

Estudantes	do	1º	ano	do	Curso	

		

Docente:	João	Paulo	Pimentel	

	

Apoio:	Coordenação	do	Curso	

Docentes	e	

Estudantes	do	

Curso	em	Desporto,	

Lazer	e	Bem-Estar	

	

Comunidade	

Envolvente	

Atividade	
Desportiva	e	
de	Divulgação	

Junho	de	2016	

	

SEMINÁRIO	

ANDEBOL	

	

Dinamizador	
Luís	Miguel	Figueiredo	Mortágua	

	

	

Paula	Cristina	dos	Santos	

Rodrigues	

	

Luís	Miguel	Figueiredo	

Mortágua	

Treinadores	de	

Andebol	

Curricular	
Extracurricular	
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CURSO	(S)	 DATA	DE	
REALIZAÇÃO	 TEMÁTICA		 RESPONSÁVEL	DA	

ORGANIZAÇÃO	 PÚBLICO(S)-ALVO	 TIPO	DE	
ATIVIDADE	

Pós	Graduação	em	Educação	
Especial	

(Domínio	Cognitivo	Motor)	

Maio/Junho	2016	
Diversas	Temáticas	no	âmbito	da	

apresentação	dos	Trabalhos	de	Projeto	

	

Ilda	Maria	Peralta	Pimenta	

Alves	

	

Coordenação	da	Pós-

Graduação	em	Educação	

Especial	

	

	

	

Estudantes	da	Pós-

Graduação		

	

	

Curricular	
	

Maio	2016	

	

SEMINÁRIO	

INTERVENÇÃO	PRECOCE:	DESENVOLVIMENTO	

TÍPICO	E	ATÍPICO	

	

	

Helena	Manuela	Martins	da	

Cruz	Magalhães	Rosário	

	

Coordenação	da	Pós-

Graduação	em	Educação	

Especial	

	

Estudantes	da	Pós-

Graduação	
Extracurricular	

Maio	2016	

SEMINÁRIO	

TECNOLOGIAS	e	RECURSOS	DE	APOIO	À	

EDUCAÇÃO	ESPECIAL	

	

Cátia	Rute	Couço	Lucas		

	

Coordenação	da	Pós-

Graduação	em	Educação	

Especial	

	

Estudantes	da	Pós-

Graduação	
Extracurricular	
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II. Vetor	Estratégico	–	FORMAÇÃO	–	Outras	Atividades	(transversais)	
	

DATA	DE	REALIZAÇÃO	 TEMÁTICA		 RESPONSÁVEL	DA	ORGANIZAÇÃO	 PÚBLICO(S)-ALVO	 TIPO	DE	ATIVIDADE	

Fevereiro	2016	

	

WORKSHOP	
Crianças	Trapalhonas:	Implicações	

Pedagógicas	dos	Problemas	de	

Coordenação	Motora	

	

	

Paula	Cristina	dos	Santos	Rodrigues	

	

Sónia	Cristiana	Gonçalves	Lopes	

Educadores	de	infância,	Professores	

de	1º,	2º	e	3	Ciclos,	Professores	do	

Ensino	Secundário	e	Professores	do	

Ensino	Superior	

Extracurricular	

Março	2016	

	

SEMINÁRIO	

(In)	Disciplina	sem	Berros:	Missão	

(Im)Possível?	

	

	

Paula	Cristina	dos	Santos	Rodrigues	

	

José	Manuel	Almeida	Couto	

Educadores	de	infância,	Professores	

de	1º,	2º	e	3	Ciclos,	Professores	do	

Ensino	Secundário,	Professores	do	

Ensino	Superior	e	

Auxiliares	da	ação	educativa	

Extracurricular	

Abril	de	2016	

SEMINÁRIO	

Sistemas	de	Avaliação	dos	Estudantes	

de	Educação	de	Infância	

	

Virgínia	Domingo	Cebrián	

	

Maria	Orquídea	Oliveira	Campos	

	

Educadores,	Professores	e	Estudantes	

	
Extracurricular	

Intercâmbio	Erasmus	
	

Todo	ano	letivo	
Propostas	de	Formações	para	o	1º	e	

2ºCiclos	de	Estudos	do	Ensino	Superior	

Diretora,	Coordenação	de	Cursos	e	

Comissões	Científicas	dos	Cursos	
A	depender	da	formação	 Formação	

Todo	ano	letivo	
Propostas	e	Realização	de	Formações	

Pós-Graduadas		

Coordenação	Geral	da	Formação	

Pós-Graduada:	José	Manuel	

Almeida	Couto	

Docentes	e	Equipas	

	

	

A	depender	da	formação	 Formação	
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DATA	DE	REALIZAÇÃO	 TEMÁTICA		 RESPONSÁVEL	DA	ORGANIZAÇÃO	 PÚBLICO(S)-ALVO	 TIPO	DE	ATIVIDADE	

Todo	ano	letivo	

Propostas	e	Realização	de	Novos	

Cursos	de	1ºCiclo	de	Estudos	-	

Licenciatura	

Diretora,	Coordenação	de	Cursos	e	

Comissões	Científicas	dos	Cursos	
A	depender	da	formação	 Formação	

Todo	ano	letivo	

Propostas	e	Realização	de	Novos	

Cursos	Superiores	Profissionais	

(CTeSP)	

Diretora,	Coordenação	de	Cursos		 A	depender	da	formação	 Formação	

Todo	o	ano	letivo	
Propostas	e	Realização	de	Ações	de	

Formação	Contínua	de	Professores	

Coordenação	Centro	de	

Competências	Piaget:	Maria	

Orquídea	Campos	

Docentes/Formadores		

Educadores	de	Infância;	Professores	

dos	Ensinos	Básico	e	Secundário	e	

Professores	de	Educação	Especial	

Formação	
Externa/Competências	

Todo	o	ano	letivo	
Propostas	e	Realização	de	Cursos	de	

Curta	Duração	

Coordenadores/Docentes	

e	Formadores	

Educadores	de	Infância;	Professores	

dos	Ensinos	Básico	e	Secundário	e	

Professores	de	Educação	Especial	

Formação	
Externa/Competências	

Todo	o	ano	letivo	
Realização	de	Ações	de	Formação	em	

Instituições	Educativas	Protocoladas		

Coordenação	de	Cursos	e	Docentes	

da	ESE	

Educadores	de	Infância	e	Professores	

dos	Ensinos	Básico	e	Secundário	
Formação	Externa	

Todo	o	ano	letivo	
Participação	em	Ações	desenvolvidas	

na	Comunidade	Educativa	
Docentes		 Comunidade	Educativa	 Formação	e	Promoção		

Todo	o	ano	letivo	

Realização	de	Ações	de	Formação	

dirigidas	aos	diferentes	Setores	de	

Atividade	

Direção	do	Campus	e	Direção	da	

ESE	

Docentes/Formadores	

Colaboradores	Docentes	e	não	

Docentes	

Formação	
Interna/Competências	
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															III.	Vetor	Estratégico	–	FORMAÇÃO	–	Colaboradores	(Internos)	
	

	

	

	

	

	

	

																	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

DATA	DE	
REALIZAÇÃO	 TEMÁTICA		 RESPONSÁVEL	DA	ORGANIZAÇÃO	 PÚBLICO(S)-ALVO	 TIPO	DE	ATIVIDADE	

16	de	novembro	

e	07	de	

dezembro	de	

2015	

	

Atividade	Física	e	Bem-estar	

Paula	Cristina	dos	Santos	

Rodrigues	

Todos	os	Colaboradores	 	

Formação	prática	objetivando	

contribuir	para	melhoria	na	

qualidade	de	vida	dos	

colaboradores	da	vossa	empresa	

através	da	Formação	específica	em	

Ginástica	Postural	

	

04	de	novembro	

de	2015	

A3ES	-	Procedimentos	para	novos	

cursos	e	avaliação	

Carla	Almeida	 	

Direções	e	Secretariados		

	

Apresentação	das	orientações	e	dos	

procedimentos	da	A3ES	no	âmbito	

da	acreditação	dos	cursos	do	Ensino	

Superior	

16	e	28	de	

dezembro	de	

2015	

Prevenção	e	Proteção	contra	incêndios	 Serviços	Centrais	 Todos	os	Colaboradores	 	

Aquisição	de	conhecimentos	

teóricos	básicos	de	prevenção	e	

proteção	e	as	respetivas	técnicas	de	

atuação	

	

22	e	23	de	

março	2016	

Textos	Utilitários-para	uma	

comunicação	burocrática	e	

administrativa	assertiva	e	eficaz	

José	Manuel	Almeida	Couto	 Todos	os	Colaboradores	 A	importância	da	qualidade	da	

comunicação	verbal	e	escrita	em	

ambiente	de	trabalho.	Regras	e	

procedimentos	comunicacionais	

20	e	27	de	

junho	2016	

Edição	Avançada	de	Texto		 Ângelo	Carvalho	da	Silva	 Todos	os	Colaboradores	 Dotar	os	formandos	dos	

conhecimentos	sólidos	do	

funcionamento	e	utilização	do	

programa	Word,	sensibilizando-os	

para	as	potenciais	aplicações	do	

programa	no	domínio	profissional	
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IV.	Vetor	Estratégico	–	INVESTIGAÇÃO		
	

DATA	DE	
REALIZAÇÃO	 TEMÁTICA		 RESPONSÁVEL	DA	ORGANIZAÇÃO	 PÚBLICO(S)-ALVO	 TIPO	DE	ATIVIDADE	

08	de	março	

2016	

	

1.º	Encontro:	Saúde,	Sociedade	e	
Envelhecimento:	Uma	questão	

transdisciplinar	

Unidade	de	Investigação	RECI		

Instituto	Piaget	-	IXUS	

Comunidade	Investigadora		

Profissionais	nas	áreas	da	

Educação,	Social,	Saúde,	

Estudantes,	Seniores,	

Desempregados	e	Estudantes	

Investigação	
Encontro	

Todo	o	ano	

		

E-PRIS	

“Análise	e	acompanhamento	do	

processo	de	implementação	de	uma	

proposta	de	formação	e-learning	numa	

prisão	de	Portugal”	

CIERT	–	Unidade	de	

Investigação	RECI	

Direção	Geral	de	Reinserção	e	

Serviços	Prisionais	e	a	Santa	

Casa	da	Misericórdia	do	Porto	

	

População	Reclusa	

Investigação	
Comunidade	

Todo	o	ano	

Diferentes	temáticas	em	conformidade	

com	as	problemáticas	das	Práticas	de	

Ensino	Supervisionada	(PES)	

Supervisores	da	PES	

Orientadores	dos	Relatórios	

Finais		

Mestrandos	

Comunidade	Escolar	

Investigação	
Comunidade	

	Todo	o	ano	

PRASE	

Conhecer	o	Presente	e	Projetar	o	

Futuro	das	Práticas	Socioeducativas	

em	Contexto	Não	Formal	

CIERT	

Angélica	Maria	Reis	Monteiro	
Comunidade	Escolar	

Investigação	
Comunidade	

Todo	o	Ano	
Projeto	de	Investigação:	Metodologias	

e	Dinâmicas	de	Intervenção	Educativa		

	

Unidade	de	Investigação	RECI	

Linha	1-	Inclusão	e	

Aprendizagem	ao	Longo	da	Vida	

Instituto	Piaget	

Alcina	Figueiroa	e	Orquídea	

Campos	

Comunidade	Escolar	
Investigação	
Comunidade	

Todo	o	ano	

	

Centro	de	Estudos	e	Explicações	no	

Concelho	de	VNGaia	

Alcina	Maria	Silva	Figueiroa	

José	Manuel	Almeida	Couto	

Maria	Orquídea	Alves	de	

Oliveira	Campos	

Estudantes	e	Comunidade	
Investigação	
Comunidade	
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DATA	DE	
REALIZAÇÃO	 TEMÁTICA		 RESPONSÁVEL	DA	ORGANIZAÇÃO	 PÚBLICO(S)-ALVO	 TIPO	DE	ATIVIDADE	

Todo	o	ano		

Os	 docentes	 da	 ESE	 integram	 a	 linha	

de	 investigação	 “Inclusão	 e	
Aprendizagem	 ao	 Longo	 da	 Vida”	 da	
Unidade	de	 Investigação	em	Educação	

e	 Intervenção	 Comunitária	 (RECI)	

apoiada	pela	FCT	

Instituto	Piaget	 Comunidade	de	Investigadores	 Investigação	

	

	

																V.	Vetor	Estratégico	–	GESTÃO	INTERNA	DA	QUALIDADE	

	

	

	

DATA	DE	
REALIZAÇÃO	 TEMÁTICA		 RESPONSÁVEL	DA	ORGANIZAÇÃO	 PÚBLICO(S)-ALVO	 TIPO	DE	ATIVIDADE	

Janeiro/fevereir

o	2016	

Apresentação	candidaturas	do	Curso	

Técnico	Superior	Profissional		

Direção	IP	

Diretora	ESS	

Diretora	ESE	

Candidatos	ao	Ensino	Superior	 Consolidação	da	formação	

A	confirmar	 Auditoria	Interna		 DCO	 Setores	Administrativos	 Autoavaliação/Qualidade	

Maio,	junho	e	

julho	de	2016	
Acreditação	-	Ciclos	de	Estudos			

DCO	

Diretora/Coordenação	e	Comissão	

Científica	

2º	Ciclo	de	estudos/Mestrado	em	

Ensino	do	Português,	História	e	

Geografia	de	Portugal	no	1º	Ciclo	do	

Ensino	Básico	

	

1º	Ciclo	de	estudos/Licenciatura	em	

Educação	Básica	

Autoavaliação	-	Qualidade		
Consolidação	da	formação	

Todo	o	ano	

letivo	

Implementação	do	Manual	de	

Qualidade	

Responsável	Local	pela	Qualidade	

Todos	setores	organizacionais	

Todos	os	setores	organizacionais,	

envolvidos	no	processo	de	ensino-

aprendizagem		

Qualidade	
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VI. Vetor	Estratégico	–	EXTENSÃO	E	RELAÇÕES	COM	A	COMUNIDADE		
	

	

DATA	DE	
REALIZAÇÃO	 TEMÁTICA		 RESPONSÁVEL	DA	ORGANIZAÇÃO	 PÚBLICO(S)-ALVO	 TIPO	DE	ATIVIDADE	

03	de	dezembro	

de	2015	

Sensibilização	para	a	Importância	

da	Dádiva	de	Sangue	 IPS	–	Instituto	Português	do	Sangue	
Docentes,	Estudantes,	

Colaboradores	do	Campus	 Seminário	de	Sensibilização	

Dezembro	de	

2015	

De	Olho	na	Coordenação	Motora:	

Sinais	de	Alarme	
Paula	Cristina	dos	Santos	Rodrigues	

	

Educadores	de	Infância,	Auxiliares	

da	Ação	Educativa,	Pais	

Palestra		
(Escola	Básica	Elvira	Valente,	

Custóias)	

Janeiro	de	2016	

Seminário	

Desafios	da	Educação	
José	Manuel	Almeida	Couto	

Comunidade	da	Freguesia	de	

Grijó	

Comunidade		
Promoção	

	

Janeiro	de	2016	

Seminário	

Plágio	no	Ensino	Superior	

Docentes	Escola	Superior	de	Saúde	

Jean	Piaget	

José	Manuel	Almeida	Couto	

(Convidado)	

Estudantes	do	Ensino	Superior	
Encontro		
Curricular	

05	de	fevereiro	de	

2016	

Prova	de	Aptidão	Profissional		 José	Manuel	Almeida	Couto	
Alunos	e	Professores	

Escola	Profissional	de	Paços	de	

Brandão	

Seminário	Formativo	
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DATA	DE	
REALIZAÇÃO	 TEMÁTICA		 RESPONSÁVEL	DA	ORGANIZAÇÃO	 PÚBLICO(S)-ALVO	 TIPO	DE	ATIVIDADE	

Fevereiro	e	maio	

de	2016	

Potencialidades	e	Desafios	da	

Formação	Superior	ao	nível	da	

Educação		

Alcina	Maria	Silva	Figueiroa	

José	Manuel	Almeida	Couto	

Alunos	do	12º	Ano	das	áreas	

Socias	e	Educação	

Comunidade	
Promoção	

Divulgação	da	Escola	
	

03	de	março	de	

2016	
Dia	Aberto	

Coordenadores	de	Curso	

Direção	ESE/ESS	

Colaboradores	Campus	Académico	

Comunidade	Escolar	e	Envolvente	

Estudantes	do	Ensino	Secundário	

Comunidade	
Promoção	

Divulgação	da	Escola	
	

Março	2016	

	

Mediação	de	Conflitos	

	

	

	

Maria	Orquídea	Oliveira	Campos	

Alunos	e	Professores	

Escola	Profissional	de	Paços	de	

Brandão	

Comunidade	Educativa	

Seminário	Formativo	

Maio	de	2016	

CHALLENGER	PIAGET	2016	
(13ªEdição)	

(No	âmbito	da	Unidade	Curricular	

de	Atividades	de	Exploração	da	

Natureza)	

	

	

	

Estudantes	do	1º	ano	do	Curso	

Docente:	João	Paulo	Pimentel	

Apoio:	Coordenação	do	Curso	

Docentes	e	Estudantes	do	Curso	

em	Desporto,	Lazer	e	Bem-Estar	

	

Comunidade	Envolvente	

Atividade	Desportiva	

Abril	de	2016	

	

Livros	e	Leituras:	Tecendo	Afetos	

e	Sentidos		

	

Dinamizador	

José	Manuel	Almeida	Couto	

	

	

Biblioteca	de	Vila	Nova	de	Gaia	

	

Professores	e	Educadores	
Comunidade	
Extracurricular	
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DATA	DE	
REALIZAÇÃO	 TEMÁTICA		 RESPONSÁVEL	DA	ORGANIZAÇÃO	 PÚBLICO(S)-ALVO	 TIPO	DE	ATIVIDADE	

Abril	de	2016	

	

Livros	e	Leituras:	Tecendo	Afetos	

e	Sentidos		

	

Dinamizador	

José	Manuel	Almeida	Couto	

	

Biblioteca	de	Vila	Nova	de	Gaia	

	

Professores	e	Educadores	
Comunidade	
Extracurricular	

Maio	de	2016	

	

Textos	utilitários	para	a	

empregabilidade	e	para	uma	

comunicação	burocrática	e	

administrativa	assertiva	e	eficaz	

	

José	Manuel	Almeida	Couto	

Pessoal	Administrativo	das	

Câmaras,	Juntas	de	Freguesia,	

Agrupamentos	Escolares	e	

Escolas	Privadas	

	
Seminário	Formativo	

Interação	com	a	Comunidade	
	

Junho	2016	

	
WORKSHOP	

Ritmos	Brasileiros	

	

Dinamizadora	

Simone	Almeida	

	

Docente:	João	Paulo	Pimentel	

Apoio:	Coordenação	do	Curso	

Comunidade	em	Geral	estudantes	

e	Professores	

Comunidade	
Extracurricular	

Todo	ano	letivo	
Apoio	à	Transição	para	a	Vida	

Ativa	
GAIVA	

Estudantes	e	Ex-estudantes	da	

ESE	JP	

Relação	com	o	Mercado	de	Trabalho	
	

Todo	ano	letivo	
Reforço/Consolidação	de	

Parcerias	e	Protocolos	

Instituto	Piaget	

Escola	Superior	de	Educação	jean	

Piaget	

Diversos	

Parceria	de	âmbito	Curricular	
(estágios)	e	utilização	de	
instalações/recursos	
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VII.	Vetor	Estratégico	–	DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO	DA	OFERTA	FORMATIVA	
	

DATA	DE	
REALIZAÇÃO	 TEMÁTICA		 RESPONSÁVEL	DA	ORGANIZAÇÃO	 PÚBLICO(S)-ALVO	 TIPO	DE	ATIVIDADE	

03	de	março	de	

2016	
DIA	ABERTO	

Coordenadores	de	Curso	

Diretoras	ESE/ESS	

Colaboradores	Campus	Académico	

Comunidade	Envolvente	

Estudantes	e	ex-estudantes	

Profissionais	de	educação	

Divulgação	da	Escola	e	da	oferta	
formativa	

De	dezembro	2015	

a	junho	2016	

Ações	de	divulgação	em	várias	

instituições	e	eventos	

(cf.	Quadro	3)	

Docente	Coordenadora	do	Gabinete	de	

Divulgação	

DCCI	–	Departamento	Central	de	

Comunicação	e	Imagem	

Profissionais	de	educação	

Estudantes	do	secundário	e	

profissional	

Público	Geral	

	

Ações	de	divulgação	em	várias	
instituições	e	eventos	

	


