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Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de ensino superior / Entidade insti tuidora:
Instituto Piaget - Cooperativa Para O Desenvolvimen to Humano, Integral E Ecológico, Crl

A1.a. Descrição da instituição de ensino superior /  Entidade instituidora (proposta em associação):
Instituto Piaget - Cooperativa Para O Desenvolvimen to Humano, Integral E Ecológico, Crl

A2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto,  etc.):
Escola Superior De Educação Jean Piaget De Arcozelo

A2.a. Descrição da unidade orgânica (faculdade, esc ola, instituto, etc.) (proposta em asssociação):
Escola Superior De Educação Jean Piaget De Arcozelo

A3. Ciclo de estudos:
Educação Básica

A3. Study cycle:
Basic Education

A4. Grau:
Licenciado

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da Rep ública (nº e data):
Despacho n.º 11718/2011, de 8 de Setembro.

A6. Área científica predominante do ciclo de estudo s:
Formação na Área da Docência

A6. Main scientific area of the study cycle:
Teacher's Formation

A7.1. Classificação da área principal do ciclo de e studos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 d e Março
(CNAEF).

144

A7.2. Classificação da área secundária, do ciclo de  estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16  de Março
(CNAEF), se aplicável.

-

A7.3. Classificação de outra área secundária do cic lo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de
Março (CNAEF), se aplicável.

-

A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção d o grau:
180

A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006 ):
3 anos / 6 semestres

A9. Duration of the study cycle (art.º 3 DL-74/2006 ):
3 years / 6 semesters
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A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo :
80

A11. Condições de acesso e ingresso:
- Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior: E nsino Secundário completo e uma das seguintes prova s de
ingresso:
02 - Biologia e Geologia;
09 - Geologia;
11 - História;
15 - Literatura Portuguesa;
16 - Matemática;
18 - Português.
- Regimes Especiais de Acesso;
- Regimes de Mudança de Curso e Transferências;
- Concursos Especiais.

A11. Entry Requirements:
- National Application for Admission to Higher Educ ation: Secondary Education and entrance examination  in one of
the following sets:
02 - Biology and Geology;
09 - Geology;
11 - History;
15 - Portuguese Literature;
16 - Mathematics;
18 - Portuguese.
- Special Applications for Admission;
- Course Change or Transfer Systems;
- Special Competitions.

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

A12. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras f ormas de organização de percursos alternativos em q ue o ciclo
de estudos se estrutura (se aplicável):

Não

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ... (se aplicável)

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outra s formas de organização de percursos alternativos e m que o
ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Bran ches, options, profiles, major/minor, or other form s of
organisation of alternative paths compatible with t he structure of the study cycle (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/.. . (if applicable):

-

A13. Estrutura curricular

Mapa I - -

A13.1. Ciclo de Estudos:
Educação Básica

A13.1. Study Cycle:
Basic Education

A13.2. Grau:
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Licenciado

A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outra s (se aplicável)
-

A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or  other forms (if applicable)
-

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser r eunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Formação Educacional Geral / General Educational
Training FEG / FEG 20 0

Didáticas Específicas/Specifics Didactics DE / DE 20 0

Iniciação à Prática Profissional/Initiation Professional
Practice IPP / IPP 18 0

Formação na Área da Docência / Teacher's Formation FAD / FAD 122 0

(4 Items)  180 0

A14. Plano de estudos

Mapa II - - - 1.º Ano / 1.º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Educação Básica

A14.1. Study Cycle:
Basic Education

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outra s (se aplicável)
-

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or  other forms (if applicable)
-

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º Ano / 1.º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year / 1st Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units

Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração / Duration
(2)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

ECTS Observações /
Observations (5)

Saúde, Nutrição e Primeiros Socorros /
Health, Nutrition and First Aid

FEG / FEG Semestral/Semestrial 80 T: 30; TP: 20 3 Não aplicável /
Not applicable

Pedagogia Geral e Organização do
Sistema Educativo / General Pedagogy
and Organisation of the Educational
System

FEG / FEG Semestral/Semestrial 100 T: 50 4 Não aplicável /
Not applicable
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Psicossoc. do Desenvolvimento e
Aprendizagem: Epigénese e Ciclos de
Vida / Developmental and Learning
Psychosociology: Epigenesis and Life
Cycles

FEG / FEG Semestral/Semestrial 100 T: 50 4
Não aplicável /
Not applicable

Ciências do Cosmos, da Terra e da Vida I /
Sciences of the Universe, Earth and Life I FAD / FAD Semestral/Semestrial 160 T:50 6

Não aplicável /
Not applicable

Língua e Literatura Portuguesa I /
Portuguese Language and Literature I

FAD / FAD Semestral/Seme 160 TP: 60 6 Não aplicável /
Not applicable

História de Portugal / History of Portugal FAD / FAD Semestral/Semestrial 180 T: 60 7
Não aplicável /
Not applicable

(6 Items)       

Mapa II - - - 1.º Ano / 2.º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Educação Básica

A14.1. Study Cycle:
Basic Education

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outra s (se aplicável)
-

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or  other forms (if applicable)
-

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º Ano / 2.º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year / 2nd Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica
/ Scientific
Area (1)

Duração / Duration
(2)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS Observações /
Observations (5)

Filosofia das Ciências e
Epistemologia Genética / Philosophy
of Science and Genetic Epistemology

FEG / FEG Semestral/Semestrial 50 T: 40 2 Não aplicável / Not
applicable

Portfólio Pessoal / Personal Portfolio FEG / FEG Semestral/Semestrial 50 - 2
Não aplicável / Not
applicable

Antropossociologia e Trabalho de
Campo / Anthroposociology and
Fieldwork

IPP / IPP Semestral/Semestrial 80 T: 20; TC: 30 3
Não aplicável / Not
applicable

Ciências do Cosmos, da Terra e da
Vida II / Sciences of the Universe,
Earth and Life II

FAD / FAD Semestral/Semestrial 100 TP: 40 4
Não aplicável / Not
applicable

Evolução das Estruturas Lógico
Matemáticas / Evolution of Logical
and Mathematical Structures

FAD / FAD Semestral/Semestrial 160 TP: 60 6
Não aplicável / Not
applicable

Matemática I / Mathematics I FAD / FAD Semestral/Semestrial 160 TP: 60 6 Não aplicável / Not
applicable

Geografia de Portugal / Geography of
Portugal

FAD / FAD Semestral/Semestrial 180 T: 30; TP: 20 7
Não aplicável / Not
applicable

(7 Items)       
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Mapa II - - - 2.º Ano / 1.º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Educação Básica

A14.1. Study Cycle:
Basic Education

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outra s (se aplicável)
-

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or  other forms (if applicable)
-

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2.º Ano / 1.º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year / 1st Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica
/ Scientific
Area (1)

Duração / Duration
(2)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS Observações /
Observations (5)

Empreendedorismo, Economia Social e
Cooperativismo / Entrepreneurship,
Social Economy and Cooperativism

FEG / FEG Semestral/Semestrial 50 TP: 30 2 Não aplicável / Not
applicable

Expressão Gráfica e Cartografia /
Graphic Representations and
Cartography

FAD / FAD Semestral/Semestrial 80 T: 10; TP: 20 3 Não aplicável / Not
applicable

Fundamentos de Comunicação
Educacional Multimédia / Multimedia
Educational Communication
Fundamentals

FEG / FEG Semestral/Semestrial 80 T: 10; TP: 30 3
Não aplicável / Not
applicable

Génese e Evolução da Língua
Portuguesa / Genesis and Evolution of
the Portuguese Language

FAD / FAD Semestral/Semestrial 100 T: 40 4
Não aplicável / Not
applicable

Expressão e Educação Musical / Music
Expression and Education

FAD / FAD Semestral/Semestrial 150 TP: 50 6
Não aplicável / Not
applicable

Língua e Literatura Portuguesa II /
Portuguese Language and Literature II FAD / FAD Semestral/Semestrial 150 TP: 60 6

Não aplicável / Not
applicable

Tópicos de Geometria / Geometry
Topics

FAD / FAD Semestral/Semestrial 160 TP: 60 6 Não aplicável / Not
applicable

(7 Items)       

Mapa II - - - 2.º Ano / 2.º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Educação Básica

A14.1. Study Cycle:
Basic Education

A14.2. Grau:
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Licenciado

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outra s (se aplicável)
-

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or  other forms (if applicable)
-

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2.º Ano / 2.º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year / 2nd Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração / Duration
(2)

Horas Trabalho
/ Working
Hours (3)

Horas Contacto
/ Contact Hours
(4)

ECTS Observações /
Observations (5)

Evolução da Comunicação
Linguística / Evolution of Linguistic
Communication

FAD / FAD Semestral/Semestrial 100 T: 40 4
Não aplicável / Not
applicable

Iniciação à Prática Profissional I /
Initiation to Professional Practice I

IPP / IPP Semestral/Semestrial 100 E: 60 4 Não aplicável / Not
applicable

Introdução à Linguística /
Introduction of Linguistics

FAD / FAD Semestral/Semestrial 100 TP: 40 4
Não aplicável / Not
applicable

Expressão Físico-Motora / Dança
/ Physical and Body Expressions /
Dance

FAD / FAD Semestral/Semestrial 150 PL: 50 6 Não aplicável / Not
applicable

Expressão Plástica e Educação
Visual / Plastic Artistic Expression
and Visual Education

FAD / FAD Semestral/Semestrial 150 PL: 50 6 Não aplicável / Not
applicable

Matemática II / Mathematics II FAD / FAD Semestral/Semestrial 150 TP: 60 6
Não aplicável / Not
applicable

(6 Items)       

Mapa II - - - 3.º Ano / 1.º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Educação Básica

A14.1. Study Cycle:
Basic Education

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outra s (se aplicável)
-

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or  other forms (if applicable)
-

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3.º Ano / 1.º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd Year / 1st Semester
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A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração / Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto
/ Contact Hours
(4)

ECTS Observações /
Observations (5)

Etoecologia e Genética /
Etho-Ecology and Genetics

FAD / FAD Semestral/Semestrial 80 T: 30 3 Não aplicável / Not
applicable

Práticas Laboratoriais /
Laboratory Practice

IPP / IPP Semestral/Semestrial 100 TP: 40 4
Não aplicável / Not
applicable

Ateliê e Didática da Matemática
/ Mathematics Workshop and
Didactics

DE / DE Semestral/Semestrial 130 TP: 60 5 Não aplicável / Not
applicable

Educação Física / Physical
Education FAD / FAD Semestral/Semestrial 150 TP: 50 6

Não aplicável / Not
applicable

Estatística e Probabilidades /
Statistic and Probabilities

FAD / FAD Semestral/Semestrial 150 TP: 40 6 Não aplicável / Not
applicable

Expressão Dramática / Teatro /
Drama Expression / Theatre

FAD / FAD Semestral/Semestrial 150 TP: 50 6
Não aplicável / Not
applicable

(6 Items)       

Mapa II - - - 3.º Ano / 2.º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Educação Básica

A14.1. Study Cycle:
Basic Education

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outra s (se aplicável)
-

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or  other forms (if applicable)
-

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3.º Ano / 2.º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd Year / 2nd Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica
/ Scientific
Area (1)

Duração / Duration
(2)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS Observações /
Observations (5)

A Humanidade e o Futuro:
Paradigmas e Dinâmicas / Mankind
and the Future: Paradigms and
Dynamics

FAD / FAD Semestral/Semestrial 50 T: 30 2
Não aplicável / Not
applicable

Ateliê e Didática da Língua
Portuguesa / Portuguese Language
Workshop and Didactics

DE / DE Semestral/Semestrial 130 TP: 60 5
Não aplicável / Not
applicable
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Ateliê e Didática das Ciências e
Educação Ambiental / Sciences and
Environmental Education Workshop
and Didactics

DE / DE Semestral/Semestrial 130 TP: 60 5 Não aplicável / Not
applicable

Ateliê e Didática das Expressões
Integradas / Integrated Expressions
Workshop and Didactics

DE / DE Semestral/Semestrial 130 TP: 60 5
Não aplicável / Not
applicable

Língua e Literatura Portuguesa III /
Portuguese Language and Literature
III

FAD / FAD Semestral/Semestrial 150 TP: 60 6
Não aplicável / Not
applicable

Iniciação à Prática Profissional II /
Initiation to Professional Practice II

IPP / IPP Semestral/Semestrial 175 E: 100 7 Não aplicável / Not
applicable

(6 Items)       

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Outros

A15.1. Se outro, especifique:
Diurno/Pós-Laboral

A15.1. If other, specify:
Daytime/After working hours

A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação d o ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Cur ricular(es)
deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)

Alcina Mª. Silva Mota Figueiroa- Coord.Científica e  Filomena Mª. Duarte Piedade Antunes- Coord.Exec.

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formaçã o em serviço

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III - Agrupamento Vertical de Escolas de Caned o

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a su a formação:
Agrupamento Vertical de Escolas de Canedo

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Agrup Vertical de Escolas de Canedo.pdf

Mapa III - Agrupamento Vertical de Escolas D. Pedro  I (Canidelo)

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a su a formação:
Agrupamento Vertical de Escolas D. Pedro I (Canidel o)

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Agrup Vertical Escolas D Pedro I.pdf

Mapa III - Agrupamento Vertical de Escolas Dr. Cost a Matos (Teixeira Lopes)

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a su a formação:
Agrupamento Vertical de Escolas Dr. Costa Matos (Te ixeira Lopes)

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Agrup Vertical Escolas Dr Costa Matos.pdf
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Mapa III - Agrupamento Vertical de Escolas da Madal ena

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a su a formação:
Agrupamento Vertical de Escolas da Madalena

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Agrup Vertical Esc Madalena.pdf

Mapa III - Agrupamento Vertical de Escolas da Corga  do Lobão

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a su a formação:
Agrupamento Vertical de Escolas da Corga do Lobão

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Agrup Vert Esc Corga Lobao.pdf

Mapa III - Agrupamento de Escolas Augusto Pires de Lima

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a su a formação:
Agrupamento de Escolas Augusto Pires de Lima

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Agrup Vert Dr. Augusto César Pires de Lima .pdf

Mapa III - Agrupamento Vertical de Escolas de Milhe irós de Poiares

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a su a formação:
Agrupamento Vertical de Escolas de Milheirós de Poi ares

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Agrup Vertical de Escolas Milheirós de Poi ares.pdf

Mapa III - Agrupamento de Escolas de Vila D'Este

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a su a formação:
Agrupamento de Escolas de Vila D'Este

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Agrup Verical Escolas Vila D Este.pdf

Mapa III - Colégio Adventista de Oliveira do Douro

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a su a formação:
Colégio Adventista de Oliveira do Douro

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Colégio Adventista de Oliv do Douro.pdf

Mapa III - Agrupamento de Escolas António Alves Amo rim - Lourosa

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a su a formação:
Agrupamento de Escolas António Alves Amorim - Louro sa

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Agrup Escolas Ant Alves Amorim.pdf

Mapa III - Agrupamento Vertical de Escolas Florbela  Espanca

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a su a formação:
Agrupamento Vertical de Escolas Florbela Espanca

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Agrup Vertical de Esc Florbela Espanca.pdf
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Mapa III - Agrupamento Vertical de Escolas de Nogue ira do Cravo

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a su a formação:
Agrupamento Vertical de Escolas de Nogueira do Crav o

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Agrup Vertical de Esc Nogueira do Cravo.pd f

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudante s pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
Documento com o planeamento da distribuição dos est udantes pelos locais de formação em serviço demonst rando
a adequação dos recursos disponíveis.

A17.2._A17 2 Plano de Distribuição dos Estudantes p elos Locais de Estágio.pdf

A17.3. Recursos próprios da instituição para acompa nhamento efectivo dos seus estudantes no
período de estágio e/ou formação em serviço.

A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituiç ão para o acompanhamento efectivo dos seus estudant es nos
estágios e períodos de formação em serviço.

O plano de estudos do ciclo de estudos (CE) de Ed. Básica contempla, no que respeita às UC de Iniciaçã o à Prática
Profissional I e II, um conjunto de horas de orient ação (18 e 24 respetivamente), destinadas à context ualização
teórica, relativa aos ambientes de estágio e ao enq uadramento curricular e metodológico necessários à integração
dos estudantes na realidade. Em paralelo, é realiza do o acompanhamento e orientação da prática em cont exto de
estágio dos estudantes. Quer as horas mencionadas, quer o acompanhamento e orientação referidos, a par  de
visitas ao terreno, são afetas a docentes da área d o CE, conforme indicado nas fichas curriculares res petivas.
A organização e a coordenação dos estágios são da r esponsabilidade da coordenação do CE, de acordo com  o
previsto no regulamento respetivo, e de modo a gara ntir o funcionamento adequado e dentro dos parâmetr os
definidos.
Existe, também, apoio administrativo a estas ativid ades, o qual está atribuído a um colaborador da UO.

A17.3. Indication of the institution's own resource s to effectively follow its students during the in- service training
periods.

In relation to CUs ‘Introduction to Professional Pr actice’ I and II, the Study Plan of the SC in Basic  Education
includes tutoring hours (18h and 24h, respectively) , designed for establishing the theoretical backgro und of the
traineeship context, and of the curricular and meth odological framework necessary for the student’s in tegration
into real-life environment.There is also simultaneo us monitoring and guidance performed at the student ’s
traineeship place. Both the above-mentioned tutorin g hours, and monitoring and guidance are, together with the
visits to the host institutions, allocated to the S C teachers, as indicated in the corresponding Curri cular Files.
The traineeship organization and coordination is pa rt of the Course Coordination’s responsibility in a ccordance
with the corresponding Regulations, aiming at ensur ing its proper functioning and compliance with the set
parameters.
There is also administrative support for the whole traineeship activity, allocated to an OU employee.

A17.4. Orientadores cooperantes

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos ele mentos das instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB).

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos ele mentos das instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e selecção  dos monitores de estágio e formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino e as insti tuições de formação em serviço.

A17.4.1._A17_4_1 Normas avaliação e seleção dos ele mentos das Instit de Estagio.pdf

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou fo rmação em serviço (para ciclos de estudos de formaç ão de
professores).

A17.4.2. Mapa V. Orientadores cooperantes de estági o e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos d e
formação de professores) / Map V. External supervis ors responsible for following the students’ activit ies (only for
teacher training study cycles)

Nome / Name
Instituição ou
estabelecimento a que
pertence / Institution

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional /
Professional
Qualifications

Nº de anos de
serviço / No of
working years
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Marco António Alves
Miranda

Agrupamento de Escolas de
Canedo

1º Ciclo - Quadro de
Agrupamento 110

Mestrado 9

Ana Maria Silva
Rodrigues Pratinha de
Araújo

Agrupamento de Escolas D.
Pedro I (Canidelo)

1º Ciclo - Quadro de
Agrupamento 110

Licenciatura 30

Óscar Manuel da
Fonseca Figueiredo

Agrupamento de Escolas Dr.
Costa Matos (Teixeira Lopes)

1º Ciclo - Quadro de
Agrupamento 110 Mestrado 5

Floripes Moreira Gomes
da Luz Rodrigues da
Costa

Agrupamento de Escolas da
Madalena

3º Ciclo e Secundário - Quadro
de Agrupamento 320

Licenciatura 5

Pedro Manuel Santos
Silva

Agrupamento de Escolas da
Corga do Lobão

1º Ciclo - Quadro de
Agrupamento 110

Licenciatura 11

Maria Lisete Soares de
Almeida

Agrupamentos de Escolas
Augusto Pires de Lima

1º Ciclo - Quadro de
Agrupamento 110

Doutoramento 25

Júlia Maria Gomes
Vieira Pinto

Agrupamento de Escolas de
Milheirós de Poiares

1º Ciclo - Quadro de
Agrupamento 110 Licenciatura 28

Maria Luísa Guedes Gil
da Costa Guimarães
Valverde

Agrupamento de Escolas de
Vila D´Este

Pré-Escolar - Quadro de
Agrupamento 100

Licenciatura 32

Tiago Mendes Alves Colégio Adventista de Oliveira
do Douro

- Licenciatura 15

Ambrosia de Oliveira
Coelho de Azevedo

Agrupamento de Escolas de
Lourosa

1º Ciclo - Quadro de
Agrupamento 110

Licenciatura 31

Maria José Passeira
Pereira Pinto

Agrupamento de Escolas
Florbela Espanca

Português/Inglês - Quadro de
Agrupamento 220 Licenciatura 29

Maria de Lurdes
Resende Marques da
Costa Santos

Agrupamento de Escolas de
Nogueira do Cravo

(Pré-Escolar - Básico -
Secundário) Quadro de
Agrupamento - 990

Mestrado 19

Pergunta A18 e A19

A18. Observações:

O 1º ciclo de estudos em Educação Básica está organ izado de modo a permitir uma formação técnico-práti ca,
consubstanciada no princípio da formação em alternâ ncia. Esta formação assenta numa lógica progressiva  no
âmbito do desenvolvimento de competências que visem  o contacto e conhecimento do sistema de ensino (em
particular dos estabelecimentos de ensino pré-escol ar e básico), bem com a conceção e planificação de projetos
de intervenção socioeducativas. Neste âmbito, o con tacto com as diversas realidades profissionais inic ia-se no 2º
semestre, com a unidade curricular de Trabalho de C ampo, aprofundando-se com a de Iniciação à Prática
Profissional I, no 4º semestre, e a Iniciação à Prá tica Profissional II, contemplada no último (6º) se mestre da
licenciatura.
A organização operativa desta componente assenta na  estruturação de um acompanhamento, tutorial e dire to (no
estabelecimento de ensino) que se estende ao longo da realização da Prática Profissional.
Ainda, a formação em Educação Básica assume-se como  base estrutural para prosseguimento de estudos no
sentido da habilitação para a docência ao nível da Educação Pré-Escolar e 1º e 2º Ciclos do Ensino Bás ico. Este
âmbito constitui-se como sendo o principal no que r espeita às opções de profissionalização por parte d os
estudantes, o que se traduz na continuidade da cond ição de estudante na maioria dos licenciados em Edu cação
Básica.
O ciclo de estudos em apreço enquadra-se, portanto,  na missão, tradição e experiência formativa da ins tituição,
sendo esta uma Escola Superior de Educação em funci onamento há mais de 20 anos.
Ao nível da avaliação e da garantia da qualidade, o  Instituto Piaget e a Unidade Orgânica (UO) promove ram a
avaliação, diagnóstico e revisão dos procedimentos de garantia da qualidade que ocorreram até ao ano 2 011,
dando origem a uma melhoria e reforço do sistema em  vigor e à elaboração de um Manual de Qualidade.
Pretende-se, assim, alargar o âmbito da garantia da  qualidade, incluindo as diferentes áreas de ação d o Instituto
Piaget e das UO: ensino-aprendizagem, desempenho do cente, desempenho não docente, investigação, parcer ias,
internacionalização, serviços, infraestrutura, entr e outras.
Por este motivo, os dados que seguem neste formulár io no que diz respeito à organização interna e aos
mecanismos e instrumentos de garantia de qualidade decorrem do reforço e melhoria referidos e do que e stá
previsto no novo Manual da Qualidade, estando os do cumentos de suporte em discussão interna nos órgãos  de
gestão do Instituto Piaget e da UO durante os próxi mos meses. Prevê-se o início da implementação para o ano
letivo 2012/2013, a qual decorrerá nos anos seguint es de forma faseada.

A18. Observations:

The 1st study cycle in Basic Education is organized  to allow a technical-practical formation, embodied  in the
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principle of alternance training. This formation li es in a logical progression in the development of s kills, aiming at
the contact and understanding of the education syst em (in particular pre-primary and primary education ), as well
as the design and planning of projects for socio-ed ucational intervention. In this context, the contac t with the
various professional realities begins in the 2nd se mester, with the curricular unit Anthropological Fi eld Work, and
deepens with the curricular units of Initiation to Professional Practice I and II, on the 4th and 6th semester,
respectively.
The operational organization of this component is b ased on a monitoring process, tutorial and direct ( in the
school), which is extend along the completion of Pr ofessional Practice.
Also, the training on Basic Education is assumed as  the structural basis for further study towards qua lification for
teaching at the Pre-Primary Education and 1st and 2 nd cycles of Primary Education.
This framework constitutes the main options in resp ect of professionalism on the part of students, tra nslated into
the continuity of student status by the majority of  graduates in Basic Education.
This study cycle fits on the mission, tradition and  training experience of the institution, which is a  School of
Education in operation for over 20 years.
In terms of quality evaluation and assurance, the P iaget Institute and the Organic Unit (UO) have eval uated,
diagnosed and revised the quality assurance procedu res that were in use up to the year 2011, which has  led to the
improvement and strengthening of the existing syste m, and to the development of a MQ/Quality Manual. T he
process also aimed at the extension of the scope of  quality assurance by including all the different P iaget Institute
and OUs’ operation areas: teaching and learning, ac ademic staff performance, non-teaching staff perfor mance,
research, partnerships, internationalization, servi ces, infrastructures, etc.
Therefore, the data on internal organization, and o n the quality assurance mechanisms and instruments,  which are
included in this form, result from the above-mentio ned strengthening and improvement, and from what is
established in the new Quality Manual, while the su pporting documents will be discussed internally, in  the Piaget
Institute and OU management bodies, during the comi ng months. The implementation is expected to start in the
academic year of 2012/2013, and to proceed in phase s during the subsequent years.

A19. Participação de um estudante na comissão de av aliação externa
A Instituição põe objecções à participação de um es tudante na comissão de avaliação externa?

Não

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de es tudos.
Respondendo à organização que atualmente se preconi za no âmbito da formação de professores dos ensinos
pré-escolar e básico, o 1.º ciclo de estudos em Edu cação Básica visa formar técnicos superiores de edu cação para
atuação em contextos educativos formais e não forma is, com competências académicas de índole científic a,
pedagógico-didática e metodológica, fundamentais e consentâneas com os níveis de docência para os quai s é
possibilitado progredir no 2.º ciclo de estudos, no meadamente: Ed. Pré-Escolar, Ed. Pré-Escolar e 1.º Ciclo do
Ensino Básico, 1.º Ciclo do Ensino Básico e 1.º e 2 .º Ciclo do Ensino Básico.
O ciclo de estudos prepara os estudantes para que p ossam integrar-se profissionalmente ao nível do
acompanhamento de atividades de enriquecimento curr icular, do apoio à integração de crianças, da
elaboração/avaliação/divulgação de recursos didátic os, da participação em projetos educativos, de inov ação
pedagógica, entre outras.

1.1. Study cycle's generic objectives.
In response to the current organization of teacher training for pre-primary and primary education, the  First Study
Cycle in Basic Education aims at training senior ed ucational technicians who are able to work in both formal and
informal educational contexts, and have scientific,  pedagogical and didactic, and methodological acade mic skills
that are fundamental for, and consistent with, the levels of schooling may become qualified for throug h a Second
Study Cycle in Pre-primary Education; Pre-primary a nd Primary Education (1st Cycle), and Primary Educa tion (1st
and 2nd Cycles).
The Study Cycle thus prepares the students to engag e in their professional integration in curriculum e nrichment
activities, support to children’s integration, dida ctic resources development / evaluation / dissemina tion,
educational projects, teaching practice innovation projects, etc.

1.2. Coerência dos objectivos definidos com a missã o e a estratégia da instituição.
A missão da ESE Jean Piaget/Arcozelo está intimamen te ligada à formação de educadores e professores,
remontando esta experiência de formação no Institut o Piaget – entidade instituidora da Escola Superior  em
questão-, à sua criação, há mais de 30 anos.
A ESE Jean Piaget/Arcozelo, criada em 1988, primeir amente denominada de Escola de Educadores de Infânc ia de
Arcozelo, fundada em 1983, tem por missão ministrar  cursos de formação de professores para os diferent es ciclos
de vida e para as áreas de intervenção escolar e so cial, dotando os estudantes de competências intelec tuais, de
formação e investigação ao longo da vida, numa pers petiva de rentabilização de sinergias entre as nece ssidades e
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as ofertas de formação, contribuindo, desta forma, para uma efetiva integração dos estudantes em conte xtos
educativos, sociais, culturais e profissionais.
No âmbito desta missão, tem-se vindo a desenvolver uma estratégia de formação ao nível do 1º ciclo e d e formação
pós-graduada dos diversos agentes do sistema educat ivo, munindo-os de competências e instrumentos que lhes
permitam melhorar e inovar.
A ESE Jean Piaget/Arcozelo, entre 1995 e 2008, form ou 45% dos diplomados da região do Grande Porto na área da
Educação.
A par da tradição formativa é de salientar as relaç ões institucionais que vão demarcando os espaços re gionais
onde se encontra a Escola, designadamente ao nível do poder local e das comunidades educativas envolvi das. De
referir, também a relação estreita com a Nuclisol J ean Piaget, que surge em 1993, encabeçada por educa dores e
professores formados por esta e outras Escola Super iores de Educação Jean Piaget, e que desde o seu
surgimento tem sido um parceiro nas diversas ativid ades desta Escola.
Os longos anos de experiência nesta área de formaçã o permitiram, ainda, para além da consolidação da p rópria
formação, a demarcação de um espaço social relevant e, potencializado pela existência de protocolos
institucionais.
Tendo em conta o exposto, é inegável a vocação educ ativa da Instituição, estando o 1º ciclo de estudos  em
Educação Básica perfeitamente enquadrado na missão e objetivos institucionais, ao dar continuidade e c onsolidar
o longo percurso já realizado nesta área.

1.2. Coherence of the study cycle's objectives and the institution's mission and strategy.
The mission of ESE Jean Piaget/Arcozelo (Jean Piage t/Arcozelo Higher School of Education) is closely l inked to
pre-primary and primary teacher training, and this training experience reaches far back to the foundat ion of the
Piaget Institute - ESE’s founding entity, more than  30 years ago.
ESE Jean Piaget/Almada, founded in 1988, was first called Escola de Educadores de Infância de Arcozelo  (Arcozelo
School for Nursery Teachers), dated 1983. Its missi on has always consisted in providing teacher traini ng courses
for different life cycles, and for school and socia l intervention areas, and in giving the students in tellectual, and
lifelong training and research skills in the perspe ctive of the beneficial use of the synergies arisin g from training
needs and opportunities. Thus it contributes to an effective integration of the students into educatio nal, social,
cultural and professional contexts.
Within the scope of this mission, a training strate gy has been developed in terms of First Study Cycle s and
post-graduate training of different education syste m agents, providing them with the skills and tools that are meant
for improvement and innovation.
The ESE Jean Piaget/Arcozelo has trained 45% gradua tes of the Port region in the area of education.
In addition to this formative tradition, institutio nal relationships that have mapped the geographical  space in which
the School is inserted, namely at the level of loca l authorities and educational communities, also hav e to be
mentioned, as well as the tight relationship existi ng between the School and Nuclisol Jean Piaget, fou nded in 1993.
It has been managed and developed by nursery and pr imary school teachers graduated from the School its elf or
from other Jean Piaget Higher Schools of Education,  and has, since the beginning, been a partner in th e various
activities of this School.
Besides the consolidation of teacher training as su ch, the many years of experience in the area have a lso allowed
to map an important social space, improved through the existence of institutional protocols.
Thus, taking into account what has been said above,  it is undeniable that the Institution has a vocati on for training
in the area of education, and that the First Study Cycle in Basic Education is perfectly consistent wi th institutional
mission and goals in as much as it intends to conti nue and consolidate the long, already trodden way i n this area.

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docente s e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
A coordenação do ciclo de estudos assume-se como ei xo principal no âmbito da divulgação dos objetivos do
mesmo, ao mediar a informação necessariamente envol vida neste processo. Neste sentido, é através de re uniões,
no início do ano letivo, que são divulgados os obje tivos do ciclo de estudos quer aos docentes afetos à lecionação
e atividades do ciclo de estudos, quer aos estudant es que o frequentam.
Internamente existe também a plataforma informática  da Instituição – Moodle, onde podem ser encontrada s
informações relevantes para a comunidade académica,  nomeadamente, o plano de estudos, os objetivos, os
programas curriculares, a par de outra informação c onsiderada relevante e esclarecedora.
A este meio associa-se, ainda, a divulgação institu cional, que se assume como mecanismo de informação
simultaneamente interno e externo e se operacionali za em vários suportes (site institucional, panfleto s
informativos, divulgação na comunicação social, ent re outros).

1.3. Means by which the students and teachers invol ved in the study cycle are informed of its objectiv es.
The Study Cycle (SC) Coordination is assumed as the  main axis of the Course objectives dissemination s ince it
mediates all the information involved in the proces s. Thus, it is through the meetings held at the beg inning of each
academic year that the SC objectives are announced both to the academic staff allocated to curricular units (CU)
and other SC activities, and to the students who ar e preparing to attend the Course.
There is also the Institution’s internal informatio n platform Moodle, where data relevant to the acade mic community
can be found, namely the study plans and the object ives of the courses, the CU syllabuses, and other r elevant and
enlightening information.
This means of communication is complemented by inst itutional information which is assumed as both inte rnal and
external informative mechanism, operationalized thr ough different media (institutional website, flyers , publicity in
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the mass media, etc.).

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade

2.1 Organização Interna

2.1.1. Descrição da estrutura organizacional respon sável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovaç ão, a revisão e
actualização dos conteúdos programáticos e a distri buição do serviço docente.

A Diretora da UO é a responsável principal pela sat isfação dos standards definidos pelo IP, garantindo  o adequado
funcionamento do CE e a sua qualidade.
A Coordenação de CE(executiva e científica) encarre ga-se, sob alçada da Diretora, e em colaboração com  a
Comissão Local de Implementação da Qualidade (CLIQ)  de monitorizar a avaliação do CE conforme as defin ições
do Subsistema de Avaliação da Qualidade do CE.
A revisão e atualização dos conteúdos programáticos  é realizada com base no Subsistema de Avaliação da
Qualidade das UC, que inclui um ciclo de melhoria c ontínua(Diagnóstico-Melhoria-Garantia) e os Guias i ndicativos
para o estabelecimento de um Código de Boas Prática s para o Ensino-Aprendizagem, para posterior aprova ção do
Conselho Técnico-Científico.
A distribuição do serviço docente é efetuada pela D iretora e apreciada pelo CTC, considerando a área c ientífica e o
Rel. de Coordenação do CE(RCCE) que incorporará tam bém os resultados do processo de avaliação do
desempenho docente.

2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study cycle, including its appr oval, the syllabus
revision and updating, and the allocation of academ ic service.

The OU Director is responsible for maintaining the standards of the PI, and for ensuring good SC funct ioning and
quality.
The SC Coordination (executive and scientific) is r esponsible for monitoring the SC evaluation, carrie d out
according to the definitions of the SC Quality Eval uation Subsystem, and performed under the Director’ s
supervision and in collaboration with CLIQ/Local Co mmittee for Implementation of Quality.
The SC syllabus contents are revised and updated on  the basis of the CUs Quality Evaluation Subsystem that
comprises a cycle of continuing improvement (Diagno sis-Improvement-Assurance), and indicative Guides f or the
establishment of a Code of Good Practices for the T eaching-Learning Process, subsequently to be approv ed by the
Scientific-Technical Council.
Teaching service is allocated by the OU Director an d appreciated by CTC, taking into account the teach ers’
scientific area and RCCE/SC Coordination Report tha t also includes teachers’ performance evaluation re sults.

2.1.2. Forma de assegurar a participação activa de docentes e estudantes nos processos de tomada de de cisão que
afectam o processo de ensino/aprendizagem e a sua q ualidade.

Os docentes e os estudantes participam através da r epresentação nos órgãos da UO: os estudantes e os d ocentes
integram os Conselhos Pedagógico, Consultivo e Disc iplinar, sendo que os docentes também integram o Co nselho
Técnico-Científico.
Para além desta representação, existem outros modos  de participação na tomada de decisão, nomeadamente :
Elaboração de Relatório da UC (RUC) por cada docent e.
Elaboração de Relatório de Discência (RDisc) pelos delegados de ano do CE, após a auscultação prévia d os
colegas, relativo ao funcionamento das UC.
Provedor do Estudante.
Proximidade com a Coordenação do CE facilita a comu nicação entre estudantes, docentes, Direção da UO e  a
resolução eficaz de dificuldades.
Participação dos docentes e dos representantes dos estudantes, com assento no Conselho Pedagógico e na
Associação de Estudantes (AE), nas reuniões periódi cas de acompanhamento da qualidade do CE.

2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decision-making proc esses that
have an influence on the teaching/learning process,  including its quality.

The academic staff and students participate in deci sion-making processes through their representatives  at the OU:
both the students and the teachers are part of the Pedagogical, Advisory and Disciplinary Councils, wh ile the
teachers also participate in the Scientific-Technic al Council.
Further types of participation include:
RUC/UC Report preparation by each teacher;
RDisc/Student Report preparation by each of the SC year delegates, based on the survey of their collea gues’
opinion on the CUs operation;
Student Ombudsman;
Close collaboration with the SC Coordination, facil itating the communication among the students, teach ers and OU
Director, and effective solution of problem issues;
Participation of the teachers and students’ represe ntatives - members of the Pedagogical Council and A E/Student
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Association, in regular meetings monitoring the qua lity of the CUs;

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da quali dade para o ciclo de estudos.
As estruturas de suporte à garantia da qualidade do  CE são o Departamento para a Garantia da Qualidade  (DGQ), a
Unidade de Auditora Interna (UAIn), o Diretor(a) da  UO, a CLIQ, e a Coordenação do CE.
A avaliação do CE, para além de seguir um ciclo de melhoria contínua, engloba de forma cumulativa e in tegral
informações de vários subsistemas, a saber: Subsist ema de Avaliação das UC; Subsistema de Avaliação do
Desempenho do Pessoal Docente; Procedimento de Aval iação e Melhoria dos Estágios, e a Avaliação da Qua lidade
dos Mecanismos de Orientação, Monitorização e Segui mento do Percurso Académico e Profissional, de mane ira a
sustentar um sistema que assegure que o CE satisfaz  os seus fins, garantindo que se atinjam os objetiv os da
aprendizagem (learning outcomes).

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study cycle.
The support structures that ensure the quality of t he SC are Department for the Quality Assurance (DGQ ), Internal
Audit Unit (UAIn), OU Director, CLIQ, and SC Coordi nation.
Besides the above-mentioned cycle of continuous imp rovement, the CU evaluation also includes, in a cum ulative
and integrating way, information obtained from othe r subsystems, namely: CUs Quality Evaluation Subsys tem;
Academic Staff Performance Evaluation Subsystem; Tr aineeship Evaluation and Improvement Procedure; and
Quality Evaluation of Mechanisms for Academic and P rofessional Career Guidance, Monitoring and Follow- up, all of
which are used to sustain a system able to ensure t hat the SC goals are achieved, and the learning out comes
attained.

2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua funçã o na
instituição.

Os responsáveis pela implementação dos mecanismos d e garantia da qualidade são a Coordenação do CE e a
CLIQ, apoiadas pelo(a) Diretor(a) da UO e pelo DGQ.
Estes níveis, identificados no respetivo Manual de Qualidade, que se encontra em discussão nos órgãos da UO e
do IP, são diretamente superintendidos pelo Conselh o Diretivo do Instituto Piaget.

2.2.2. Responsible person for the quality assurance  mechanisms and position in the institution.
The IP bodies responsible for the implementation of  quality assurance mechanisms are SC Coordination a nd CLIQ,
supported by the OU Director and the DGQ.
These levels are identified in the corresponding Qu ality Manual, which is currently under discussion w ith the IP and
OU bodies, and supervised by the Board of Directors  of the Piaget Institute.

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de es tudos.
O Coordenador de CE elaborará anualmente o Relatóri o de Coordenação do CE (RCCE) com base na informaçã o
recolhida no âmbito dos vários instrumentos complem entares:
Questionários anuais de Caraterização dos Candidato s e dos Novos Estudantes;
Questionários semestrais de Percepção do Ensino-Apr endizagem (E/A) de todas as UC, dirigidos aos estud antes e
aos docentes;
Questionários de Avaliação da Qualidade do Estágio que integram a elaboração do RDisc e do RUC;
Questionários bianuais de Aferição da Qualidade dos  Serviços, Instalações e Recursos Materiais dirigid os a toda a
comunidade académica;
Questionários de Avaliação da Coordenação/Gestão di rigidos a docentes e a estudantes;
Questionários de Internacionalização;
Questionários trianuais de Empregabilidade dirigido s aos diplomados e às entidades empregadoras.
A maioria destes instrumentos integra o sistema de informação do IP, sendo preenchidos online.

2.2.3. Procedures for the collection of information , monitoring and periodic assessment of the study c ycle.
The SC Coordinator will produce annual RCCE/SC Coor dination Report based on the data assembled from a series
of complementary tools, namely:
Annual Survey on Candidates and New Students’ Chara cteristics;
Semestrial Survey on the Teaching-Learning Process Perception in all UCs, aimed at the students and te achers;
Survey on Traineeship Quality Evaluation, included in RDisc and RUC;
Biannual Survey on Services, Premises and Material Resources Quality Evaluation, aimed at the whole ac ademic
community;
Survey on Coordination/Management Evaluation, aimed  at the teachers and students;
Survey on Internationalization;
Triennial Survey on Employability, aimed at the gra duates and employers.
Most of these instruments are part of the IP comput er information system, and can be filled in online.
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2.2.4. Ligação facultativa para o Manual da Qualida de
<sem resposta>

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das av aliações do ciclo de estudos na definição de acções  de melhoria.
O modelo desenvolvido promove o envolvimento e o co metimento de todos os implicados no processo de mel horia
cíclica e contínua do CE, a partir dos Indicadores de Satisfação Internos (expressos especialmente atr avés dos
RUC e dos RDisc), dos Indicadores de Satisfação Ext ernos, das avaliações dos tempos de aprendizagem, d os
resultados do CE e da listagem e implementação efic az das propostas de melhoria explicitadas no RCCE, realizado
pela coordenação do CE.
O RCCE é discutido pela coordenação no seio da CLIQ , coadjuvada pelo DGQ que propõe linhas de melhoria
relativamente aos critérios, às ações a desenvolver , aos níveis de responsabilidade, à calendarização e aos
recursos.
Das recomendações e deliberações destes níveis de r esponsabilidade resulta o plano de melhorias defini tivo a
seguir pela coordenação, que é enviado à CLIQ, que por sua vez o encaminha para o Diretor da UO para a preciação
e aprovação do Conselho Pedagógico, e o divulga por  toda a comunidade académica.

2.2.5. Discussion and use of study cycle’s evaluati on results to define improvement actions.
The adopted model promotes involvement and commitme nt of all the agents of the cyclic and continuous S C
improvement process that is based on Internal Satis faction Indicators (expressed especially in RUCs an d RDiscs),
External Satisfaction Indicators, learning time eva luation, SC results, and the list of improvements m entioned in
RCCE, made by the SC Coordination, and their effect ive implementation results.
The RCCE is discussed by the SC Coordination and CL IQ, aided by DGQ who propose improvement guidelines  in
what concerns their criteria, actions to be taken, levels of responsibility, and timing and resources.
The deliberations and recommendations made at the a bove-mentioned levels of responsibility result in t he final
improvement plan to be followed by the SC Coordinat ion. It is then sent to CLIQ, which in turn forward s it to the OU
Director for consideration and approval in the Peda gogical Council, and finally disseminates it in the  whole
academic community.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últ imos 5 anos.
O ciclo de estudos não foi avaliado por outras vias  de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in t he last 5 years.
The Study Cycle has not been evaluated by other mea ns of assessment / accreditation in the past five y ears.

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

3.1.1 Instalações físicas afectas e/ou utilizadas p elo ciclo de estudos (espaços lectivos, bibliotecas , laboratórios,
salas de computadores, etc.).

Mapa VI - Instalações físicas / Map VI - Spaces

Tipo de Espaço / Type of space Área / Area (m2)

34 Salas de aula 1918

1 Sala Expressões 56

2 Salas de Informática 121

1 Laboratório de Audiovisuais 86

1 Sala de Judo 84.5

1 Campo de Jogos exterior 1.2

1 Bar 153

1 Refeitório 210

1 Reprografia 55.5

3 Anfiteatros 298

1 Ginásio 414

1 Biblioteca 250

1 Livraria 52

1 Sala de Acesso Livre 42
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3.1.2 Principais equipamentos e materiais afectos e /ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didácticos e
científicos, materiais e TICs).

Mapa VII - Equipamentos e materiais / Map VII - Equ ipments and materials

Equipamentos e materiais / Equipment and materials Número / Number

Videoprojetores 15

Quadros interativos 2

Computadores (Laboratórios TIC) 35

Computadores (Acesso livre) 4

Microsoft Windows7 39

Microsoft Office 2010 39

SPSS Statistics 20.0 18

Adobe Design Premium CS5 18

Adobe Premiere Pro CS5 18

Interwrite Workspace 21

Symantec Antivirus 39

Cubase 10

Finalle 10

Acrobat Reader X 39

Monografias - n.º de títulos 8496

Publicações Periódicas - n.º de títulos 247

Audiovisuais, Documentos Eletrónicos - n.º de títulos 329

Teses e Dissertações - n.º de títulos 75

Memórias Finais - n.º de títulos 1400

3.2 Parcerias

3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabeleci das no âmbito do ciclo de estudos.
Tem sido sobretudo através do Programa Erasmus (ALV ) que, desde 2006, a instituição tem vindo a alarga r o
espectro protocolar com Universidades Europeias, te ndo por finalidade a mobilidade dos seus docentes e
discentes. Até à data, ao abrigo deste programa, co ntabilizamos neste ciclo de estudos, 6 estudantes e m Incoming.
Se considerarmos o curso de Educação de Infância (a nterior a Bolonha), contabilizamos 7 estudantes inc oming e
em outcoming.
Estão estabelecidos protocolos com: Universidades E spanholas – Valência, Valladolid, Vigo, Saragoça;
Universidade Rietava Collegue e Zemaitija Collegue (Lituânia); Universidade de Krosno (Polónia); Unive rsidade de
Oradea (Roménia); Universidade de ASPETE (Grécia); Universidade de Sakraya (Turquia).

3.2.1 International partnerships within the study c ycle.
It has been mainly through the Erasmus Programme (L LP) that the Institution has, since 2006, expanded the
protocol range with other European universities wit h the purpose of the students and academic staff mo bility. Until
now and within the above-mentioned programme, the S tudy Cycle has had 6 incoming students. If we consi der the
Early Childhood Education course (Before Bolonha), we count 7 incoming and outcoming students.
The protocols are established with some Spanish Uni versities - Valencia, Valladolid, Vigo, Zaragoza; U niversity
Rietava Collegue and Zemaitija Collegue (Lithuania) ; Krosno University (Poland), University of Oradea (Romania),
ASPETE University (Greece), and Sakarya University (Turkey).

3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, be m como com outras instituições de ensino superior n acionais.
Assinala-se a relação primordial do ciclo de estudo s com outros, designadamente, homólogos, existentes  nas
instituições que integram a entidade instituidora –  Instituto Piaget (IP). Para além da unidade orgâni ca em questão,
registe-se a relação com o 1º ciclo de estudos de E ducação Básica, na ESE Jean Piaget/Almada. Esta rel ação
decorre através de mecanismos técnico-jurídicos exi stentes ao nível do IP, os quais asseguram a relaçã o
necessária com a missão institucional, bem como atr avés de determinadas orientações intrínsecas ao
funcionamento (articulação) dos ciclos de estudos, designadamente ao nível do próprio processo
ensino/aprendizagem e dos objetivos para os quais c oncorrem.

3.2.2 Collaboration with other study cycles of the same or other institutions of the national higher e ducation system.
It has to be referred here that the Study Cycle has  established relationships with other, homologue st udy cycles, in
particular with those functioning at the schools in tegrated in the founding institution - Piaget Insti tute (PI). Besides
the relationships with the hereby mentioned Organic  Units, the collaboration with ESE Jean Piaget/Alma da and
their 1st study cycle in Basic Education have to be  mentioned. These relationships are sustained by te chnical and
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legal mechanisms existing at the PI level, which en sure the necessary rapport with the institutional m ission, as well
as by certain guidelines intrinsic to the study cyc les operation/articulation, particularly in terms o f the
teaching/learning process itself, and the objective s it intends to achieve.

3.2.3 Procedimentos definidos para promover a coope ração interinstitucional no ciclo de estudos.
A cooperação institucional é formalizada através de  protocolos, existindo, para isso, uma estrutura ce ntral do IP
que intervém apoiando a UO no estabelecimento de pa rcerias/protocolos, em termos jurídicos, e na divul gação
destas junto dos colaboradores.
Na cooperação são privilegiados os procedimentos re lacionados com as aulas práticas e estágios, preven do-se
também outros níveis de cooperação. Estabelecem-se ainda colaborações para os estudantes realizarem
observação e recolha de dados, inerentes a algumas UC do CE.
O IP promove as relações entre CE e entre UO no sen tido de articular o funcionamento dos CE e as ativi dades
desenvolvidas nas UO reforçando a troca de experiên cia entre docentes e estudantes. Existe apoio, a ní vel central,
para as coordenações dos CE e para as direções prom overem esta articulação.
Ao nível internacional existe uma estrutura central  que apoia as UO nos procedimentos para a realizaçã o de
parcerias de mobilidade internacional, existindo ga binetes locais.

3.2.3 Procedures to promote inter-institutional coo peration within the study cycle.
Institutional cooperation is formalized through pro tocols established with the help of a central PI bo dy, which gives
legal support to the OU partnerships / protocols, a nd disseminates the corresponding data within the I nstitute.
The cooperation covers mainly practical classes and  traineeships that are already integrated in the SC , although
there are also other types such as, for example, th e cooperation that aims at the students observation  and data
collection work, part of the SC Curricular Units.
PI also promotes relationships between SCs and OUs in order to articulate the SCs’ functioning with ot her OUs’
activities, which enhances experience exchange betw een teachers and students. It thus has support mech anisms
helping the SCs’ Coordinations and the OUs’ Boards to materialize this articulation.
There is also a central PI body operating through l ocal offices, which is responsible for internationa l issues, and for
giving support with the OUs’ international mobility  partnerships.

3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudo s com o tecido empresarial e o sector público.
A componente profissionalizante (de iniciação) do c iclo de estudos implica, tendo em conta a necessári a
aprendizagem ao nível da praxis, uma relação estrei ta com instituições educativas: agrupamentos, escol as e
outras. Neste âmbito, registe-se a celebração de pr otocolos numa base de reciprocidade na usufruição d e recursos
de várias índoles. Salienta-se, ainda, a estreita r elação com as autarquias locais.
A um nível mais genérico, aponta-se, concretamente,  a parceria celebrada com a Associação iNOVA.Gaia -  Centro
de Incubação de Base Tecnológica de Vila Nova de Ga ia, sendo esta cooperação perspetivada no sentido d a
abertura de inúmeras oportunidades no que respeita,  designadamente, a iniciativas ao nível do empreend edorismo.

3.2.4 Relationship of the study cycle with business  network and the public sector.
Taking into account the need of practical learning,  the professionalizing study cycle component implie s a close
relationship with educational institutions: groupin gs, schools, and others, and here, the establishmen t of protocols
for reciprocal benefits from the use of various typ es of resources has to be referred. A close relatio nship with local
authorities also has to be highlighted.
At a more general level, the partnership with Assoc iação iNOVA.Gaia - Incubation Centre for Technologi cal Basis of
Vila Nova de Gaia can be pointed as being seen in t he sense of opening up many opportunities, in parti cular, in
terms of entrepreneurship initiatives.

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Cláudia Noémia Soares de Sousa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Cláudia Noémia Soares de Sousa

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente m encionada em
A1):

-
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
-

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete  a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - José Manuel Almeida Couto

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
José Manuel Almeida Couto

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente m encionada em
A1):

-

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
-

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete  a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Balbina Maria Fernandes Neves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Balbina Maria Fernandes Neves

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente m encionada em
A1):

-

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
-

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete  a proposta (%):
11

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Sérgio Bruno Moreira do Amaral

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Sérgio Bruno Moreira do Amaral
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente m encionada em
A1):

-

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
-

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete  a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria da Assunc ̧ aõ Vieira da Luz Pestana

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Maria da Assunc ̧ ão Vieira da Luz Pestana

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente m encionada em
A1):

-

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
-

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete  a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Susana Quesado de Sousa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Susana Quesado de Sousa

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente m encionada em
A1):

-

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
-

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete  a proposta (%):
40

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Paulo Manuel Marques Valente

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Paulo Manuel Marques Valente

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente m encionada em
A1):

-

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
-

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete  a proposta (%):
20

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Janete Cláudia Fernandes de Oliveira Br andão

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Janete Cláudia Fernandes de Oliveira Brandão

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente m encionada em
A1):

-

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
-

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete  a proposta (%):
38

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Ágata Ramos Rodrigues Fino

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Ágata Ramos Rodrigues Fino

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente m encionada em
A1):

-

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
-

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete  a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Filomena Maria Duarte da Piedade Antune s

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Filomena Maria Duarte da Piedade Antunes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente m encionada em
A1):

-

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
-

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete  a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Augustina de Lurdes dos Santos Cristo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Augustina de Lurdes dos Santos Cristo

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente m encionada em
A1):

-

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
-

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete  a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Alcina Maria Silva Mota Figueiroa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Alcina Maria Silva Mota Figueiroa

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente m encionada em
A1):

-

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
-

4.1.1.4. Categoria:
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Professor Coordenador ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete  a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Valentino José Carvalho do Vale Alves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Valentino José Carvalho do Vale Alves

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente m encionada em
A1):

-

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
-

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete  a proposta (%):
16

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Carlos Filipe Mota Figueiroa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Carlos Filipe Mota Figueiroa

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente m encionada em
A1):

-

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
-

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete  a proposta (%):
32

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Carmen Maria Martins Nogueira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Carmen Maria Martins Nogueira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente m encionada em
A1):

-
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
-

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete  a proposta (%):
14

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Rui Armando Liz Cardoso Tomás

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Rui Armando Liz Cardoso Tomás

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente m encionada em
A1):

-

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
A 100% no Campus Académico de Vila Nova de Gaia, do  Instituto Piaget (ESS Jean Piaget/V.N.Gaia)

4.1.1.4. Categoria:
Professor Coordenador ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete  a proposta (%):
37

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Susana Isabel Pereira Santos Oliveira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Susana Isabel Pereira Santos Oliveira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente m encionada em
A1):

-

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
-

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete  a proposta (%):
36

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria Natércia Freitas Bessa Vieira Ped rosa Cardeano

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Maria Natércia Freitas Bessa Vieira Pedrosa Cardean o
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente m encionada em
A1):

-

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
-

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete  a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria Cândida Mota Teixeira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Maria Cândida Mota Teixeira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente m encionada em
A1):

-

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
-

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete  a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Paula Cristina dos Santos Rodrigues

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Paula Cristina dos Santos Rodrigues

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente m encionada em
A1):

-

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
-

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete  a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Angélica Maria Reis Monteiro
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Angélica Maria Reis Monteiro

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente m encionada em
A1):

-

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
-

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete  a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Rita Manuela de Almeida Barros

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Rita Manuela de Almeida Barros

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente m encionada em
A1):

-

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
-

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete  a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchim ento automático após submissão do guião)

4.1.2. Equipa docente do ciclo de estudos / Study c ycle’s academic staff

Nome / Name Grau /
Degree Área científica / Scientific Area Regime de tempo /

Employment link
Informação/
Information

Cláudia Noémia Soares de Sousa Doutor Matemática 100 Ficha submetida

José Manuel Almeida Couto Doutor Didática da Língua 100 Ficha submetida

Balbina Maria Fernandes Neves Licenciado Geografia 11 Ficha submetida

Sérgio Bruno Moreira do Amaral Mestre Família e Sistemas Sociais 100 Ficha submetida

Maria da Assunção Vieira da Luz
Pestana

Doutor Ciências da Educação 100 Ficha submetida

Susana Quesado de Sousa Mestre Humanística 40 Ficha submetida

Paulo Manuel Marques Valente Licenciado Enfermagem 20 Ficha submetida

Janete Cláudia Fernandes de
Oliveira Brandão Licenciado Dança 38 Ficha submetida

Ágata Ramos Rodrigues Fino Mestre Biotecnologia 100 Ficha submetida

Filomena Maria Duarte da
Piedade Antunes Mestre Filosofia 100 Ficha submetida

Augustina de Lurdes dos Santos
Cristo

Licenciado Serviço Social 100 Ficha submetida
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Alcina Maria Silva Mota Figueiroa Doutor Ciências da Educação 100 Ficha submetida

Valentino José Carvalho do Vale
Alves

Mestre Ciências da Educação 16 Ficha submetida

Carlos Filipe Mota Figueiroa Mestre
Português Língua Segunda / Língua
Estrangeira

32 Ficha submetida

Carmen Maria Martins Nogueira Mestre Gestão e Administração 14 Ficha submetida

Rui Armando Liz Cardoso Tomás Doutor Biotecnologia / Engenharia Alimentar 37 Ficha submetida

Susana Isabel Pereira Santos
Oliveira

Licenciado Teatro 36 Ficha submetida

Maria Natércia Freitas Bessa
Vieira Pedrosa Cardeano

Licenciado
Estudos Superiores Especializados em
Sindicalismo e Educação

100 Ficha submetida

Maria Cândida Mota Teixeira Doutor
Perspetivas Didáticas e Áreas
Curriculares-Ciências da Educação 100 Ficha submetida

Paula Cristina dos Santos
Rodrigues

Doutor Ciências do Desporto 100 Ficha submetida

Angélica Maria Reis Monteiro Doutor Ciências da Educação 100 Ficha submetida

Rita Manuela de Almeida Barros Doutor Ciências da Educação 100 Ficha submetida

   1544  

<sem resposta>

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos

4.1.3.1.a Número de docentes em tempo integral na i nstituição
13

4.1.3.1.b Percentagem dos docentes em tempo integra l na instituição (campo de preenchimento automático ,
calculado após a submissão do formulário)

84,2

4.1.3.2.a Número de docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a  três anos
13

4.1.3.2.b Percentagem dos docentes em tempo integra l com uma ligação à instituição por um período supe rior a três
anos (campo de preenchimento automático, calculado após a submissão do formulário)

84,2

4.1.3.3.a Número de docentes em tempo integral com grau de doutor
8

4.1.3.3.b Percentagem de docentes em tempo integral  com grau de doutor (campo de preenchimento automát ico,
calculado após a submissão do formulário)

51,8

4.1.3.4.a Número de docentes em tempo integral com o título de especialista
<sem resposta>

4.1.3.4.b Percentagem de docentes em tempo integral  com o título de especialista (campo de preenchimen to
automático, calculado após a submissão do formulári o)

<sem resposta>

4.1.3.5.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estu dos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano
4,6

4.1.3.5.b Percentagem dos docentes do ciclo de estu dos inscritos em programas de doutoramento há mais de um
ano (campo de preenchimento automático calculado ap ós a submissão do formulário)

29,8
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4.1.3.6.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estu dos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha)
4,6

4.1.3.6.b Percentagem dos docentes do ciclo de estu dos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha)  (campo
de preenchimento automático calculado após a submis são do formulário)

29,8

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do p essoal docente e medidas para a sua permanente
actualização

As linhas estruturais da Avaliação do Desempenho Do cente (ADD) da Unidade Orgânica emergem de princípi os
consagrados nos Estatutos da Carreira Docente Polit écnica, documento que atualmente se encontra em dis cussão
nos órgãos da UO e do IP, assim como de princípios consagrados no RJIES, de orientações da entidade
instituidora - Instituto Piaget (IP) e dos estatuto s da Unidade Orgânica.
A ADD tem como finalidade a melhoria contínua dos p rocessos de ensino e de aprendizagem, que se traduz irá
também nos resultados académicos dos estudantes, na s competências que estes adquirem e na qualidade da
formação que recebem, e elaboração de orientações p ara o desenvolvimento pessoal e profissional dos do centes.
O modelo adotado procura, por um lado, integrar a d iversidade que caracteriza a atividade docente e, p or outro
lado, procura reconhecer que existem diferentes Per fis Referenciais de Desempenho (PRD) ajustados à re alidade
do IP, considerando diferentes ponderações nas 4 co mponentes na atividade do docente: Ensino, Investig ação,
Gestão e Extensão.
A ADD resulta da combinação entre o PRD e os dados de 4 conjuntos de indicadores:
1) Avaliação do Ensino-Aprendizagem (E/A): constitu ída por 2 indicadores que resultam dos questionário s de
avaliação do ensino-aprendizagem, uns preenchidos p elos estudantes e outros pelo docente (autoavaliaçã o), no
final de cada Unidade Curricular.
2) Relatório de Atividade Docente (RAD) anual: inte gra um conjunto diversificado de indicadores relaci onados com
os métodos de ensino-aprendizagem e os métodos de a valiação utilizados; o investimento em formação con tínua,
em parcerias e em programas de mobilidade; uma refl exão sobre o funcionamento das UC lecionadas e sobr e os
resultados decorrentes da avaliação do processo de E/A.
3) Avaliação anual pelas Chefias Diretas: com base no relatório produzido pela Coordenação de CE, o qu al integra
um conjunto de indicadores relacionados com o envol vimento institucional do docente.
4) Indicadores anuais de Atividade do Docente: proc uram traduzir a medida da carga de trabalho do doce nte de
acordo com as 4 componentes da atividade docente ac ima apresentadas.
O modelo pretende constituir uma ferramenta de apoi o à gestão da carreira docente, que valoriza de for ma
diferenciada as componentes avaliadas no perfil do docente, mantendo a noção de colegialidade, de auto nomia e
liberdade inerentes ao processo de produção do sabe r, da investigação e da criatividade de cada docent e no
espaço de sala de aula. Tenciona, simultaneamente, permitir a inventariação das suas necessidades de f ormação,
detetar os fatores que influenciam o rendimento pro fissional dos docentes, facultar indicadores de ges tão em
matéria de pessoal docente, promover o trabalho de cooperação, tendo em vista a melhoria dos resultado s dos
estudantes e promover a excelência e a qualidade do s serviços prestados à comunidade, no quadro do Sis tema
Interno de Garantia da Qualidade do IP (SIGQ-IP).

4.1.4. Assessment of academic staff performance and  measures for its permanent updating
The structural lines of the Organic Unit’s ADD/Acad emic Staff Performance Evaluation ensue from the pr inciples
enshrined in Career Statutes for Higher Polytechnic  Education Academic Staff, currently under discussi on in the
OU and PI bodies, and from the principles embodied in RJIES/Legal Regime of Higher Education Instituti ons, as
well as from the founding entity’s (Piaget Institut e’s) guidelines and the Organic Unit statutes.
ADD aims at continuous improvement of the teaching- learning process, consequently visible in the stude nts’
academic achievement, in their acquired skills and competences, and in the quality of education and tr aining they
are provided with, and also offers guidelines for p ersonal and professional development of the teacher s.
On the one hand, the adopted model seeks to integra te the diversity inherent in the teaching activity and, on the
other, to recognize that there are different PRD/Be nchmark Performance Profiles adjusted to the PI rea lity once
different weights of the four teaching activity com ponents - Teaching, Research, Management and Teachi ng
Practice Extension, are attributed to different pro files.
ADD is thus a combination of PRDs and the data coll ected from the 4 sets of indicators:
1) Teaching-learning process evaluation, consisting  of 2 indicators resulting from the teaching-learni ng evaluation
questionnaires, some of which are completed by the students and some by the teachers (self-evaluation)  at the end
of each Curricular Unit.
2) Annual RUC/Curricular Unit Report, integrating a  diversified set of indicators on the teaching-lear ning and
assessment methods; commitment to continuing traini ng, partnership development and mobility programmes ; and
an opinion on the completed CUs functioning and the  results obtained in the CU teaching/learning asses sment
process.
3) Annual evaluation by the teacher’s first direct manager, based on the SC Coordination Report integr ating a set of
indicators related to the institutional role of the  teacher.
4) Annual Teaching Activity Indicators expressing t he teachers’ workload in terms of the four above-pr esented
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components of the teaching activity.
The model is intended to provide the kind of suppor t tool for the teaching career management that give s a different
weighted measure to the components assessed in the teacher’s profile, and thus maintains the notion of
collegiality, autonomy and freedom inherent in each  teacher’s processes of knowledge production, resea rch and
creativity in the classroom. It simultaneously inte nds to make an inventory of the his/her training ne eds, detect the
factors that influence his/her professional perform ance, provide indicators related to the teaching st aff
management, promote cooperative work aiming at the student’s results improvement, and also foster exce llence
and quality of the services rendered to the communi ty, all of which is achieved within the SIGQ-IP sys tem.

4.1.5. Ligação para o Regulamento de Avaliação de D esempenho do Pessoal Docente
<sem resposta>

4.2. Pessoal Não Docente

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afecto à leccionação do ciclo de estudos.
O pessoal não docente encontra-se distribuído por d iversos setores, tais como: Serviços Académicos (4) , livraria
(1), Serviços de Documentação e Informação, SDI (2) , gabinete de horários (1), gabinete de análise (1) , Direção de
Campus (2), divisão tecnológica (1), secretariado d a direção (1) e de formação pós-graduada (1) e gabi nete de ação
social (1). Existe ainda pessoal auxiliar de limpez a (4) e manutenção (1). Os serviços de bar, cantina  e reprografia
são explorados por empresas externas à instituição.  Do total referenciado (20), 17 funcionários (85%) encontram-se
com contrato sem termo, e 3 (15%) com contrato a te rmo.
Todos os funcionários trabalham em regime de tempo integral, com exceção dos seguintes, cuja ação é re partida
entre as duas Escolas que integram o Campus: Direçã o de Campus, Coordenadora dos Serviços de Documenta ção
e Informação e funcionário da manutenção (todos a 5 0%), Gabinete de Ação Social (30%) e Livraria (67%) .

4.2.1. Number and work regime of the non-academic s taff allocated to the study cycle.
Non-academic staff is distributed among various sec tors, such as: Academic Services (4), Bookstore (1) ,
Information and Document Services, IDS (2), Schedul ing Office (1), Analysis Office (1), Campus Directi on (2),
Technology Division (1), Directorate (1) and Postgr aduate (1) Secretariat and Social Welfare Office (1 ). There is still
cleaning (4) and maintenance (1) support stuff. Bar , canteen and reprography are operated by companies  outside
the institution.
Among all (20), 16 employees (80%) are on permanent  contract, 1 (5%) on fixed-term contract and 3 (15% ) in an
internship.
All employees work full time, except the following,  whose action is divided between the two schools of  the Campus:
Campus Direction, Information and Document Services  coordinator, and maintenance employee (all 50%), S ocial
Welfare Office (30%) and Bookstore (67%).

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio  à leccionação do ciclo de estudos.
Os recursos humanos não docentes de apoio à leciona ção do ciclo de estudos correspondem às exigências,
considerando-se adequados em habilitação, experiênc ia, especialidade e número, condições essenciais pa ra a
qualidade dos serviços prestados. Assim, uma das fu ncionárias da Direção de Campus possui o grau de Do utor,
sendo a outra bacharel. Todos os funcionários afeto s aos setores de Secretariado de Direção, Secretari ado de
formação pós-graduada, Gabinete de Análise e Gabine te de Ação Social são titulares de licenciatura. No s Serviços
de Documentação e Informação, a coordenadora é, igu almente, licenciada. Nos Serviços Académicos trabal ham 2
funcionárias, uma com o 12º ano (a frequentar o Ens . Sup.) e uma com curso técnico (nível III). O func ionário da
Divisão Tecnológica possui um curso técnico (nível IV), e as funcionárias da Livraria e Gabinete de Ho rários
possuem o 12º e 11 anos, respetivamente. Finalmente , o pessoal de limpeza e manutenção possui habilita ções
entre o 4º e o 9º ano.

4.2.2. Qualification of the non academic staff supp orting the study cycle.
Non-academic stuff supporting the study cycle meets  proper requirements in terms of qualifications, ex perience,
specialisation and number, a prerequisite to succes sful training. Thus, one of the employees of the Ca mpus
Direction has the Doctor degree, the other being a bachelor. The employees in the sectors of the Direc torate
Secretariat, Postgraduate Training Office, Analysis  Office and Social Welfare Office hold a university  degree.
Information and Document Services coordinator is al so licensed. Among Academic Services, two employees  are
licensee, one holds the 12th grade (attending Highe r Education) and the other a Professional Course (l evel III).
Technology Division employs a worker with a technic al course (level IV), and the employees of Bookstor e and
Scheduling Office hold the 12thand the 11th grade, respectively. Finally, cleaning and maintenance sta ff
qualifications lye between the 4th and 9th grade.

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente.
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A avaliação anual do desempenho do PND engloba: 1) a (re)definição de objetivos e perfis de competênci as e sua
avaliação para cada posto de trabalho, assim como a  melhoria dos resultados gerais com base numa compa ração
entre as competências demostradas pelo funcionário e as competências exigidas para o posto de trabalho  que
ocupa; 2) A avaliação do potencial de desenvolvimen to pessoal e profissional, atendendo à possibilidad e de
assumir novas funções.
Este processo será complementar ao Procedimento de Avaliação da Qualidade dos Serviços do IP, tendo po r
conseguinte consequências no bom funcionamento do C E e da UO.
Este processo decorrerá em 4 fases: 1 – Desenvolvim ento do referencial de funções e competências; 2 –
Implementação e triangulação da informação avaliati va que envolve a autoavaliação do PND, a avaliação pelas
chefias e a apreciação triangulada da informação; 3  - Plano de ação e melhoria; 4 - Homologação do pla no de ação
e melhoria e a divulgação de Resultados.

4.2.3. Procedures for assessing the non academic st aff performance.
Annual PND/non-teaching staff performance assessmen t includes: 1) (re)definition of goals and skills p rofiles, and
their evaluation for each job/workplace, as well as  the improvement of the overall job performance res ults on the
basis of the comparison between the skills demonstr ated by the employee and the skills required for th e job; 2)
evaluation of the employee’s personal and professio nal development potential in terms of the possibili ty of taking
on new functions.
The process is complementary to the PI Services Qua lity Evaluation Procedure, and hence has positive i nfluence on
good SC and OU functioning.
The process has 4 phases: 1. Development of the ref erence grid of all the jobs/functions and the requi red skills; 2.
Implementation and threefold analysis of the data i nvolving PNDs’ self-evaluation, their managers’ eva luation, and
triangular assessment of the data; 3. Action and im provement plan; 4. Approval of the action and impro vement plan,
and dissemination of the results.

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para  melhorar as qualificações do pessoal não docente.
O Instituto Piaget organiza anualmente um plano de formação destinado aos seus colaboradores, efetuado  com
base no levantamento de necessidades formativas ass inaladas pelos mesmos, bem como das necessidades de
adequação profissional identificadas pela Direção. Têm sido disponibilizadas ações de formação dirigid as para o
pessoal não docente em diversos âmbitos: Informátic a, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, Qualidad e
Marketing e Especialidades do Direito. Para além de stas, desenvolveram-se outras, tais como: Assertivi dade,
Liderança e Trabalho em Equipa; Gestão do Tempo; Ap resentações com impacto e Expressão Oral, Inglês, e ntre
outras. A Instituição cria condições para que todos  os interessados possam cumprir a sua formação inte grando-a
dentro do horário de trabalho e procedendo à respet iva certificação.

4.2.4. Advanced or continuing training courses to i mprove the qualifications of the non academic staff .
Piaget Institute organizes an annual training plan for its employees, based either on their own traini ng needs
assessment, or on the needs for professional suitab ility identified by the Board. Especially for non-a cademic stuff,
training courses in the several areas were held: in formatics, Safety and Health at Work, Quality manag ement,
Marketing and Law Specialties. Apart from these, ot her training courses were developed, such as: Asser tiveness,
Leadership and Teamwork, Time Management, Presentat ions and Speaking, English, among others. The insti tution
creates conditions for all employees to fulfill the ir training, incorporating it within working hours and proceeding to
its certification.

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no c iclo de estudos, incluindo o seu género, idade, reg ião de
proveniência e origem socioeconómica (escolaridade e situação profissional dos pais).

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisati on by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 7.8

Feminino / Female 92.2

5.1.1.2. Por Idade
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5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisatio n by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 7.8

20-23 anos / 20-23 years 28.5

24-27 anos / 24-27 years 17.2

28 e mais anos / 28 years and more 46.5

5.1.1.3. Por Região de Proveniência

5.1.1.3. Caracterização por região de proveniência / Characterisation by region of origin

Região de proveniência / Region of origin %

Norte / North 57.8

Centro / Centre 42.2

Lisboa / Lisbon 0

Alentejo / Alentejo 0

Algarve / Algarve 0

Ilhas / Islands 0

5.1.1.4. Por Origem Socioeconómica - Escolaridade d os pais

5.1.1.4. Caracterização por origem socioeconómica -  Escolaridade dos pais / By Socio-economic origin –  parents'
education

Escolaridade dos pais / Parents %

Superior / Higher 10.3

Secundário / Secondary 12.8

Básico 3 / Basic 3 22.4

Básico 2 / Basic 2 21.2

Básico 1 / Basic 1 33.3

5.1.1.5. Por Origem Socioeconómica - Situação profi ssional dos pais

5.1.1.5. Caracterização por origem socioeconómica -  Situação profissional dos pais / By socio-economic  origin –
parents' professional situation

Situação profissional dos pais / Parents %

Empregados / Employed 39.7

Desempregados / Unemployed 6

Reformados / Retired 15.5

Outros / Others 38.8

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular / Nu mber of students per curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular 24

2º ano curricular 37

3º ano curricular 55

 116
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5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos po tenciais estudantes nos últimos 3 anos.

5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study cycle de mand

2009/10 2010/11 2011/12

N.º de vagas / No. of vacancies 80 80 80

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 59 55 26

N.º colocados / No. enrolled students 59 55 25

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 59 55 25

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 96 98 95

Nota média de entrada / Average entrance mark 129 122 113

 482 465 364

5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e d e aconselhamento sobre o percurso académico dos est udantes.
Considera-se como principal medida de apoio aos est udantes o acompanhamento sistemático por parte da
coordenação e corpo docente do ciclo de estudos (CE ). Este acompanhamento assenta em procedimentos de
natureza formal, manifesto em horário de atendiment o pré-definido, para orientação e aconselhamento pe dagógico,
e em mecanismos informais que, ultrapassando os pri meiros, se traduzem numa significativa e regular
disponibilidade.
Por seu turno, quer os conteúdos de determinadas UC , quer as atividades promovidas de âmbito extracurr icular
visam a partilha de informação, debate e reflexão e m torno de perfis formativos e profissionais, os qu ais procuram
não só promover o aconselhamento sobre o percurso a cadémico, mas, igualmente, enriquecê-lo.
A coordenação do CE constitui-se como um vetor impo rtante neste âmbito, ao desenvolver um trabalho sis temático
na promoção das medidas referidas.
Ainda, a Coordenação de Erasmus constitui um import ante apoio, assim como o Provedor do Estudante.

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support  and counseling on the students' academic path.
It is considered as main student support measure th e systematic backing by the course coordination and  the
teaching board of the course. This backing holds on  formal-oriented procedures – demonstrated in pre-e stablished
attending hours, for guidance and pedagogical couns elling – and in informal mechanisms that, overcomin g the
aforementioned, unravel in a regular important avai lability.
On the other hand, both contents of certain curricu lar units, as well as extra-curricular activities m ean to share
information, debating and pondering about formative  and professional profiles, which intend not only i n promoting
counselling about the academic route, but also to e nrich it.
The course coordination constitutes as an important  vector within this, when developing a systematic w ork – in the
back end and forefront – in the promotion of the af orementioned measures.
Still, the Coordination of Erasmus is an important support, and also the Student's Providence.

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estud antes na comunidade académica.
Assinalam-se como medidas e mecanismos de integraçã o dos estudantes: reunião de receção e acolhimento aos
estudantes inscritos pela primeira vez no ciclo de estudos, promovida e dirigida pela Direção e acompa nhada pela
Coordenação do mesmo; reuniões regulares iniciais d esenvolvidas pela Coordenação do ciclo de estudos; a
Provedoria do Estudante (pelo acompanhamento da ref erida reunião inicial e pela organização de ativida des
dirigidas aos estudantes); e a Associação de Estuda ntes.
Ainda, registam-se como medidas colaterais, mas igu almente importantes neste âmbito, a disponibilizaçã o de
informação na Escola e na plataforma online, bem co mo a promoção de atividades – sob iniciativa da Coo rdenação
do ciclo de estudos –, que visam a partilha entre o s estudantes que frequentam o ciclo de estudos e os  que se
encontram inscritos pela primeira vez.

5.2.2. Measures to promote the students’ integratio n into the academic community.
It is highlighted as student integration measures a nd mechanisms: student reception and get-together m eeting
registered for the first time in the study cycle, p romoted and directed by the Board of Directors and followed by the
Course Coordination; regular initial meetings devel oped by the cycle study Coordination; Students’ Pro vider (by the
following of the mentioned initial meeting and by t he student-directed activities organization); stude nts’
association.
Furthermore, it is registered as collateral measure s, but equally important, within this topic the ava ilability of school
information and on the online platform, as well as the promotion of activities – under the initiative of the
Coordination of the course Scientific Commission –,  that aim the sharing among students that attend th e study
cycle and those who are enrolled for the first time .

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre  as possibilidades de financiamento e emprego.
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O Gabinete de Bolsas de Estudo constitui um importa nte mecanismo no âmbito do financiamento.
O Gabinete de Apoio à Inserção na Vida Ativa (GAIVA ),que tem como objetivo principal inserir no mercad o de
trabalho os estudantes e diplomados da unidade orgâ nica, assume-se como o principal mecanismo de
aconselhamento e apoio nas questões de empregabilid ade. As atividades do GAIVA consistem,designadament e,na
promoção de worshops e seminários que visam esclare cimentos em torno de medidas de
empregabilidade,empreendedorismo e técnicas ativas de procura de emprego.
Por seu turno,e no sentido de consolidar as ativida des do GAIVA, o estabelecimento estratégico de parc erias
assume-se como mecanismo fundamental.Destaca-se,nes te âmbito,o protocolo com INOVA.GAIA, que tem por
missão a gestão e exploração do Centro de Incubação  de Base Tecnológica e apoio a iniciativas empreend edoras,
como a criação de empresas.

5.2.3. Structures and measures for providing advice  on financing and employment possibilities.
The Office for Scholarships constitutes an importan t mechanism in financing matter.
The Office for Support of Insertion in Active Life (GAIVA), whose main objective is to integrate stude nts and organic
unit graduates in the labor market, assumes itself as the main counselling and active life insertion m echanism.
GAIVA activities accomplish, specifically, in the p romotion of workshops and seminars that intend to c larify
measures that promote employability, entrepreneuris m and job-searching active techniques.
On the other hand, intending to consolidate GAIVA r elated activities, the strategic partnership agreem ent assumes
itself as a fundamental mechanism. It stands out, w ithin this scope, the established protocol with INO VA.GAIA,
whose purpose is to manage and explore the Incubati on Centre of Technologic Basis and to support bold
initiatives, such as the creation of enterprises.

5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de s atisfação dos estudantes na melhoria do processo
ensino/aprendizagem.

Os inquéritos de Perceção do Ensino-Aprendizagem (E /A) respondidos pelos estudantes no final de cada U C,
assim como os Inquéritos de Avaliação da Qualidade do Estágio constituem fontes de informação fundamen tal
para a elaboração do RUC, permitindo identificar at empadamente, em cada UC, situações extraordinárias que se
constituam objecto de intervenção de melhoria, assi m como sinalizar bons desempenhos.
Adicionalmente a estes instrumentos, são também apl icados aos estudantes Inquéritos de Satisfação sobr e o CE,
aquando o término do mesmo; Inquéritos de Avaliação  da Coordenação/Gestão; e Inquéritos trianuais de
Empregabilidade dirigidos aos diplomados e às entid ades empregadoras, permitindo definir estratégias d e
melhoria a curto, médio e longo prazo, a sua monito rização e a adopção de códigos de boas práticas nos
processos de E/A.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process .
The Survey on the Teaching/Learning Process Percept ion, answer by the students at the end of each CU, as well as
the Survey on Traineeship Quality Evaluation are th e main sources of information used for RUCs prepara tion,
allowing to make timely identification, in each UC,  of any extraordinary situations that shall be subj ect to
improvement, as well as to signal good practices.
In addition to these tools, the student also has th e opportunity to answer a Satisfaction Survey on th e SC at the end
of the Course, as well as a Survey on Coordination/ Management Evaluation, and a triennial Employabilit y Survey,
also addressed to the graduate’s employer(s). All t ogether, these tools make it possible to define sho rt, medium
and long term improvement strategies, their monitor ing and the adoption of Codes of Good Practices for  the
teaching/learning process.

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilid ade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.
O estabelecimento de contratos de estudo é um instr umento fundamental para a promoção da mobilidade. A  estes
acordos, entre Instituições e estudantes, está iner ente quer o reconhecimento académico mútuo do progr ama de
estudos, quer os créditos associados às UC que o in tegram. No âmbito dos acordos, a instituição de ori gem
compromete-se a garantir o reconhecimento dos crédi tos obtidos na instituição de acolhimento, a qual s e
compromete a garantir o cumprimento do programa pré -definido, tendo em conta o disposto nos artº 25º a  28º do
DL42/2005, de 22 fev.. O procedimento intrínseco a estes acordos é da responsabilidade do Gabinete Era smus,
operacionalizado junto da instituição de acolhiment o, das coordenações de curso (construção do program a de
formação), cujo resultado é submetido para ratifica ção ao CTC (aprova o programa e credita a formação obtida).
Há, ainda, uma estrutura central que trabalha em co njunto e apoia este gabinete e que congrega todos o s dados de
mobilidade do IP.

5.2.5. Structures and measures for promoting mobili ty, including the mutual recognition of credits.
The establishment of study contracts(Learning agree ments;Teaching agreements)is a fundamental tool for  the
promotion of mobility. It´s inherent to these agree ments, between institutions and students, both the mutual
academic acknowledge of the syllabus programme,as w ell as the set of credits associated to the CU that  integrate
them.Within the scope of these agreements,the origi nal institutiont compromises to guarantee the acade mic
acknowledge of the obtained credits in the host ins titution,which compromises to guarantee the complia nce of the
pre-defined syllabus.
The intrinsic procedure to these agreements is from  the responsibility of Erasmus Office,operated in t he host
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institution, of course coordination(building of tra ining syllabus),whose result is then submitted to b e ratified by the
Technical-Scientific Board(it approves the syllabus  and credits the obtained training).There is,also, a central
structure that works and supports this office and g athers all mobility data of the IP.

6. Processos

6.1. Objectivos de ensino, estrutura curricular e p lano de estudos

6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, a ptidões e competências) a desenvolver pelos estudan tes,
operacionalização dos objectivos e medição do seu g rau de cumprimento.

O plano de estudos do ciclo de estudos foi concebid o de forma a desenvolver e manifestar as competênci as,
informadas pelo Descritores de Dublin e pelos dados  do projeto europeu Tuning Educational Structures, a saber:
1) Conhecimento e compreensão;
2) Conhecimento aplicado;
3) Avaliação e análise critica;
4) Comunicação;
5) Autonomia e colaboração na aprendizagem.
Os objetivos de aprendizagem são operacionalizados no âmbito das diferentes unidades curriculares (UC) :
1)
- Conhecimento e compreensão das áreas disciplinare s (português, matemática, história, expressões e ci ências);
- Dominar conceitos e processos relevantes para o e studo das questões educativas;
- Compreender as problemáticas em educação reconhec endo a sua complexidade no que se refere aos projet os
educativos, relação e ação educativa e a interação escola comunidade;
- Analisar e sintetizar os conhecimentos produzidos  nas diferentes áreas mencionadas.
2)
- Evidenciar capacidade de leitura da realidade soc ioeducativa;
- Observar e refletir sobre projetos e práticas edu cativas questionando e indagando;
-Mobilizar e integrar conhecimentos relevantes para  a resolução de problemas socioeducativos;
- Participar em projetos no estágio, na ESE e em al gumas UC .
3)
- Reconhecer a dimensão ética na reflexão sobre com petências e práticas;
- Revelar capacidade de resolução de problemas e au tocritica;
- Questionar consequências, finalidades e fundament os do ato educativo;
- Analisar criticamente contextos formais e não for mais de educação.
4)
- Desenvolver uma correta e adequada expressão oral  e escrita da língua portuguesa;
- Utilizar criticamente as fontes de informação;
- Comunicar ideias, problemas e soluções para difer entes audiências.
5)
- Aprender autonomamente e em equipa;
- Trabalhar com diferentes indivíduos e parceiros;
De forma a garantir uma cabal compreensão e comprom etimento com os objetivos e conceção deste ciclo de
estudos por parte dos docentes responsáveis por cad a UC, foram-lhes cedidas informações, entre outros,  sobre os
seguintes campos: distinção entre horas totais e ho ras de contacto; necessidade de articulação com as restantes
UC do ciclo de estudos; competências a desenvolver;  métodos de ensino-aprendizagem; avaliação adequada  ao
desenvolvimento de competências.
A medição do grau de cumprimento dos objetivos é pr ocessada através de recolha sistemática de evidênci as,
designadamente através dos indicadores resultantes dos diferentes mecanismos de avaliação. Estes mecan ismos,
que ocorrem ao longo do processo ensino-aprendizage m, constituem a base necessária para o reconhecimen to do
sucesso da aprendizagem e, consequentemente, das co mpetências desenvolvidas.

6.1.1. Learning outcomes to be developed by the stu dents, their translation into the study cycle, and measurement
of its degree of fulfillment.

The Study Plan is designed in such a way as to deve lop and be able to evidence the competences establi shed by
the Dublin Descriptors and by the data of the Europ ean project ‘Tuning Educational Structures’, namely :
1) Knowledge and understanding;
2) Applied knowledge;
3) Evaluation and critical analysis;
4) Communication;
5) Autonomy and collaboration in the learning proce ss.
The corresponding learning objectives operationaliz ation normally involves more than one different SC Curricular
Units (CUs):
1)
- Know and understand the SC scientific areas (Port uguese, Mathematics, History, Artistic Expressions and
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Science);
- Master the concepts and processes relevant to the  study of educational issues;
- Understand different problem issues in education by recognizing the complexity of education in terms  of
educational projects, educational relationships and  actions, and the interaction between the school an d the
community;
- Analyze and synthesize the knowledge produced in the above-mentioned areas.
2)
- Demonstrate the capacity to read and interpret th e socio-educational reality;
- Observe and reflectively think about educational projects and practices through raising questions an d making
inquiries;
-Mobilize and integrate the knowledge that is relev ant for the resolution of socio-educational problem s;
- Participate in projects that are being developed at the traineeship place, at the School (ESE) and i n some CUs.
3)
- Recognize ethical dimension of competences and pr actices when proceeding to their reflective conside ration;
- Reveal abilities to solve problems and proceed to  self-criticism;
- Question the consequences, purposes and foundatio ns of educational action;
- Critically analyze formal and non-formal educatio nal contexts.
4)
- Develop correct and appropriate expression in ora l and written Portuguese;
- Make critically-minded use of information sources ;
- Communicate ideas, problems and solutions to diff erent audiences.
5)
- Learn how to work independently and on teams;
- Work with different individuals and partners;
In order to ensure full understanding of, and commi tment to the objectives and design of the Study Cyc le on the
part of the teachers responsible for the CUs, they have been provided with information on the followin g items:
distinction between total hours and contact hours; the need for coordination with the other CUs of the  Study Cycle;
competences to be developed; teaching/learning meth ods; assessment appropriate for the development of the
established skills, etc.
The measurement of the degree of fulfillment of the  objectives is processed through the systematic col lection of
evidences, including through the indicators from th e various evaluation mechanisms. These mechanisms, taking
place during the teaching-learning process, form th e necessary basis for the recognition of learning a chievement
and, therefore, of the developed skills.

6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular c orresponde aos princípios do Processo de Bolonha.
De acordo com o estabelecido no DL 74/2006, de 24 d e Março, alterado pelo DL 107/2008, de 25 Junho, e pelo DL
230/2009, de 14 de Setembro, que procedem à regulam entação das alterações introduzidas pela Lei de Bas es do
Sistema Educativo relativas ao novo modelo de organ ização do ensino superior, adequado ao designado Pr ocesso
de Bolonha, o 1.º ciclo de estudos de Educação Bási ca encontra-se organizado por créditos (atribuídos a cada
unidade curricular seguindo as normas específicas c onstantes do European Credit Transfer System e o
enquadramento que lhe é dado pelo DL 42/2005, de 22  de Fevereiro),num total de 180 créditos ECTS, e um a
duração normal de 3 anos curriculares.
Desempenhando o estudante o papel central no proces so de ensino-aprendizagem das diferentes Unidades
Curriculares (UC), todas estão organizadas de forma  a concretizar uma das premissas do Processo de Bol onha, a
da transição de um sistema de ensino baseado na tra nsmissão de conhecimentos para um sistema baseado n o
desenvolvimento das competências dos estudantes. O plano curricular apresenta, assim, uma estrutura
direcionada para a prática, prevendo também momento s de contacto com a realidade profissional, nas UC de
Iniciação à Prática Profissional I e II, para aplic ação dos conhecimentos e competências adquiridos no  decorrer da
formação.
As metodologias de ensino estão adequadas à aquisiç ão das várias competências que se pretende que os
estudantes alcancem no ciclo de estudos, de acordo com a tipologia da UC, conforme descrito no item 6. 2.1.
Da mesma forma, é também dada ênfase ao trabalho au tónomo do estudante, para que este desenvolva
capacidades de reflexão, crítica e argumentação aut ónomas, assim como competências de formação ao long o da
vida.
Para além do exposto, o plano curricular prevê aind a a realização da UC de Portfólio Pessoal, na qual o estudante
escolhe uma UC de entre as disponíveis no Campus ou  a realização de um trabalho, permitindo um ensino mais
centrado nos seus interesses.
As UC institucionais, nomeadamente “ A Humanidade e  o Futuro: Paradigmas e Dinâmicas”, “Empreendedoris mo,
Economia Social e Cooperativismo” e “Filosofia das Ciências e Epistemologia Genética”, UC transversais  a todos
os ciclos de estudo da ESE, pretendem proporcionar aos estudantes uma perspetiva crítica sobre a const rução do
conhecimento e uma visão ampla dos contextos políti cos, sociais, económicos e éticos das suas futuras atividades
como profissionais e cidadãos.
O ciclo de estudos permite, ainda, que os diplomado s ingressem nos 2º ciclos que habilitam para a docê ncia uma
vez que a sua estrutura respeita os créditos mínimo s de formação na área de docência, conforme o Decre to-lei
43/2007, de 22 de Fevereiro.

6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna proces s.
In accordance with the provisions of Decree-Law 74/ 2006, dated March 24th, 2006, amended by D-L 107/20 08, dated
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June 25th, 2008, and by D-L 230/2009, dated Septemb er14th, 2009, all of which regulate the changes int roduced by
Lei de Bases do Sistema Educativo (Basic Law on the  Education System) and ensuing from the new organiz ational
model of higher education that complies with the Bo logna Process, the First Study Cycle in Basic Educa tion is
organized as a system of credits (assigned to each Curricular Unit (CU) according to the specific rule s of the
European Credit Transfer System,and the legal frame work it was given by D-L 42/2005, dated February 22 nd, 2005)
into a total of 180 ECTS credits, and a standard fo rm of a 3-year curriculum.
Once the student plays the central role in the teac hing-learning process of different CUs, they are al l organized in
such a way as to meet the Bologna Process premise s tipulating the transition from an education system based on
knowledge transmission to a system based on the stu dents’ skills development. Thus, the SC Study Plan
establishes a structure focused on practice, and al so includes moments of contact with the professiona l reality in
the CUs entitled Introduction to Professional Pract ice I and II, where the student proceeds to the app lication of
knowledge and skills acquired during the training.
The SC teaching methods are appropriate for the acq uisition of skills the student is supposed to devel op during the
Course and according to the UCs types, as described  in section 6.2.1.
Likewise, an emphasis is also given to the student' s autonomous work so that he/she may develop the ca pacities of
reflection, criticism and autonomous reasoning, as well as competences for lifelong learning.
In addition, the SC Study Plan also establishes the  CU entitled Personal Portfolio, where student can also opt for
one of the CUs available on the Campus, or for a pe rsonal project that allows him/her to develop the k ind of training
that is focused on his/her interests.
Finally, the so-called institutional CUs, such as ‘ Mankind and the Future: Paradigms and Dynamics’,
‘Entrepreneurship, Social Economy and Cooperativism ’ and ‘Philosophy of Science and Genetic Epistemolo gy’,
cross-sectional to all the ESE/Higher School of Edu cation SCs, intend to provide the student with a cr itical
perspective of the construction of knowledge and a broad appreciation of political, social, economic a nd ethical
contexts, and of his/her future activities as a pro fessional and citizen.
The SC also allows the student to further his/her a cademic studies in a Second Study Cycle providing p rofessional
teaching qualifications because its structure compl ies with the minimum number of credits required in the area of
teacher training, as defined by D-L 43/2007, dated February 22nd, 2007.

6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos  de trabalho.
A necessidade de revisão curricular é avaliada com base em informações recolhidas através dos instrume ntos de
garantia de qualidade, inovações/tendências formati vas na área a nível nacional/internacional, consult a a
coordenadores de ciclos de estudo congéneres, nomea damente do Inst. Piaget, e parecer dos docentes do ciclo de
estudos. A proposta é elaborada pela coordenação do  ciclo de estudos e apresentada à Direção e ao Cons elho
Técnico-Científico, a quem cabe a decisão final. A periodicidade da revisão deve respeitar a lecionaçã o completa de
um ciclo curricular, neste caso 3 anos curriculares , mas caso se justifique poder-se-á proceder a alte rações antes
desse prazo.
Quanto à atualização dos docentes, estes são incent ivados a investigar nas áreas de interesse, a parti cipar em
reuniões científicas e a frequentar ações de formaç ão, que o plano de formação interna engloba. Os doc entes
também podem propor ações, em diversos âmbitos, par a frequentar.

6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies up dating.
The need for the study plan review is evaluated on the basis of the data assembled from the quality as surance
instruments, national/international training innova tions/trends in the area, consultations with simila r SCs
coordination bodies, namely at the PI, and the Cour se academic staff’s opinions. All such proposals ar e prepared
by the SC Coordination, and presented to the Direct ion Board and the Scientific-Technical Council that  makes the
final decision. The periodicity of the reviews resp ects a complete study cycle duration, i.e. a 3-year  curriculum, but
if appropriate, it can also be made before this per iod of time has elapsed.
As far as the academic staff’s update is concerned,  they are encouraged to do research in their areas of interest, to
take part in scientific gatherings and attend train ing sessions comprised in the internal training pla n, especially on
new teaching methods. They can also suggest the tra ining topics they would like to see offered within this
framework.

6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integ ração dos estudantes na investigação científica.
A iniciação dos estudantes à investigação é feita n a UC de Antropossociologia e Trabalho de Campo (2º semestre).
Nesta UC, os estudantes adquirem alguns conheciment os sobre a investigação científica, designadamente no que
respeita a metodologias e técnicas de investigação e de recolha e análise de dados, aplicando os conhe cimentos e
adquirindo competências de trabalho de terreno no t rabalho de campo que têm de desenvolver.
Os conhecimentos e competências de base adquiridos irão ser aplicados, de forma transversal, nas resta ntes UC
do ciclo de estudos, com maior enfoque nas UC de In iciação à Prática Profissional I e II, nos 4º e 6º semestres,
respetivamente. Em ambas as UC terão de realizar um  relatório de estágio, que deve incluir revisão da literatura,
caraterização do estágio, finalidade e propósito, e nquadramento da prática profissional, relatório da prática
profissional, e respetivas conclusões.

6.1.4. Description of how the study plan ensures th e integration of students in scientific research.
The student is introduced to scientific research in  the Curricular Unit entitled Anthroposociology and  Field Work
(2nd semester), where he/she gains some basic knowl edge on carrying it out, particularly in what respe cts
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research, and data collection and analysis methodol ogies and techniques. He/she also proceeds to the a pplication
of that knowledge and gains fieldwork skills in the  fieldwork that he/she needs to develop.
The knowledge and skills fundamentals are further a pplied in a cross-sectional way to other CUs of the  SC, namely
to the 2 curricular units (CUs) Initiation to Profe ssional Practice I and II, in the 4th and 6th semes ters, respectively.
In both these CUs the student needs to develop a Tr aineeship Report that includes literature review, t raineeship
characterization, end and purpose, traineeship fram ework, and the corresponding conclusions.

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa IX - A Humanidade e o Futuro: Paradigmas e Din âmicas / Mankind and the Future: Paradigms and Dyna mics

6.2.1.1. Unidade curricular:
A Humanidade e o Futuro: Paradigmas e Dinâmicas / M ankind and the Future: Paradigms and Dynamics

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
Filomena Maria Duarte da Piedade Antunes - T: 30

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
- Conhecer as linhas gerais do pensamento contempor âneo sobre o estado atual e as tendências da evoluç ão do
mundo;
- Refletir sobre os paradigmas emergentes que, pote ncialmente, poderão estruturar o pensamento e a açã o no
século XXI;
- Refletir sobre os sentidos possíveis do futuro hu mano;
- Interpretar os acontecimentos relevantes da socie dade contemporânea;
- Desenvolver uma atitude criativa e de interação e ntre diferentes áreas do saber;
- Conferir uma dimensão ética e cívica ao (seu) pro jeto escolar e profissional.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Know the general lines of contemporary thought on  the current status and trends of evolution of the world;
- Reflect on the emerging paradigms that potentiall y may structure thinking and action in the twenty f irst century;
- Reflecting on the possible directions of humankin d future;
- Interpret important events in contemporary societ y;
- Develop a creative attitude and interaction betwe en different areas of knowledge;
- Give a civic and ethical dimension to (her/his) s chool and professional project.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Nesta Unidade Curricular serão abordados dois temas  matriciais considerados como nucleares, existindo alguma
flexibilidade na gestão modular dos conteúdos, tend o em conta as especificidades de cada curso.
I. Dinâmicas do Mundo Contemporâneo: Do contrato so cial às leituras dos modelos sociais atuais
1.1. Breve referência do tempo passado (século XX) – Breve História do Século XX – A Era dos Extremos
1.2. A sociedade de informação e do conhecimento
1.3. A sociedade multirriscos
1.4. Sistema mundo
1.5. Dinâmicas de globalização
1.6. Um quotidiano condicionado pelos factos sociai s (família / saúde / educação)
1.7. A nova questão social: a democracia e as suas contradições.

II. Paradigmas emergentes para uma nova compreensão  do mundo e da humanidade
2.1. Paradigmas ecológico, ético e poiético: repens ar os direitos do Homem na construção de um novo co ntrato
social
2.2. Saberes-chave para a educação do futuro
2.3. Portugal e o futuro: entre o centro e a perife ria.

6.2.1.5. Syllabus:
In this curricular unit will be covered two topics considered as nuclear matrix, with some flexibility  in the
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management of modular content, taking into account the specificities of each study cycle.
I. Contemporary World Dynamics: From social contrac t to the readings of current social models
1.1. Brief reference to the past (twentieth century ) - Brief History of the Twentieth Century - The Ag e of Extremes
1.2. The Society of the information and of the know ledge
1.3. The multi-risk Society
1.4. System of the World of globalization
1.5. A Everyday conditioned by social facts (family  / health / education)
1.6. The new social question: democracy and its con tradictions.

II. Emerging Paradigms for a new understanding of t he world and Humankind
2.1. Ecological, ethical and poietic paradigms: ret hinking the human rights in the construction of a n ew social
contract
2.2. Knowledge keys to the education of the future
2.3. Portugal and the future: between the center an d periphery.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
Os conteúdos teóricos pretendem desenvolver a refle xão sobre as questões emergentes neste século para que,
deste modo, o estudante perceba toda a dinâmica des de o contacto social aos modelos sociais atuais,
desenvolvendo a propósito do que o rodeia opinião p rópria.
Os conteúdos permitirão que o estudante:
Relacione questões colocadas pelos autores relativa mente aos diferentes modelos sociais e paradigmas
emergentes, desenvolvendo uma nova compreensão do m undo e da humanidade e da educação do futuro.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
The Curricular Unit theoretical contents aim at dev eloping reflective thinking on the issues emerging in this century
so that the student may understand the dynamic evol ution that has occurred from the social contract to  the current
social models, and develop a personal opinion about  the surrounding reality.
The Curricular Unit contents thus allow the student  to:
Know and interrelate the questions on different soc ial models and the emerging paradigms that are rais ed by the
studied authors, and thus develop new understanding  of the world, mankind and education for the future .

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
Esta unidade curricular pretende ser planificada se gundo um modelo pedagógico ativo, centrado no estud ante, na
acessibilidade e na construção social de saberes. D ebates temáticos, discussões e reflexões serão ativ idades
constantes, as quais procurarão promover a interaçã o, a partilha de ideias e a construção conjunta de
conhecimento. A avaliação contínua basear-se-á em t rabalhos realizados individualmente ou em grupo (50 % no
total dos trabalhos realizados) e numa prova escrit a (50%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
This curricular unit is intended to be planned acco rding to a pedagogical model active, student-center ed,
accessibility and the social construction of knowle dge. Will be develop constant activities such as th ematic
debates, discussions and reflections, which seek to  promote interaction, sharing ideas and joint const ruction of
knowledge. Continuous assessment will be based on w ork done individually or in groups (50% of the tota l work
done) and a written test (50%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

As aulas desenvolvem-se a partir da explicitação te órica das temáticas e conceitos fundamentais partin do de
situações problemáticas e da leitura, análise, inte rpretação e discussão de textos. O levantamento de questões e
debate de ideias serão indispensáveis para que o es tudante identifique e problematize as linhas gerais  do
pensamento contemporâneo, as tendências da evolução  do mundo, refletindo em torno dos paradigmas
emergentes que, potencialmente, poderão estruturar o pensamento e a ação no século XXI numa atitude cr iativa e
de interação entre diferentes áreas do saber, confe rindo dimensão ética e cívica ao (seu) projeto esco lar e
profissional.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
The Curricular Unit classes evolve from the theoret ical explanation of fundamental topics and concepts , in turn
ensuing from the presented problem situations, and reading, analysis, interpretation and discussion of  texts.
The practice of raising questions and discussing id eas is indispensable for the student to identify an d problematize
general lines of contemporary thought, and the tren ds in the evolution of the world, and reflectively consider those
emerging paradigms that may potentially structure t he 21st century thinking and action into a creative  and
interactive approach to different areas of knowledg e. Thus, he/she shall become able to give an ethica l and civic
dimension to his/her school and professional projec t.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
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BINDE, J. (2002). As chaves do século XXI. Lisboa: Instituto Piaget.
BINDE, J. (2006). Para onde vão os valores. Lisboa:  Instituto Piaget.
DEFARGES, P. (1997). A mundialização, Lisboa: Insti tuto Piaget.
HERGARTHY, A. (2003). Direitos do homem – uma agend a para o século XXI. Lisboa. Instituto Piaget.
JACQUARD, A.; KAHN, A. (2004). O futuro não está es crito. Lisboa. Instituto Piaget.
MORIN, E. (2001). O desafio do século XXI. Religar os conhecimentos. Lisboa: Instituto Piaget.
MORIN, E. (2002). Os sete saberes para a educação d o futuro. Lisboa: Instituto Piaget.
PINTO, F. C. (1996), A formação humana no projeto d a modernidade. Lisboa: Instituto Piaget.
PINTO, F. C. (2011), A idade da realização.Lisboa: Instituto Piaget.
SANTOS, Boaventura de Sousa (2011). Portugal. Ensai o contra a autoflagelação. Coimbra.
TOURAINE, Alain (2005). Um novo paradigma para comp reender o mundo de hoje. Lisboa: Editorial Piaget

Mapa IX - Antropossociologia e Trabalho de Campo / Anthroposociology and Fieldwork

6.2.1.1. Unidade curricular:
Antropossociologia e Trabalho de Campo / Anthroposo ciology and Fieldwork

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
Filomena Maria Duarte Piedade Antunes - T: 20; TC: 30

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
- Enquadrar e reconhecer a importância da Antroposs ociologia no contexto do curso;
- Integrar e aplicar, em diferentes contextos, os c onhecimentos adquiridos;
- Refletir e debater criticamente questões sociocul turais contemporâneas da sociedade;
- Ter competências de questionamento e de observaçã o sistemática das realidades humanas, assumindo com
fundamento crítico as opções metodológicas e técnic as de campo;
- Organizar e preparar elementos para o desenvolvim ento de um trabalho de investigação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Ability to include and recognize the importance o f Anthroposociology in the context of the Course;
- Ability to integrate and apply the acquired knowl edge in different contexts;
- Ability to critically reflect on and debate conte mporary sociocultural questions of society;
- Ability to question and systematically observe di fferent human realities, assuming fieldwork methodo logical and
technical options based on critical reasoning;
- Ability to organize and prepare elements for the development of research work.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Modulo I
1. Origens, correntes e temas fundamentais em Antro pologia e Sociologia;
2. Antropossociologia Evolutiva: Enquadramento e ob jeto de estudo;
3. Cultura – Sociedade/ Indivíduo – Comunidade;
4. Processos e Instituições Sociais: Reprodução e T ransformação Social;
5. Dinâmicas Sociais: Estratificação e Desigualdade ;
6. Antropologia da modernidade.

Modulo II
1. A atitude científica: o processo de produção do conhecimento científico.
2. Aplicação do método científico - Trabalho de Cam po;
3. Modelos e Técnicas de Investigação: Etapas; Crit érios; Ética
4. Modelos e Técnicas de recolha de informação;
5. Interpretação, verificação e comunicação dos res ultados.

6.2.1.5. Syllabus:
Module I:
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1. Origins, trends and fundamental issues in Anthro pology and Sociology;
2. Evolutive Anthroposociology: framework and the o bject of study;
3. Culture - Society/Individuals – Community;
4. Social processes and institutions: reproduction and social transformation;
5. Social dynamic: stratification and inequality;
6. Anthropology of modernity.

Module II:
1. Scientific attitude: sources of scientific knowl edge, boundaries of science, Platonic idealism and Aristotelian
essentialism, the idea of progress;
2. Application of the scientific method: fieldwork;
3. Research models and techniques: steps, criteria,  Ethics;
4. Models and techniques of data collection;
5. Results interpretation, verification and reporti ng.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
Os conteúdos do módulo I vão ao encontro dos objeti vos enunciados nos pontos 1, 2, 3, no que se refere  à
aquisição de conhecimentos teóricos, permitindo ope racionalizar competências para a compreensão da rea lidade
social.
Os conteúdos do Módulo II estão direcionados para a  realização do trabalho de campo, desenvolvendo
competências metodológicas e científicas que permit am ao estudante elaborar um trabalho de investigaçã o, indo
ao encontro dos objetivos referidos em 4 e 5.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
The contents of Module I meet the objectives listed  in points 1, 2 and 3, and refer to the acquisition  of theoretical
knowledge. They thus allow the student to operation alize the competences necessary for social reality
understanding.
The contents of Module II are directed to the field work, and develop methodological and scientific com petences
that allow the student to produce a research work a ssignment and meet the objectives referred to in po ints 4 and 5.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
A unidade curricular por tópicos de estudo, segundo  um modelo pedagógico ativo, centrado no estudante,  na
acessibilidade e na construção social de saberes pr econizando-se assim um novo perfil de estudante que  terá de
ter uma nova noção de tempo e de espaço, concretiza ndo a sua aprendizagem através de leituras/pesquisa s e da
interação com os outros. Torna-se assim responsável  pelo seu percurso de aprendizagem afirmando-se com o um
autodidacta que constrói o seu conhecimento de form a autónoma.
Serão colocados, para cada tema, os materiais de le itura obrigatória e/ou opcionais e fornecidas todas  as
indicações necessárias para o desenvolvimento do tr abalho do estudante (calendarização, recursos, ativ idades,
fóruns).
A avaliação será contínua, abrangendo diferentes pa râmetros, incluindo a frequência (30%) e o trabalho  de campo
(70%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
Teaching methodologies (including evaluation):
The UC is structured in terms of the topics of stud y,and according to an active pedagogical model,cent ered on the
student,and on the accessibility and social constru ction of knowledge.Thus it defines a new student pr ofile that
takes into account a new notion of time and space,a nd conducts and constructs his/her learning through
reading/research and interaction with others.The st udent becomes responsible for his/her learning proc ess and its
course,and affirms him/herself as an autodidact who  builds the knowledge independently.For each topic of the
syllabus,mandatory and/or optional reading material s are provided,and supplied with all other necessar y
information for the development of the student’s wo rk(schedule,resources,activities,forums).
Assessment is continuous,and consists of different parameters and instruments,including a written test  (30%) and
fieldwork (70%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

Para concretizar os objetivos referidos para o Módu lo I, utilizar-se-ão de metodologias ativas, em par ticular, a partir
de leituras, pesquisas e debates sobre as matérias abordadas e de exercícios práticos de preparação pa ra o
trabalho de campo, como por exemplo, o desempenho d e papéis; o treino de entrevista; o treino de obser vação e a
dinâmica de trabalho cooperativo, com a utilização da plataforma Moodle.
Quanto ao Módulo II, as metodologias centram-se na recolha de dados no terreno e a elaboração dos resp etivos
diários de campo.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
Active methodologies are used to attain the objecti ves of Module I, such as reading, research and disc ussion of the
topics, and practical exercises that prepare for fi eldwork, such as, for example, role playing, interv iews, observation
training and team work dynamics, based on the use o f the Moodle platform.
As for Module II, the methodologies focus on data c ollection on the ground and the preparation of the
corresponding field journal.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
ARON, A. 1992, As etapas do Pensamento Sociológico,  Lisboa, D. Quixote
AUGÉ, M. 1997. Por uma Antropologia dos mundos cont emporâneos, Rio de Janeiro, Bertrand
AUGÉ, M.; COLLEYN, J.P. 2004, A Antropologia, Lisbo a, Ed. 70
BOUVIER, P. 1995. Socio-anthropologie du contempora in. Paris, Galilée
GIDDENS, A. 2004. Sociologia, Lisboa, Fund. Caloust e Gulbenkian
KUMAN,R. 2005. Research Methodology. 2nd Ed., Pears on Longman
MORIN, E. 1973. O Paradigma Perdido, Lisboa: Europa -América
MORIN, E. 2003. Introdução ao pensamento complexo, Lisboa, Ed. IPiaget
POIRIER, J., VALLADON, S. & RAYBAUT, P. 1995. Histó rias de Vida-Teoria e Prática. Oeiras: Celta
REICHHOLF, J. 1996. O Enigma da Evolução do Homem, Lisboa, Ed. IPiaget
REICHHOLF, J. 1999. O Impulso Criador, Lisboa, Ed. IPiaget
RIVIÉRE, C. 2010, Introdução à Antropologia, Lisboa , Ed. 70
SILVA, A. S. e PINTO, J. M. et al. 1986. Metodologi a das Ciências Sociais. Porto: Ed. Afrontamento
TOURAINE, A. 1994. Crítica da Modernidade, Petrópol is, Vozes

Mapa IX - Ateliê e Didática da Língua Portuguesa / Portuguese Language Workshop and Didactics

6.2.1.1. Unidade curricular:
Ateliê e Didática da Língua Portuguesa / Portuguese  Language Workshop and Didactics

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
José Manuel Almeida Couto - TP: 90

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
Pretende-se:
-identificar lacunas no domínio dos saberes, interr ogando-se sobre as motivações profissionais da docê ncia
-identificar as funções do prof. na perspetiva de m odelos interacionais de ensino-aprendizagem do Port uguês
Língua Materna [PLM]
-perspetivar o papel do desenvolvimento linguístico  como fator estruturante do desenvolvimento e da
aprendizagem humana
-interrogar as diferentes perspetivas da Didática, no contexto das C.Comunicação e das C.Educação para  a
caracterização da situação pedagógica na aula de PL M
-identificar conceitos que estão subjacentes a prog ramas e materiais escolares utilizados na Ed. Pré-E scolar e nos
1ºe2º ciclos do EB
-construir instrumentos que facilitem a descoberta da estrutura e do funcionamento dos documentos que utiliza
-selecionar e produzir materiais didáticos, inscrev endo-os numa planificação.
De modo a que o estudante:
-desenvolva uma atitude crítico reflexiva
-assuma progressivamente o papel de professor de PL M em toda a sua abrangência.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended:
- Identify gaps in the field of knowledge, wonderin g about the motivations of teaching professionals;
- Identify the functions of the teacher in the pers pective of interactional models of teaching and lea rning
Portuguese Mother Tongue [PLM];
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- Look at the role of language development as a fac tor structuring and development of human learning;
- Ask the different perspectives of the Curriculum in the context of Communication Sciences and Scienc e Education
for the characterization of the teaching situation in class PLM;
- Identify the concepts that underlie the education al programs and materials used in the Pre-School an d 1st and
2nd cycles of basic education;
- Build tools that facilitate the discovery of the structure and functioning of the documents it uses;
- Select and produce educational materials, inscrib ing them on a timetable.
So that:
- Develop a critical reflective attitude;
- Gradually assume the role of professor of PLM in all its breadth.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A formação linguística e literária do professor de PLM:
1.1. Investigação linguística e ensino da língua
1.2. Investigação literária e ensino da literatura
1.3. Dados sobre a situação atual no ensino do PLM e sua relação com os instrumentos de normalização
2. A didática nas suas várias aceções:
2.1. Da Didática Geral à Didática do PLM
2.2. A Didática na sua tripla dimensão: como arte –  comunicação e envolvimento do aluno (como ensinar) ; como
ciência – reconstrução dos conhecimentos específico s do PLM em função do aluno (o que ensinar); como t ecnhe –
recursos a métodos e técnicas para estabelecer a es tratégia de ensino-aprendizagem (com que recursos)
2.3. O triângulo didático – aluno / professor / sab er
3. As aprendizagens escolarizadas no/do PLM:
3.1. Do Curriculum à Didática.

6.2.1.5. Syllabus:
1. The literary language training and teacher PLM:
1.1. Linguistic research and language teaching
1.2. Literary research and teaching of literature
1.3. Data on the current situation in the teaching of PLM and its relationship with the instruments of  standardization
2. The didactic in its various aceções
2.1. General Didactics of the PLM Didactics
2.2. The Curriculum at from three angles: as art - communication and student engagement (like teaching ) as a
science - reconstruction of specific knowledge of P LM as a function of the student (to teach), as tech ne - the
methods and technical resources to establish teachi ng-learning strategy (what resources)
2.3. The triangle teaching - student / teacher / kn owledge
3. Educated in the learning / PLM
3.1. Curriculum for Teaching.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
Tendo em conta os saberes e as competências já dese nvolvidas, a nível da língua, da linguística e da l iteratura
portuguesas, pretende-se agora incentivar os estuda ntes a tomar consciência do papel do professor de p ortuguês,
língua materna, bem como da necessidade de uma form ação inicial e contínua sólida e da progressiva
consciencialização da importância da didática para uma práxis docente profícua, de forma a operacional izar e a
facilitar o acesso dos alunos-crianças aos curricul a/orientações ministeriais previstos para a educaçã o Pré-escolar,
o 1º e o 2º ciclos do ensino básico.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
Given the knowledge and skills already developed, t he level of language, Portuguese language and liter ature, the
aim now is to encourage students to become aware of  the role of Portuguese teacher, mother tongue, as well as the
need for training initial and continuing solid and progressive awareness of the importance of teaching  for a teacher
praxis useful in order to operationalize and facili tate access for students-children with curricula / ministerial
guidelines provided for education Kindergarten, 1st  and 2nd cycles of basic.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
Serão privilegiadas metodologias ativas pelo recurs o ao trabalho colaborativo e cooperativo que promov a a
corresponsabilização na pesquisa, a discussão e apr esentação pública de documentos, a reflexão crítica  e criativa,
bem como a construção de uma identidade pessoal e g rupal que se vá delineando pela assunção de uma fil osofia
docente e didática adequadas à profissão e ao ensin o-aprendizagem da língua materna. Haverá lugar a:
- Construção de um portefólio individual de aprendi zagem, que traduza as aprendizagens efetuadas e as propostas
didáticas desenhadas. Este portefólio assentará em dois eixos fundamentais: os trabalhos de pequeno gr upo,
sempre reforçados pelo posicionamento crítico-refle xivo e didático de cada membro do grupo; o quadro
conceptual (re)visitado, individualmente ou em pequ eno grupo, a propósito de cada tópico programático,  com vista
a um desempenho profissional docente proficiente (5 0%).
- Um teste escrito, que incidirá sobre os conteúdos  programáticos (50%).
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
Active methods will be emphasized by use collaborat ive and cooperative work to promote co-responsibili ty in
research, discussion and public presentation of doc uments, critical think-ing and creative, as well as  building a
personal identity and group outlining that go by th e assumption of a teaching philosophy and teaching appropriate
to the profession and the teaching-learning the mot her language. There will be:
- Construction of a portfolio of individual learnin g, the learning that reflects the proposals made an d designed
teaching. This portfolio will be based on two pilla rs: the small group work always reinforced by the p osition-critical
and reflective teaching each group member, the conc eptual framework (re) played individually or in sma ll groups,
the programmatic purpose of each topic, towards a t eaching professional proficient performance (50%).
- A written test, which will focus on the programma tic content (50%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

Centrando-se os objetivos da unidade curricular no questionamento das funções do professor no quadro d e
modelos interacionistas de ensino-aprendizagem do P ortuguês Língua Materna, bem como das diferentes
perspetivas da didática e na construção de materiai s didáticos que permitam uma operacionalização dos
referenciais programáticos ministeriais, as metodol ogias de ensino definidas promoverão a autonomia e a
interação no seio do grupo-turma, por forma a pesqu isar, refletir, conceber e construir materiais didá ticos que
otimizem a tarefa do professor e, consequentemente,  a aprendizagem do Português Língua Materna nos nív eis de
ensino para que formam os estudantes que frequentam  a unidade curricular.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
Focusing on the goals of curricular unit in the que stioning of the functions of the teacher in the con text of
interactional models of teaching and learning Portu guese mother tongue, as well as different perspecti ves of
teaching and building materials that allow a progra mmatic operation of ministerial references, the tea ching
methodologies defined promote the autonomy and inte raction within the group-class in order to reflect,  design and
build mate-rials that optimize the task of the teac her and, consequently, learning Portuguese as mothe r tongue in
education levels for form students attending curric ular unit.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Amor, E. (2006). Didáctica do português. Fundamento s e Metodologias. Porto: Asa.
Conselho da Europa (2001). Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – Aprendizagem, Ensino e
Avaliação. Porto: Edições Asa.
Castro, R. V. de e SOUSA, M. L. D. de (1989). “A gr amática no ensino do Português: estatuto e funções” . In O
Ensino-Aprendizagem do Português – Teoria e Prática s. Universidade do Minho – Centro de Estudos Educac ionais
e desenvolvimento Comunitário.
Couto, J. M. (2006). “Vivenciar a Língua: a literat ura infantil e as expressões artísticas”. In Azeved o, F. Língua
Materna e Literatura Infantil - Elementos nucleares  para professores do Ensino Básico. Lisboa: Lidel.
Figueiredo, O. (2005). Didáctica do Português: dos programas de ensino às teorias, das teorias às prát icas. Porto:
Asa.
Lamas, E.P.R. (coord.) (2000). Dicionário de Metali nguagens da Didáctica. Porto: Porto Editora.

Mapa IX - Ateliê e Didática da Matemática / Mathema tics Workshop and Didactics

6.2.1.1. Unidade curricular:
Ateliê e Didática da Matemática / Mathematics Works hop and Didactics

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
Cláudia Noémia Soares de Sousa - TP: 60

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
Conhecer os programas de matemática do Ensino Básic o de 1991 a 2007 e adequar estratégias e materiais aos
novos desafios educativos, na área da matemática.

Espera-se que o estudante:
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- reflita sobre a importância do jogo no desenvolvi mento global da criança;
- crie jogos adaptados aos programas de Matemática do Ensino Básico;
- identifique aspetos gerais de tendências de mudan ças curriculares recentes;
- conheça o programa de Matemática do Ensino Básico ;
- compreenda a importância da planificação no proce sso ensino/aprendizagem e a importância de focaliza r o
ensino/aprendizagem da matemática na resolução de p roblemas;
- planifique e discuta atividades que apelem ao des envolvimento das três capacidades transversais (rac iocínio
matemático, resolução de problemas e comunicação ma temática;
- conheça diferentes perspetivas sobre problemas e resolução de problemas e as fases do modelo de reso lução de
problemas de Polya.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Know the Mathematics Programs of Primary Education (1991 and 2007) and adjust strategies and education al
materials to the new challenges in the area of math ematics.

The student is expected to:
- reflect on the importance of the games in the ove rall development of the child;
- create games adapted to the mathematics programs of Primary Education;
- Identify recent curriculum changes;
- know the mathematics programs of Primary Educatio n;
- Understand the importance of planning in teaching /learning process and the importance of focusing th e
teaching/learning of mathematics in problems solvin g;
- Plan and discuss activities that appeal to the de velopment of three cross-cutting skills (mathematic al reasoning,
problem solving and mathematical communication);
- Know different perspectives on problems and probl em-solving and the phases of the Polya's model.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. O desenvolvimento global da criança
Atividade lúdica e em grupo
2. Ambientes Produtivos de Aprendizagem
Ambientes de aprendizagem e motivação
Funções lúdica e educativa do jogo
Dimensões lúdica e colaborativa na aprendizagem
3. O jogo como experiência de aprendizagem
Comunicação e desenvolvimento de capacidades matemá ticas
Os papeis pedagógicos do professor e do aluno
O jogo e o espaço aula
O jogo de estratégia e a resolução de problemas
4. Perspetivas sobre o ensino da Matemática
Considerações epistemológicas
Natureza da Matemática
Objetivos Educacionais
5. O currículo de Matemática
Evolução curricular e finalidades e Standards do en sino da Matemática
6. Análise do programa de Matemática do Ensino Bási co
7. Planificação
A importância da planificação
Metodologia construtivista
8 Resolução de problemas
Modelos e estratégias de resolução
Resolução de problemas - questões do quotidiano
9. As tecnologias no ensino/aprendizagem da matemát ica
10. Os materiais manipulativo.

6.2.1.5. Syllabus:
1. The child's overall development
Leisure activity and group
2. Productive Learning Environments
Learning environments and motivation
Fun and educational features of the game
Fun and collaborative dimensions in learning
3. The game as a learning experience
Communication and development of mathematical skill s
The educational roles of teacher and student
The game and classroom space
The game of strategy and problem solving
4. Perspectives on mathematics teaching
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Epistemological considerations
Nature of Mathematics
Educational Objectives
5. The mathematics curriculum
Curriculum evolution; goals and Standards of Mathem atics teaching
6. Analysis f the Mathematics program of Primary Ed ucation
7. Planning
The importance of planning
Constructivist methodology
8. Problem solving
Models and resolution strategies
Problem solving - questions from daily life
9. Technologies in the teaching / learning of mathe matics
10. Manipulative material

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
Para conhecer os Programas de Matemática do Ensino Básico de 1991 e de 2007, analisa-se o programa atu al,
procurando evidenciar as principais mudanças curric ulares face ao programa anterior. Para adequar estr atégias e
materiais aos novos desafios educativos, na área da  matemática, começa-se por abordar a importância do s jogos
na aprendizagem, bem como da resolução de problemas  e da planificação. Posteriormente, ao longo de vár ias
aulas, será solicitada a resolução e análise de pro blemas com base no Novo Programa de Matemática, bem  como a
construção de jogos baseados nesse mesmo programa.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
To understand the mathematics programs of Primary E ducation (1991 and 2007), we analyze the current pr ogram,
seeking to highlight the major curricular changes o ver the previous program. To adapt strategies and e ducational
materials to the new challenges in the area of math ematics, one begins by discussing the importance of  games in
learning as well as the importance of problem-solvi ng and the planning. Subsequently, over several cla sses, the
resolution and analysis of problems based on New Pr ogram will be prompted, as well as the construction  of games
based on the same program.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
As aulas serão teóricas e práticas.
Nas aulas práticas os estudantes trabalharão indivi dualmente ou em grupo.

A nota final dos estudantes será organizada da segu inte forma:
- 2 testes escritos, cada um com um peso de 35%;
- Trabalho de grupo (construção de um jogo e sua ad aptação ao pré-escolar, ao 1º ciclo e ao 2º ciclo),  com um peso
de 30%.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
The classes will be theoretical and practical.
In practical classes, students work individually or  in groups.

The final score of the students will be organized a s follows:
- 2 written tests, with a weight of 35% each;
- Group work (construction of a game and its adapta tion from pre-school to 2nd cycle), with a weight o f 30%.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

Para conhecer os Programas de matemática do Ensino Básico de 1991 e de 2007 e adequar estratégias e ma teriais
aos novos desafios educativos, na área da matemátic a, intercalar-se-ão aulas teóricas com aulas prátic as. Nas
aulas teóricas, analisa-se o programa atual, procur ando evidenciar as principais mudanças curriculares  face ao
programa anterior e aborda-se a importância dos jog os na aprendizagem, bem como da resolução de proble mas e
da planificação. Nas aulas práticas, é solicitada a  resolução e análise de problemas com base no Novo programa
de Matemática, bem como a construção de jogos basea dos nesse mesmo programa.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
To know the mathematics programs of Primary Educati on (1991 and 2007) and adjust strategies and educat ional
materials to the new challenges in the area of math ematics, lectures will be interspersed with practic al sessions.
During the lectures, current program is analyzed, s eeking to highlight the major curricular changes ov er the
previous program and the importance of games in lea rning is discussed, as well as the importance of pr oblem
solving and of planning. During practical classes, the resolution and analysis of problems based on th e New Math
Program will be prompted, as well as the constructi on of games based on the same program.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
BRENELLI, Rosely Palermo, O Jogo como espaço para p ensar: a construção de noções lógicas e aritméticas ,
Campinas: Papirus Editora, 1996.
LOPES, Ana Vieira, BERNARDES, António, et.al. Activ idades Matemáticas na sala de aula, Lisboa: Texto
Editora,1996.
MOREIRA, Darlinda & OLIVEIRA, Isolina, O Jogo e a M atemática, Lisboa: Universidade Aberta, 2004.
RINO, João, O Jogo, Interacções e Matemática. Lisbo a: Associação de Professores de Matemática, 2004
MATOS, J.M. e SERRAZINA, M.L., Didáctica da Matemát ica, Lisboa: Universidade Aberta, 1996.
PONTE, J.P. et al., Programa de matemática do ensin o básico. Lisboa: Direcção Geral de Investigação e
Desenvolvimento Curricular, 2007.
PONTE, J.P., Desenvolvimento Profissional dos Profe ssores de Matemática - Que formação?, Lisboa: APM, 1996.
RALHA, M.E., Didáctica da matemática. Lisboa: Unive rsidade Aberta, 1992.

Mapa IX - Ateliê e Didática das Ciências e Ed. Ambi ental /Sciences and Environmental Ed.Workshop and D idactics

6.2.1.1. Unidade curricular:
Ateliê e Didática das Ciências e Ed. Ambiental /Sci ences and Environmental Ed.Workshop and Didactics

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
Alcina Maria Silva Mota Figueiroa - TP: 24

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
Ágata Ramos Rodrigues Fino - TP: 72

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Ágata Ramos Rodrigues Fino - TP: 72

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
Visa-se criar condições para que os/as estudantes p ossam:
Conhecer ambientes de aprendizagem ativa;
Conhecer potencialidades e limitações de diferentes  recursos, estratégias e atividades de aprendizagem  para o
ensino das ciências e para projetos de intervenção;
Consciencializar acerca da importância da Educação como instrumento na mudança de atitudes e comportam entos
face ao Ambiente;
Aplicar conhecimentos sobre o ambiente em práticas pedagógicas de Educação Ambiental.

Espera-se garantir que o/a estudante:
Conheça as orientações metodológicas na construção do conhecimento científico;
Identifique, compreenda e aplique as diferentes per spetivas ou enfoques de ensino/aprendizagem;
Realize atividades de aprendizagem, estratégias de ensino e recursos adequados ao ensino/aprendizagem das
Ciências;
Manifeste atitude de pesquisa, experimentação e ref lexão perante o mundo que os rodeia;
Demonstre consciencialização e sensibilização para a biodiversidade e para o meio ambiente.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim is to create conditions for / to the studen ts to:
Meet active learning environments;
Know skills and limitations of different resources,  strategies and learning ac-tivities for teaching s cience and
intervention projects;
Raise awareness about the importance of education a s a tool in changing attitudes and behaviors toward s the
environment;
Apply knowledge of the environment in environmental  education teaching practices.

It is expected to ensure that the student:
Meets the methodological guidelines on the construc tion of scientific knowledge;
Identifies, understands and applies the different p erspectives and approaches to teaching / learning;
Performs learning activities, teaching strategies a nd resources for teaching / learning of science;
Manifests attitude of research, experimentation and  reflection on the world around him/her;
Demonstrate awareness and awareness to biodiversity  and the environment.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Conhecimento pedagógico do conteúdo de ensino
1.1 O que é a Ciência?
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1.2 A problemática da construção do conhecimento ci entífico e orientações metodológicas
2. O ensino/aprendizagem das Ciências
2.1 O pensamento espontâneo sobre o que é “ensinar Ciências”
2.2 Perspetivas ou enfoques de ensino/aprendizagem
3. Atividades de aprendizagem, estratégias de ensin o e recursos adequados (tendo em conta uma visão
construtivista) ao ensino/aprendizagem das Ciências  no âmbito das orientações curriculares dos 1ºe2º c iclos do
EB e Educ.Pré-Escolar
4. Atividades/estratégias de ensino/aprendizagem da s Ciências, em contexto formal: o Trabalho Prático/ Trabalho
Experimental
5. Atividades/estratégias de ensino/aprendizagem da s Ciências, em contexto não formal: atividades de l igação com
a comunidade: atividades Outdoor -Museus, Parques N aturais, Centros
6. Educação Ambiental
6.1. Definição, Objetivos, História e Temas
6.2. Na Educação em Portugal
7. Educação Ambiental - Projetos de Intervenção Amb iental

6.2.1.5. Syllabus:
1. Pedagogical content knowledge of teaching
1.1 What is Science?
1.2 The problem of construction of scientific knowl edge and methodological guidelines
2. The teaching / learning of science
2.1 The spontaneous thought about what is "teaching  science"
2.2 Perspectives and approaches to teaching / learn ing
3. Learning activities, teaching strategies and res ources (taking into account a constructivist view) in the teaching /
learning of science within the curriculum guideline s of the 1st and 2nd cycles of Basic and Pre-School  Education
4. Activities/strategies for teaching / learning of  science in a formal context: the Practical Work
5. Activities / strategies for teaching / learning of sciences in non-formal context: liaison activiti es with the
community: Outdoor activities - Museums, Parks, Cen -ters
6. Environmental Education
6.1. Definition, Goals, History and Issues
6.2. Education in Portugal
7. Environmental Education - Draft Environmental St atement

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
A integração das atuais perspetivas pedagógico-didá ticas, através de fundamentação teórica (artigos da
especialidade e normativos), permite ao estudante c onhecer e refletir sobre diferentes modelos pedagóg icos e
respetivas abordagens didáticas, em contextos educa tivos e, por conseguinte, sobre uma adequada aborda gem
das Ciências. Por outro lado, a generalidade dos co nteúdos, com especial destaque para os que privileg iam a
vertente teórico-prática da unidade curricular (est ratégias, atividades e recursos no ensino e na apre ndizagem das
Ciências e a conceção de dispositivos pedagógicos) pretendem contribuir para a mobilização dos conheci mentos
teóricos adquiridos para a aplicação em situações c oncretas, proporcionando a ligação entre teoria e p rática e o
desenvolvimento da competência de pensar e agir, em  conformidade com os princípios que regem a
profissionalidade em educação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
The integration of current pedagogical and didactic  perspectives through theoretical reasoning (specia lty items and
normative), enables students to learn and reflect o n different pedagogical models and respective didac tic
approaches in educational settings and, therefore, on an appropriate approach of Science. On the other  hand, the
majority of content, with particular emphasis on th ose who favor the theoretical and practical aspects  of the course
(strategies, activities and resources in teaching a nd learning of sciences and conception of pedagogic al devices)
intend to contribute to the mobilization of acquire d theoretical knowledge in practical situations, pr oviding the link
between theory and practice and develop the compete nce to think and act in accordance with the princip les
governing the professionalism in education.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
Metodologia:
As aulas desta unidade curricular requerem a partic ipação ativa dos estudantes através do seu envolvim ento nas
discussões geradas e na resolução das atividades pr opostas. Neste sentido recorrer-se-á à exposição, d iscussão e
problematização das matérias de conhecimento, organ izadas numa perspetiva construtivista e reflexiva, bem como
à realização de atividades investigativas.

Avaliação:
Na modalidade de avaliação contínua os estudantes f icam sujeitos à realização de:
• Prova individual escrita (60%)
• Elaboração de um Projeto, em grupo, enquadrado no  tema da Educação Ambiental e com apresentação oral
(40%).
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Para aceder à realização do trabalho de grupo, o va lor do trabalho escrito individual (frequência) dev erá ser igual
ou superior a oito valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
Methodology:
The classes of UC require the active participation of students through their in-volvement in the discu ssions
generated and the resolution of the proposed ac-tiv ities. In this sense it will use the exhibition, di scussion and
questioning of the subjects of knowledge, organized  in a constructivist perspective and reflective as well as the
conduct of investigative activities.

Rating:
In the form of continuous assessment students are s ubject to the achievement of:
• individual written test (60%)
• Preparation of a group project, framed within the  issue of Environmental Education and with oral pre sentation
(40%).

To access the completion of group work, the value o f individual written work (frequency) should be equ al to or
greater than eight values.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

Privilegiando-se uma metodologia de cariz misto, pr oporciona-se uma complementaridade e articulação en tre os
vários meios utilizados (a exposição teórica, o tra balho em grupo, a discussão e o confronto de ideias , a análise e o
comentário de textos, a pesquisa bibliográfica), fa culta-se ao estudante o desenvolvimento da capacida de de
trabalhar cooperativamente, bem como a de adotar um a atitude reflexiva e critica face a situações reai s, vertentes
que integram o perfil de competências do desempenho  profissional do licenciado em Educação, em context os
educativos. Neste enquadramento, contribui-se para a promoção e o desenvolvimento das potencialidades
pedagógicas desse futuro profissional e o domínio d e métodos/técnicas educativas, com vista a uma corr eta
aplicação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
Privileging a methodology of mixed nature, it is pr ovided a complementarity and coordination between t he various
means used (the theoretical exposition, group work,  discussion and confrontation of ideas, analysis an d review of
texts, literature), the student is provided with th e development of the ability to work cooperatively as well as to
adopt a reflective and critical attitude before rea l situations, elements that make up the skill profi le of the
professional performance of the graduate in Educati on, in educational contexts. In this framework, it is contributed
to the promotion and development of the pedagogical  potential of this future work and mastery of metho ds /
technical education, with a view to a correct appli cation.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Astolfi, J.-P., Darot, E., Ginsburger-Vogel, Y. & T oussaint, J. Práticas de formação em Didáctica das Ciências.
Colecção Horizontes Pedagógicos, n.º 67, Instituto Piaget, Lisboa, 1997.
Bertrand, Y. Teorias contemporâneas da educação. Li sboa: Instituto Piaget, 1994.
Bertrand, J., Valois, P. & Jutras, F. A Ecologia na  Escola, Instituto Piaget, Lisboa, 1998.
Cachapuz, A., Praia, J. & Jorge, M. Ciência, Educaç ão em Ciência e Ensino das Ciências. Colecção Temas  de
Investigação, n.º 26. Ministério da Educação, 2002.
DEB (2004). Orientações curriculares e programática s – 1º ciclo do ensino básico (4ª edição). Lisboa: Ministério da
Educação.
Gaudiano, E. G. Educação Ambiental, Instituto Piage t, Lisboa, 2007.
Thouin, M. Ensinar as Ciências e a Tecnologia nos e nsinos pré-escolar e básico 1º ciclo. Colecção Hori zontes
Pedagógicos, Instituto Piaget, Lisboa, 2008.
Vila Nova, E. Educar para o Ambiente: Projectos par a Área – Escola, Texto Editora, Lisboa, 1999.

Mapa IX - Ateliê e Didática das Expressões Integrad as / Integrated Expressions Workshop and Didactics

6.2.1.1. Unidade curricular:
Ateliê e Didática das Expressões Integradas / Integ rated Expressions Workshop and Didactics

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
Maria da Assunção Vieira da Luz Pestana - TP: 40

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
Sérgio Bruno Moreira do Amaral - TP: 40
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Susana Isabel Pereira Santos Oliveira - TP: 40

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Sérgio Bruno Moreira do Amaral - TP: 40
Susana Isabel Pereira Santos Oliveira - TP: 40

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
Visa-se criar condições para que os/as estudantes p ossam:
- Promover uma abordagem compreensiva sobre o proce sso criativo-artístico, através das Expressões Inte gradas
sustentada em metodologias e didáticas específicas;
- Descrever e justificar de uma forma geral os fund amentos teóricos e metodológicos da Didática das Ex pressões
Integradas em contexto pedagógico;
- Utilizar as diferentes linguagens estético-expres sivas numa perspetiva integradora das artes;
- Articular a área das Expressões Integradas, no se ntido de adequar conteúdos e competências, na concr etização
de projetos artísticos, em diferentes contextos;
- Desenvolver investigação no domínio das Expressõe s integradas e dos processos e produtos artístico;
- Analisar criticamente e avaliar os produtos reali zados.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim is to create conditions for / to the studen ts:
- Promote a comprehensive approach on the creative process and artistic by Integrated Expressions of s ustained
and specific teaching methodologies;
- Describe and explain in general the theoretical a nd methodological foundations of the Teaching of In tegrated
Expressions in a pedagogical context;
- Using different languages aesthetic-expressive pe rspective integrating the arts;
- Articulate the area of Integrated Expressions, in  order to adapt content and skills in delivering ar ts projects in
different contexts;
- Develop research on integrated and expressions of  artistic processes and products;
- Critically analyze and evaluate the products made .

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Introdução teórica e prática das Expressões Integ radas no âmbito da formação básica.
2.Linguagens estético-expressivas e didática integr adora das expressões artísticas.
3.Expressões Artísticas – artes performativas e art e intermédia.
4.Criação de ateliês artísticos numa visão integrad ora.
5.Investigação e avaliação de Projetos.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction of theoretical and practical expres sions in the framework of integrated basic training .
2. Language’s aesthetic-expressive and artistic exp ressions of integrative teaching.
3. Expressões Artistic - performing arts and art in termediate.
4. Creation of artistic workshops on integrating vi sion.
5. Activities performing.
6.Investigation and evaluation of projects

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
A Unidade Curricular tem por objetivo proporcionar ao estudante abordagem dos conteúdos relacionados c om
aspetos pedagógico-didáticos das Expressões Integra das no âmbito do ensino básico. Pretende-se pois, q ue os
conteúdos programáticos contribuam para uma formaçã o generalizada técnica e científica do futuro profi ssional,
ao procurar desenvolver no estudante competências q ue o habilitem a organizar os conteúdos, implementa r
projetos artísticos integrados e desenvolver invest igação no âmbito da Expressões Integradas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
Course aims to provide the student approach the con tent related to pedagogical and didactic aspects of  Integrated
Expressions in the primary. It is intended therefor e that the syllabus contribute to a general technic al and scientific
training of future professionals, seeking to develo p the student skills that enable you to organize co ntent,
implementing integrated arts projects and develop r esearch within the Integrated Expressions.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
A metodologia a utilizar pretende valorizar o estud ante centrando-se no seu processo de ensino-aprendi zagem.
Tendo em conta o cariz da unidade curricular, serão  utilizadas metodologias interrogativas, demonstrat ivas e
ativas. Assim, serão solicitadas reflexões críticas  sobre algumas temáticas do programa, análise de pr opostas/
projetos e textos da especialidade e atividades prá ticas.
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A avaliação terá como finalidade verificar a aquisi ção e domínio dos objetivos de aprendizagem previst os para esta
unidade curricular; assim sendo, apresentar-se-á so b a forma de um momento prático – 70% e outro teóri co 30%.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
The methodology used seeks to enhance the student f ocusing on the process of teaching and learning.
Having regard to the nature of the UC, will be used  methodologies interrogative, demonstrative and act ive. Thus,
critical thinking will be required on some of the t hematic program, analysis of proposals / projects a nd texts of
expertise and practical activities.
The assessment will aim to verify the field of acqu isition and learning objectives UC allocated for th at, therefore,
will be present in the form of a practical time - 7 0% and a theoretical 30%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

Para que os estudantes assumam um saber profissiona l docente consciente, crítico e reflexivo, serão
implementadas metodologias de ensino que recorram a o trabalho colaborativo e cooperativo. Assim,
promover-se-á a corresponsabilização na pesquisa, o bservação e reflexão crítico-criativa de forma a in centivar a
construção de uma identidade personalizada que se i rá delineando pela assunção de uma filosofia docent e em
contínua progressão nos domínios pedagógico-didátic os das Expressões Integradas no âmbito do ensino
pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
For students to take a conscious teaching professio nal knowledge, critical and reflective teaching met hodologies
will be implemented, making use of collaborative an d cooperative work. Thus, it will be promoted co-re sponsibility
in research, observation and critical-creative thin king in order to encourage the construction of a cu stom identity
that will outline the assumption of a teaching phil osophy in continuous progression in pedagogical-did actic fields
of Integrated Expressions within pre-primary and pr imary education.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
1.AKOSCHY,J. et al. (1998). Artes y Escuela.Barcelo na: Paidós,
2.ARÓSTEGUI, J. L., et al. (2007). La Creatividad e n la Clase de Música: Componer y Tocar. Barcelona: Graó.
Colección Claves Para La Innovación Educativa/40.
3.BABELON, J.CHASTEL, A. (1994). La notion de patri moine Paris : Liana
4.BELVER, H. (2000). Educacional artística e Infant il. Madrid: Editorial Fundamentos
5.DÍAZ, M., GIRÁLDEZ, A. (Coord) (2007). Aportacion es Teóricas y Metodológicas a la Educación Musical.
Barcelona: Graó.
6.DURANT, G. (1997). Campos do Imaginário. Lisboa: Teoria das Artes e Literatura. Lisboa: Piaget
7.ESCRIBANO A. (1997). Saber Mirar. Madrid: Edicion es UAM
8.MELO, M. C. (2005). A expressão dramática - à pro cura de percursos. Lisboa: livros horizonte
9.PACHECO, N. A. & Araújo, M. J. (2010). Expressões : espaços e tempos de criatividade. Maia: Edição E: etc /
LIVPSIC
10.RODRIGUES. D. (2002). A infância da Arte, A arte  da Infância. Porto: Edições Asa.

Mapa IX - Ciências do Cosmos, da Terra e da Vida I / Sciences of the Universe, Earth and Life I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Ciências do Cosmos, da Terra e da Vida I / Sciences  of the Universe, Earth and Life I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
Ágata Ramos Rodrigues Fino - T: 50

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
Visa-se criar condições para que os estudantes poss am:
- Identificar a área da cosmologia, geologia, bioqu ímica e biologia;
- Distinguir as teorias explicativas da origem do U niverso, do Sistema Solar e da origem da vida;
- Explicar a estrutura e constituição do Universo, nomeadamente do Sistema Solar, com a estrutura e co nstituição

ACEF/1112/22382 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=cb6a...

50 de 145 30-04-2012 13:36



do planeta Terra;
- Dominar o processo da fotossíntese e da respiraçã o celular e a sua importância biológica;
- Questionar o lugar da vida no universo.

Espera-se garantir que o estudante:
- Relacione a estrutura e constituição do Universo e do Sistema Solar com a estrutura e constituição d o Planeta
Terra;
- Reflita sobre a natureza e complexidade dos seres  vivos;
- Interprete os fenómenos comuns da natureza;
- Saiba pesquisar, selecionar e organizar informaçã o em conhecimento mobilizável

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim is to create conditions for / to the studen ts:
- Identify the area of cosmology, geology, biochemi stry and biology;
- Distinguish between explanatory theories of the o rigin of the Universe, Solar System and origin of l ife;
- Explain the structure and constitution of the uni verse, including the Solar Sys-tem, with the struct ure and
constitution of the Earth;
- Mastering the process of photosynthesis and cell respiration and their biological importance;
- Questioning the place of life in the universe.

Expected to ensure that the student:
- Relate the structure and constitution of the univ erse and the solar system with the structure and co nstitution of
the Earth;
- Reflect on the nature and complexity of living be ings;
- Interpret the common phenomena of nature;
- Learn to search, select and organize information into knowledge mobilized

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
- A nova cosmologia: origem e evolução do universo;
- Formação e estrutura do Sistema Solar;
- Planeta Terra;
- Mineralogia e Petrologia;
- Origem da Vida;
- Química da Vida, estudo da Célula;
- Síntese proteica;
- Energética Celular;
- Divisão celular.

6.2.1.5. Syllabus:
- The new cosmology: origin and evolution of the un iverse;
- Formation and struc-ture of the Solar System;
- Planet Earth;
- Mineralogy and Petrology;
- Origin of Life;
- Chemistry of Life;
- Study of the Cell,
- Protein Synthesis,
- Energy Cell,
- Cell Division

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
Para que seja possível dotar os estudantes de conhe cimentos científicos na área da cosmologia, geologi a,
bioquímica e biologia serão apresentados conteúdos relacionados com a origem e formação do universo e da Vida,
formação e estrutura do Sistema Solar e do Planeta Terra, promovendo igualmente o seu papel reflexivo em torno
da temática a Vida no Universo.

Ainda, de forma a permitir que os estudantes compre endam a importância biológica da energética celular  serão
caracterizados os processos da fotossíntese e da re spiração celular, numa perspetiva global do funcion amento da
célula.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
To be able to equip students with scientific knowle dge in the field of cosmology, geology, biochemistr y and biology
will be presented content related to the origin and  formation of the universe and life, formation and structure of the
Solar Sys-tem and Earth, also promoting your reflec tive paper around the theme Life in the Universe.
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Furthermore, in order to allow students to understa nd the importance of biologi-cal cellular energy pr ocesses are
characterized in photosynthesis and cellular respir ation, an overall operation of the cell.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
Metodologia:
No decurso das aulas desta Unidade Curricular recor rer-se-á à exposição, discussão e realização de peq uenas
tarefas de pesquisa, cuja pretensão é tornar o estu dante mais ativo e capaz para explorar novas desafi os.

Avaliação:
A avaliação dos estudantes incluirá dois momentos d e avaliação: 2 frequências escritas individuais.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
Methodology:
During the lessons of this Curricular Unit will use  the exhibition, discussing and performing small ta sks of
research, whose intention is to make students more active and able to explore new challenges.

Rating:
Assessment of students will include two stages of e valuation: written two individual frequencies.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

Através da participação ativa dos estudantes, ao lo ngo das aulas desta unidade curricular, conseguir-s e-á a
articulação entre as diferentes áreas do saber, des de a cosmologia à biologia, para que o estudante po ssa
relacionar os vários assuntos, ampliando assim a su a perspetiva global de vida.
Recorrendo à perspetiva construtivista proporcionar -se-á, ao estudante, competências que contribuam pa ra
desenvolver uma atitude reflexiva face à realidade.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
Through the active participation of students along the lessons of this course, will achieve the articu lation between
the different disciplines, from cosmology to biolog y, so that the student can relate the various subje cts, thus
broadening their perspective overall life.
Using the constructivist perspective will provide t o the student skills that contribute to develop a r eflective face of
reality.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
1.AZEVEDO, Carlos. 1999. Biologia celular e molecul ar. Lisboa: Lidel Edições Técnicas.
2. BLANCHARD, Alain. 1997. O Universo. Lisboa: Inst ituto Piaget.
3.BOUNIAS, Michel. 1994. A Criação da Vida. Lisboa:  Instituto Piaget.
4.CAMPOS, L, 1998. Entender a Bioquímica: o metabol ismo fundamental em animais e plantas. Lisboa: Esco lar
Editora.
5. CARVALHO, Galopim, 1999. Morfogénese e Sedimento génese. Lisboa: Uni-versidade Aberta.
6.GRASS, I.G., Smith, Peter J., Wilson, R.L.L., 198 4. Vamos Compreender a Terra. Livraria Almedina, Co imbra.
7.MARCUS, Chown. 1998. O Crepúsculo da Criação. Lis boa: Instituto Piaget.
8.MASSOUD, Z. 1996. Terra Viva. Lisboa: Instituto P iaget.
9.ROSNAY, Joel. 1989. A Aventura da Vida. Coimbra: Livraria Almedina.
10.SCHUMANN, W. 1992. Guia dos Minerais. Lisboa: Ed itorial Presença.
11.THOUIN. M. 2008. Noções de Cultura Científica e Tecnológica. Lisboa: Instituto Piaget.

Mapa IX - Ciências do Cosmos, da Terra e da Vida II  / Sciences of the Universe, Earth and Life II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Ciências do Cosmos, da Terra e da Vida II / Science s of the Universe, Earth and Life II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
Ágata Ramos Rodrigues Fino - TP: 40

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Not applicable.
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
Visa-se criar condições para que os/as estudantes p ossam:
- Identificar os seres vivos taxonomicamente;
- Explicar o funcionamento dos principais sistemas do corpo humano;
- Questionar temas relacionadas com o ensino das Ci ências segundo as Orientações Curriculares para o 1  e 2º
ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-escolar;
- Identificar as potencialidades e limitações de di ferentes recursos, estratégias e atividades de apre ndizagem para
o ensino das ciências.

Espera-se garantir que o/a estudante:
- Classifique taxonomicamente os seres vivos;
- Identifique e descreva os principais sistemas do corpo humano;
- Reconheça o programa de Estudo do Meio como área integradora;
- Realize atividades de aprendizagem, estratégias d e ensino e recursos adequados ao ensino/aprendizage m das
Ciências;
- Desenvolva materiais e propostas curriculares par a o ensino das Ciências, com aplicação na Educação
Pré-escolar e no 1º e 2ºciclo do Ensino Básico.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim is to create conditions for/to the students :
- Identify the living taxonomically;
- Explain the functioning of key body systems;
- Questioning issues related to the teaching of sci ence according to curriculum guidelines for the fir st and second
cycle of Basic Education and Pre-school education;
- Identify the strengths and limitations of differe nt resources, strategies and learn-ing activities f or teaching
science.

Expected to ensure that the student:
- Rate taxonomically living beings;
- Identify and describe the major body systems;
- Acknowledge the Environmental Studies program as an area integrator;
- Conduct learning activities, teaching strategies and resources for teaching/learning of science;
- Develop materials and curriculum proposals for th e teaching of Sciences, with application to the Pre -school and
the 1st and 2nd cycle of Basic Education

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Biodiversidade: Classificação dos seres vivos; O Ho mem: Anatomo-fisiologia dos principais sistemas do corpo
humano; O ensino das Ciências no programa do 1º e d o 2ºciclo do Ensino Básico: Porquê e que Ciências n os 1º e
2ºciclos do En-sino Básico e na Educação Pré-Escola r?; Dinamizar dispositivos pedagógicos adequadas ao  ensino
das Ciências nos 1º e 2º ciclos do Ensino Básico e na E. Pré-escolar.

6.2.1.5. Syllabus:
Biodiversity: Classification of living things, Man:  Anatomo-physiology of major body systems; Teaching  Science in
the program of the 1st and 2nd cycle of Basic Educa tion: Why and Sciences in the 1st and 2nd cycle of Basic
Education and Pre -school?; Advancing pedagogical d evices appropriate to the teaching of science in th e 1st and
2nd cycles of basic education and pre-school educat ion.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
Para que o estudante possa identificar os seres viv os taxonomicamente e explicar o funcionamento dos p rincipais
sistemas do corpo humano será fornecida argumentaçã o teórica, com recurso a artigos de especialidade e
relacionada com o estudo da vida e do corpo humano.
Ainda, explorando a vertende prática da unidade cur ricular, recorrer-se-á às Orientações Curriculares para o 1 e 2º
ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-escolar para averiguar as potencialidades e limitações de difere ntes
recursos, estratégias e atividades de aprendizagem para o ensino das ciências.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
For the student to identify the living taxonomicall y and explaining the functioning of key body system s will be
provided theoretical argument, using specialty item s related to the study of life and the human body.
Still, exploring vertende practice of curricular un it recourse will be the guidelines Curricular to th e one and 2nd
cycle of Basic Education and Pre-school to ascertai n the strengths and limitations of different resour ces, strategies
and learning activities for teaching sciences.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
Metodologia:
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As aulas desta unidade curricular pretendem promove r nos estudantes uma visão problematizadora de sabe res
através do seu envolvimento em debates e na resoluç ão das atividades propostas, fomentando a criativid ade e o
envolvimento. Neste sentido recorrer-se-á à exposiç ão, discussão e problematização das matérias de
conhecimento, organizadas numa perspectiva construt ivista e reflexiva, bem como à realização de ativid ades
investigativas.

Avaliação:
Na modalidade de avaliação contínua os estudantes f icam sujeitos à realização de:
- Prova individual escrita (60%)
- Elaboração de um trabalho, em grupo, relacionado com os conteúdos programáticos lecionados, nomeadam ente,
os de índole prática e que se enquadram nas orienta ções curriculares, e com apresentação oral (40%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
Methodology:
The classes of UC intend to promote in students a v ision problem-solving knowledge through their invol vement in
discussions and resolution of the proposed activiti es, fostering creativity and involvement. In this s ense it will use
the exhibition, discussion and questioning of the s ubjects of knowledge, organized in a constructivist  perspective
and reflective as well as the conduct of investigat ive activities.

Rating:
In the form of continuous assessment students are s ubject to the achievement of:
- Individual written proof (60%)
- Preparation of a work group, related to the sylla bus taught, namely, the nature of practice and who meet the
curriculum guidelines, with oral presentation (40%) .

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

Os estudantes ao vivenciarem a exposição, discussão  e problematização das matérias de conhecimento, be m
como à realização de atividades investigativas, ser ão capazes de questionar temas relacionados com o e nsino das
ciências, analisando as potencialidades e limitaçõe s dos recursos pedagógicos disponíveis.
Ainda, potenciando a visão integradora do conhecime nto os estudantes identificarão os seres vivos
taxonomicamente e explicarão o funcionamento dos pr incipais sistemas do corpo humano.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
Students enjoy the exposure, discussion and questio ning of the subjects of knowledge, as well as the c onduct of
investigative activities, will be able to question issues related to science teaching by analyzing the  strengths and
limitations of teaching resources available.
Still, empowering the integrated view of knowledge students taxonomically identify living things and e xplain the
functioning of key body systems.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
1 . Astolfi, J., Peterfalvi, B. & Vérin, A. Como as  Crianças Aprendem as Ciências. Colecção Horizontes  Pedagógicos,
n.º 77, Instituto Piaget, Lisboa, 1998.
2 . Borley, N., R. e Achan, V. Compêndio de Fisiolo gia, Lisboa, Instituto Piaget, 1996.
3 . Seeley, R.R.; Stephens, T.D.; Tate, D., Anatomi a e Fisiologia. Lisboa: Mosby Lusodidacta, 1995.
4. Thouin, M. Ensinar as Ciências e a Tecnologia no s ensinos pré-escolar e básico 1º ciclo. Colecção H orizontes
Pedagógicos, Instituto Piaget, Lisboa, 2008.
5. Thouin, M. Resolução de problemas científicos e tecnológicos nos ensinos pré-escolar e básico 1º ci clo.
Colecção Horizontes Pedagógicos, Instituto Piaget, Lisboa, 2008.
6. Thouin, M. Noções de cultura científica e tecnol ógica – conceitos de base, progressos históricos e concepções
frequentes. Colecção Horizontes Pedagógicos, Instit uto Piaget, Lisboa, 2008.
7. Zuidema, G., D. e Schlossberg, L. Atlas de Anato mia Funcional Humana, Lisboa, Instituto Piaget, 199 7.

Mapa IX - Educação Física / Physical Education

6.2.1.1. Unidade curricular:
Educação Física / Physical Education

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
Paula Cristina Santos Rodrigues - TP: 90

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
Não aplicável.
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6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
1 – Desenvolver capacidades que permitam identifica r as diferenças das aulas teóricas de 1º Ciclo e as  práticas de
Educação Física.
2 – Conhecer os princípios fundamentais de atuação do Professor de Educação Básica.
3 – Desenvolver competências que permitam identific ar o tipo de alunos e planificar as aulas de modo a  motivar os
alunos para a sua prática.
4 – Conhecer as componentes críticas fundamentais d e cada conteúdo da Educação Física nestas idades.
5 – Conhecer os processos de aprendizagem e progres sões metodológicas característicos das diferentes
atividades.
6 – Dominar as técnicas, regras e ajudas que caract erizam cada uma das modalidade.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1 - Develop capacity to identify the differences be tween the theoretical 1st Cycle and practices of Ph ysical
Education.
2 - Understand the fundamental principles of action  of Teacher Education.
3 - Develop skills to identify the type of students  and plan lessons in order to motivate students to practice.
4 - Understanding the critical components of each c ore content of physical education at these ages.
5 - Understand the processes of learning and method ological progressions characteristic of the differe nt activities.
6 - Mastering the techniques, rules and helps chara cterize each of the modalities.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1– Objetivos da Educação Física;
2– Competências que o aluno deve adquirir;
3– Áreas de Intervenção;
4– Conteúdos Programáticos;
5- Diferenças entre a aula de Educação Física e a a ula dentro da sala de aula;
6- Cuidados a ter nas aulas de Educação Física;
7- Atuação do Professor;
8- Etapas de desenvolvimento de cada Conteúdo progr amático
9 - Análise das sequências de aprendizagem/ensino d as várias modalidades

6.2.1.5. Syllabus:
1- Objectives of Physical Education;
2- Skills that students should acquire;
3- Areas of Intervention;
4- Program Contents;
5- Differences between the Physical Education class  and the lesson within the classroom;
6- Caring for the Physical Education classes;
7- Action by Professor;
8- Stages of development of each Syllabus;
9- Analysis of the sequence of learning / teaching of the various modalities.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
A Unidade Curricular tem por objetivo proporcionar ao estudante o aprofundamento de conteúdos relacion ados
com aspetos pedagógico-didáticos das actividades fí sicas no âmbito do 1ºCiclo do Ensino Básico. Preten de-se
pois, que os conteúdos programáticos contribuam par a a formação técnica e científica do futuro profiss ional, ao
procurar desenvolver no estudante competências que o habilitem a organizar os conteúdos, orientar o tr abalho e
desenvolver investigação no âmbito da Educação Físi ca.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
The Curricular Unit aims to provide the student wit h the deepening of content related to pedagogical a nd didactic
aspects of physical activities. It is intended ther efore that the syllabus contribute to the technical  and scientific
training of future professionals when looking to de velop in students’ skills that enable them to organ ize contents,
guide the work and develop research within the phys ical education.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
A metodologia de ensino assenta na lecionação de au las teórico-práticas, atividades de observação, sit uações de
aprendizagem práticas e de prática-pedagógica, mome ntos de avaliação escrita e prática.
A classificação final dos estudantes será organizad a da seguinte forma:
Por frequência:

ACEF/1112/22382 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=cb6a...

55 de 145 30-04-2012 13:36



1. 40% parte teórica
2. 50% parte prática:
a. 15% Trabalho Escrito (Planificação da Aula)
b. 35% Didática da Aula.
3. 5% para a assiduidade.
4. 5% para a participação.

Avaliação Por Exame:
1. 40% parte teórica (teste escrito).
2. 60% parte prática pela execução de um plano de a ula e sua apresentação.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
The teaching methodology is based on teaching of th eoretical and practical lessons, observation activi ties,
practices learning situations and practice-teaching , moments of writing and practice evaluation.
The final classification of students will be organi zed as follows:
By frequency:
1. 40% theoretical part
2. 50% practical part
a.15% Written Work (Lesson Planning)
b.35% of the School Curriculum
3. 5% for presence.
4. 5% for participation.
For Assessment Exam:
1. 40% theoretical (written test)
2. 60% for the practical implementation of a lesson  plan and its presentation.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

Atendendo aos objetivos propostos, em consonância c om os conteúdos definidos, as metodologias atrás
consideradas visam favorecer o desenvolvimento de c onhecimentos e competências de uma forma
progressivamente autónoma, responsável e ativa, de modo a interiorizar saberes que se traduzam em boas  práticas
de promoção da atividade física, adequada ao nível etário e de desenvolvimento biológico da criança. P retende-se,
pois, que a pesquisa, o trabalho de colaboração e c ooperação, bem como a partilha, contribuam para a f ormação
técnica e científica do futuro profissional.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
Given the proposed objectives, in line with the con tents defined, the methodologies considered above a im to
encourage the development of knowledge and skills i n an increasingly autonomous, responsible and activ e way, in
order to internalize knowledge that will translate into good practice in promoting of physical activit y, appropriate to
age level and biological development of children. I t is intended, therefore, that research, collaborat ive work,
cooperation and sharing contribute to the technical  and scientific training of future professionals.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Adelino, J., Viera, Jorge., Coelho Olímpio, “Treino  de Jovens – O que todos precisam de saber!”. Centr o de Estudos
e Formação Desportiva, 2000.
Bento, J. (1991). “Para uma renovação da Escola Pri mária e da Educação Física”. in E.F. na escola prim ária, Vol. I,
pág. 11-17, FCDEF/ U. Porto e Câmara Municipal do P orto.
Divisão Dinamização Desportiva – Câmara Municipal d e Espinho (2000.2001) – “Manual Prático Educação Fí sica 1º
Ciclo do Ensino Básico”.
Direcção Geral do Ensino Básico (1993). “A Educação  Física no 1º Ciclo do Ensino Básico”. Ministério d a
Educação.
Currículo Nacional do Ensino Básico. Competências E ssenciais. Disponível em: http://www.dgidc.min-edu. pt/public
/cnebindex.asp

Mapa IX - Empreendedorismo, Economia Soc. e Coopera tivismo /Entrepreneurship, Social Economy and
Cooperativism

6.2.1.1. Unidade curricular:
Empreendedorismo, Economia Soc. e Cooperativismo /E ntrepreneurship, Social Economy and Cooperativism

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
Augustina de Lurdes Santos Cristo - TP: 60

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
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Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
- Compreender a economia no seu conjunto assim como  as lógicas de funcionamento do setor empresarial e  da
economia social em particular;
- Conhecer o processo, o conceito e as formas de ma nifestação do empreendedorismo;
- Conhecer e utilizar os conceitos-base da Gestão;
- Conhecer as regras de funcionamento das empresas do terceiro setor da economia;
- Conhecer o enquadramento legal da economia social ;
- Saber das formas específicas de financiamento;
- Conhecer os tipos de cooperativas e as respetivas  especificidades.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Understand of Economy as a whole, as well as of t he logical operation of the business sector in gene ral and social
economy in particular;
- Know the processes, concepts and forms of entrepr eneurship manifestation;
- Know and use the key concepts of management;
- Know the rules of operation of organisations of t he third sector of the economy;
- Know the legal framework of Social Economy;
- Know specific forms of financing;
- Know the types of cooperatives and their specific ities.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. INTRODUÇÃO À ECONOMIA: conceitos-base
2. EMPREENDEDORISMO
2.1 Natureza, processo, conceito(s), determinantes e tendências
2.2 O empreendedor e o acto de empreender.
3. GESTÃO
3.1 Organizações e meio envolvente (contextual e tr ansacional)
3.2 Conceito e o Ciclo da Gestão
3.3 A Gestão e os Ciclos Empresariais: económicos, financeiros e monetários
3.4 Princípios de Cálculo Financeiro
3.5 Princípios de Estratégia Empresarial
4. ECONOMIA SOCIAL
4.1 Enquadramento da economia social no contexto at ual
4.2 O quadro teórico e legal da economia social
4.3 A economia social na União Europeia
4.4 A economia social em Portugal
4.5 A Economia Social como pólo de utilidade social
4.6 Avaliação da economia social
5. COOPERATIVISMO
5.1 Génese, breve história e princípios do cooperat ivismo
5.2 Formas e tipos de cooperativas
5.3 O cooperativismo em Portugal: políticas, incent ivos, organizações
5.4 Cooperativismo: que alternativa?

6.2.1.5. Syllabus:
1. INTRODUCTION TO ECONOMICS: key concepts
2. ENTREPRENEURSHIP
2.1. Nature, concept(s), process, determinants and trends
2.2 Entrepreneur and entrepreneur’s act
3.MANAGEMENT
3.3. Organization and surroundings (contextual and transactional)
3.2. Concept and Management Cycle
3.3. Management and Business Cycles: economic, fina ncial and monetary
3.4. Financial calculation principles
3.5. Business strategy principles
4.SOCIAL ECONOMY
4.1. Framework of Social Economy in the current con text
4.2. Theoretical and legal framework of Social Econ omy
4.3. Social Economy in the European Union
4.4. Social Economy in Portugal
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4.5. Social Economy as social utility hub
4.6. Evaluation of Social Economy
5.COOPERATIVISM
5.1. Genesis, brief history and principles of coope rativism
5.2. Forms and types of cooperatives
5.3. Cooperativism in Portugal: policies, incentive s, organizations
5.4. Cooperativism: what alternative?

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
Esta unidade curricular pretende transmitir os conc eitos-base na área da Economia, com enfoque nas abo rdagens
microeconómicas onde se inserem as temáticas da Ges tão. Por outro lado, serão partilhadas competências  em
matéria de Empreendedorismo e de Gestão, basilares para uma intervenção na economia, seja em domínios
empresariais, seja em domínios do “terceiro setor”.
Esta unidade curricular procura, ainda, transmitir as filosofias, conceções e formas de organização e de
funcionamento das organizações da economia social, na perspetiva do Estado e dos agentes económicos, b em
como o papel nas transformações da globalização, on de a sociedade civil deverá desempenhar funções na defesa
dos interesses dos cidadãos e na emergência de nova s formas organizacionais que promovam o indivíduo e  as
coletividades.
No cumprimento dos objetivos propostos, o desenvolv imento da unidade curricular está suportado em três
componentes fundamentais: Empreendedorismo, Economi a Social e Cooperativismo.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
This course aims to convey the basic concepts in th e field of economy, with particularly focus on micr oeconomic
approaches about the issues which that are part of management. On the other hand, are shared responsib ilities for
Entrepreneurship and Management, blocks for an inte rvention in the economy, whether in business domain s,
whether in the fields of “third sector”. This cours e seeks to also convey the philosophies, concepts a nd forms of
organization and functioning of social economy orga nizations, in view of the state and economic agents , as well as
changes in the role of globalization, where civil s ociety should play functions in the interests of ci tizens and the
emergence of new organizational forms that promote the individual and communities.
In fulfillment of its goals, the development of the  course is supported on three key components: Entre neurship,
Social Economy and Cooperativism.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
Nesta Unidade Curricular pelo seu cariz teórico, a metodologia de ensino será baseada fundamentalmente  em
aulas expositivas sobre os conteúdos programáticos.
No entanto, para promover a participação ativa dos estudantes, serão desenvolvidos trabalhos orientado s pelo
docente a partir dos quais, serão promovidos debate s envolvendo todos os estudantes.
A avaliação será concretizada em dois momentos dist intos. Um dos momentos será constituído por um test e
escrito individual (60%). O segundo momento será co nstituído por um trabalho de grupo e respetiva
apresentação/debate (40%).
Os estudantes que não obtenham avaliação positiva n o final da Unidade Curricular, terão que efetuar um  exame
escrito individual, nas épocas de exame definidas n o calendário escolar da ESE.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
In this course by its nature theoretical teaching m ethodology will be based mainly on theoretical clas ses about the
program content. However, to promote the active par ticipation of students, will be developed by the te acher-
oriented work from which will be promoted discussio ns involving all students.
The evaluation shall be conducted at two different times. One of the moments will consist of an indivi dual written
test (60%). The second moment will consist of an gr oup work and its presentation/discussion (40%), Stu dents who
do not obtain a positive evaluation at the end of t he course, will have to make an individual written exam, at the
exam periods defined by the school.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

A natureza da Unidade Curricular, com uma forte com ponente teórica, faz prevalecer as metodologias exp ositivas,
interrogativas. Considerando que as competências a adquirir se baseiam no compreende, conhece, disting ue (e
naturalmente aplica em determinados contextos), a e quipa docente deverá assegurar-se que os conteúdos
explanados estão a ser assimilados e inteligivelmen te apreendidos pelos discentes.
Nas aulas são expostos os conceitos e apresentadas as metodologias a utilizar no desenvolvimento de ca da ponto
programático. Nas exposições recorre-se frequenteme nte a exemplos ilustrativos concretos, em particula r do
contexto empresarial (e também não lucrativo) nacio nal ou, se possível, regional. Naturalmente que tam bém serão
referidos casos internacionais, com o propósito de serem estimulados processos de benchmarking organiz acional.
O desenvolvimento de alguns dos temas favorece aind a a aplicação mista da exposição e do método interr ogativo
como forma de "construir" em conjunto as conclusões . No que diz respeito ao painel “Empreendedorismo” será
dado espaço para a dimensão criativa, através de pr opostas de criação de marcas, de atividades interdi sciplinares,
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de mercados emergentes. Em todos os “painéis” temát icos será feita uma abordagem teórica em cuja
aplicabilidade mais se dirija à natureza científica  da licenciatura. Pretende-se que o contexto de apl icação dos
conteúdos seja, sempre que possível, os agentes eco nómicos que se relacionam com a área de atividade
profissional dos futuros diplomados.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
The nature of the Curricular Unit, which has a stro ng theoretical component, uses mainly expository an d questions
and answer methods. Once it is considered that the competences to be acquired are based the principles  of
understanding, knowing, distinguishing, naturally a pplied in certain contexts, the teaching team must ensure that
the delivered contents are being assimilated and in telligibly learned by the student.
The lectures present the concepts and the methodolo gies to be used in the development of each syllabus  item.
Expository lectures often provide concrete illustra tive examples, especially of business national or, if possible
regional, environment, including the non-profit org anizations. Naturally, international cases are also  referred to
stimulate organizational benchmarking processes.
The development of some of the topics also favours joint application of expository and question-answer  methods
as a way of joint ‘building up’ of conclusions. In relationship to the topic ‘Entrepreneurship’ room i s given for
creative dimension through proposals for the brand creation, interdisciplinary activities and emerging  markets
issued. All major topics are first approached from the theoretical point of view, where applicability to the scientific
nature of the course curriculum is included. It is intended that the context for the implementation of  the contents
include, whenever possible, economic agent srelated  to the area of professional activity of the future  graduates.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
COUTINHO, M. (2003). Economia Social em Portugal. L isboa. APSS - Associação dos Profissionais de Servi ço
Social
COUVANEIRO, C. S. (2004) Práticas cooperativas – pe rsonalização e socialização; Lisboa, Ed. Instituto Piaget.
FERREIRA et al (2010), Ser Empreendedor: Pensar, Cr iar e Moldar a Nova Empresa, 2ª Edição, Lisboa: Edi ções
Sílabo.
JACOB, L.(2001), Economia Social. Lisboa: ISCTE. Di ssertação de Mestrado.
MATIAS, R., (2004), Cálculo Financeiro, Lisboa: Esc olar Editora.
NEVES, J.C.(2007). Introdução à Economia. 8ªEdiç.Li sboa: Editorial Verbo.
NAMORADO, R. (1995): Os princípios cooperativos. Co imbra, Fora do Texto.
NUNES, F. R., L.; CARNEIRO, M. (2001). O Terceiro S ector em Portugal: delimitação, caracterização e
potencialidades. Lisboa: Instituto António Sérgio d o Sector Cooperativo.
SAMUELSON, P e NORDAUS, W., (2005), Economia, 18ª E dição, Lisboa: Editora McGraw-Hill.

Mapa IX - Estatística e Probabilidades / Statistic and Probabilities

6.2.1.1. Unidade curricular:
Estatística e Probabilidades / Statistic and Probab ilities

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
Cláudia Noémia Soares de Sousa - TP: 48

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
Rui Armando Liz Cardoso Tomás - TP: 20

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Rui Armando Liz Cardoso Tomás - TP: 20

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
Desenvolver a capacidade de interpretar informação Estatística e de utilizar ferramentas que permitam efetuar
análises estatísticas de dados, formando o raciocín io científico e crítico dos futuros professores e e ducadores.

Espera-se que o estudante:
- Domine os conceitos fundamentais abordados na uni dade curricular;
- Dimensione amostras, identifique e aplique técnic as de amostragem;
- Recolha e organize dados estatísticos;
- Aplique técnicas de análise exploratória de dados ;
- Analise dados estatísticos e interprete resultado s;
- Interprete e resolva problemas que envolvam o cál culo de probabilidades;
- Reconheça a importância da interpretação da infor mação estatística para a compreensão da sociedade m oderna;
- Analise situações da vida real identificando mode los matemáticos que permitam a sua interpretação.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Develop the ability to interpret statistical inform ation and use tools to perform statistical analyzes  of data, forming
the scientific and critical reasoning of future tea chers ans educators.

The student is expected to:
- Master the fundamental concepts covered in this c urricular unit;
- Identify the dimension of samples, identify and a pply sampling techniques;
- Collect and organize statistical data and interpr et the results;
- Interpret and solve problems involving probabilit ies' calculation;
- Recognize the importance of statistical infoirmat ion interpretation for the understanding of modern society;
- Analyze real-life situations identifying mathemat ical models that allow their interpretation.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Estatística descritiva.
1.1. Carateres estatísticos: população e amostra, c enso e sondagem.
1.2. Organização e interpretação de dados:
1.2.1. Tabelas de frequência.
1.2.2. Gráficos.
1.2.3. Medidas de localização.
1.2.4. Diagramas de “extremos e quartis”.
1.2.5. Medidas de dispersão.
1.3. Distribuições bidimensionais:
1.3.1. Diagrama de dispersão; covariância e reta de  regressão.
1.3.2. Noção intuitiva de correlação; coeficiente d e correlação e sua variação em [-1,1].
2. Teoria elementar da probabilidade.
2.1. Experiências aleatórias, espaços amostrais e a contecimentos.
2.2. Probabilidade: definição clássica, definição g eométrica e definição frequencista.
2.3. Probabilidade condicional.
2.4. Acontecimentos independentes.
2.5. Análise Combinatória.
3. Distribuições de probabilidade.
3.1. Distribuições discretas de probabilidade: Bino mial e Poisson.
3.2. Distribuições contínuas de probabilidade: Norm al.
4. Utilização de meios informáticos.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Descriptive statistics.
1.1. Statistical characters: population and sample,  census and survey.
1.2. Organization and interpretation of data:
1.2.1. Frequency tables.
1.2.2. Graphics.
1.2.3. Location measures.
1.2.4. Box and whisker diagram.
1.2.5. Dispersion measures.
1.3. Two-dimensional distributions:
1.3.1. Scatter diagram, co-variance and regression straight line.
1.3.2. Intuitive notion of correlation, correlation  coefficient and its variation on [-1,1].
2. Elementary theory of probability.
2.1. Random experiences, sample spaces and events.
2.2. Probability: the classical definition, geometr ic definition and the definition using frequences.
2.3. Conditional probability.
2.4. Independent events.
2.5. Combinatorial Analysis.
3. Probability distributions.
3.1. Discrete probability distributions: Binomial a nd Poisson.
3.2. Continuous probability distributions: Normal.
4. The use of informatic tools.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
Para cada noção de estatística e probabilidade, con sidera-se a sua utilidade, implementação ao nível d o sistema de
ensino e principais características. Tal abordagem,  complementada com a evidência de aplicação a casos
comcretos, evidencia coerência com os objetivos des ta unidade curricular.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
For every notion os statistics and probabilitiy, we  consider their usefulness, their implementation at  the education
system level and their main features. Such an appro ach, supplemented with the evidence of application to concrete
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cases, shows consistency with the aims of this curr icular unit.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
As aulas têm um cariz teórico-prático, com apresent ação de conteúdos e resolução de exercícios.
A plataforma Moodle será utilizada como suporte à u nidade curricular, onde serão disponibilizados dive rsos
recursos didáticos (roteiro da unidade curricular, textos de apoio,...) servindo como um meio adiciona l de
comunicação e apoio ao estudante. A ferramenta Exce l é utilizada na resolução dos exercícios práticos.

Serão dadas aulas de apoio com o objetivo de permit ir aos estudantes com mais dificuldades um melhor
acompanhamento da matéria na Unidade Curricular.
A avaliação rege-se por parâmetros previstos no Reg ulamento Interno, sendo a classificação final organ izada da
seguinte forma:
- uma prova de frequência com um peso de 60% (a not a mínima deverá ser superior a 7,50 valores);
- uma tarefa efetuada em aula, em grupo e individua lmente (10% cada parte) de 20%;
- um teste prático em Excel - 20%.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
The classes have a theoretical and practical nature , with presentation of content and problem solving.
In the Moodle platform various teaching resources a re available (curricular unit roadmap, supporting t exts,...)
serving as an additional mean of communication and student support. The Excel tool is used to solve pr actical
exercises.

Support classes will be givem in order to help the students with more difficulties. The evaluation fol lows the
parameters provided in the internal rules, and it i s organized as follows:
- a written test - 60% (minimum score must be great er than 7.50);
- a task performed in the classroom, both individua lly and in group (10% each part) - 20%;
- a practical test in Excel - 20%.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

Este curso inclui uma variedade de metodologias de ensino para garantir que os estudantes irão dominar  os
fundamentos teóricos e adquirir competências prátic as avançadas. No sentido de adequar a metodologia d e ensino
aos objetivos da unidade curricular entende-se que se deve adotar uma abordagem metodológica múltipla.  Assim,
utilizaremos o método expositivo para transmitir os  conceitos teóricos necessários à compreensão das m atérias e
interatividades entre os elementos da turma durante  a aula. Procuraremos completar esta metodologia de  ensino
com a utilização do método demonstrativo.
a) Motivação através de exemplos;
b) Apresentação teórica do conceito;
c) Resolução de exemplo de aplicação;
d) Utilização de ferramentas informáticas;
e) Exemplos de aplicação à área da educação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
This course includes a variety of teaching methodol ogies to ensure that students will master the theor etical notions
and acquire advanced practical skills. In order to adapt the teaching methodology to the objectives of  the course we
adopt a multi-methodological approach. Thus, we use  the lecture method to convey the theoretical conce pts
needed to understand the issues and interactivity b etween students during classes. We will seek to com plement
this teaching methodology with the use of the demon stration method.
a) Motivation through examples;
b) Theoretical presentation of the concept;
c) Resolution of application example;
d) Use of information tools;
e) Examples of application the educational area.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
GUIMARÃES, R.; CABRAl, J. (2007), Estatística, McGr aw-Hill,
PALHARES, S. (2004), Elementos de Matemática para P rofessores do Ensino Básico, Lisboa: Lidel.

Mapa IX - Etoecologia e Genética / Etho-Ecology and  Genetics

6.2.1.1. Unidade curricular:
Etoecologia e Genética / Etho-Ecology and Genetics

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
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Ágata Ramos Rodrigues Fino - T: 50

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
Visa-se criar condições para que os estudantes poss am:
- Aplicar os conceitos básicos em ecologia, de modo  a desenvolver, no futuro, ações de educação ambien tal;
- Descrever a organização ecológica planetária;
- Questionar os vários problemas e perspetivas que a Genética pode levantar.

Espera-se garantir que o estudante:
- Caracterize os ecossistemas que regem o sistema n atural;
- Identifique os principais problemas ambientais re sultantes da ação humana;
- Aplique os conhecimentos adquiridos na resolução de problemas de natureza genética;
- Fique sensibilizado para a importância do papel d a Genética no presente e no futuro da espécie human a, em
particular, e da vida na Terra, em geral.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim is to create conditions for/to the students :
- Apply the basic concepts in ecology, in order to develop in the future actions of environmental educ ation;
- Describe the planetary ecological organization;
- Questioning the various issues and perspectives t hat genetics can lift.

Expected to ensure that the student:
- Characterize the ecosystems that govern the natur al system;
- Identify the main environmental problems resultin g from human activity;
- Apply the knowledge acquired in solving problems of genetic nature;
- Be aware of the importance of the role of genetic s in the present and the future of the human specie s, in
particular, and life on Earth in general.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à Ecologia: História, desenvolvimento  e importância da Ecologia; O ecossistema como unid ade
básica; Noções básicas em ecologia; Relações trófic as e transferências de energia; Ciclos biogeoquímic os e a sua
importância para os seres vivos; Relações intra e i nterespecíficas e fatores limitantes.

2. Homem / Equilíbrio Ecológico: Ação do Homem sobr e o mundo natural.

3. Transmissão genética e as leis da herança genéti ca: Hereditariedade autossómica com dominância e
recessividade; Dominância incompleta e co-dominânci a; Teoria cromossómica da hereditariedade; Alelos m últiplos
e genética dos grupos sanguíneos.

4. Hereditariedade humana: Dificuldade da genética humana; Hereditariedade não ligada ao sexo; Heredit ariedade
ligada ao sexo e mutações.

5. A genética molecular e o aconselhamento genético .

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to Ecology: History, development an d importance of ecology, the ecosystem as the basic  unit;
basics of ecology, trophic relationships and energy  transfers; Biogeochemical cycles and their importa nce to living
things, intraspe-cific relations and limiting facto rs.

2. Human / Ecological Balance: Human Action on the natural world.

3. Genetic transmission and the laws of genetic inh eritance: Inheritance with autosomal dominance and
recessiveness, incomplete dominance and co-dominanc e; chromosomal theory of inheritance, multiple alle les and
genetics of blood groups.

4. Human Heredity: Difficulty of human genetics, so matic Heredity, sexual Inheritance and mutations.

5. Molecular genetics and genetic counseling.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
Para que seja possível dotar os estudantes de conhe cimentos científicos na área da ecologia, nomeadame nte, no
domínio do funcionamento dos ecossitemas e, ainda, os sensibilizar para os problemas ambientais do pla neta,
serão apresentados conteúdos acerca dos conceitos g erais, tipos e funcionamento dos ecossistemas, bem como o
impacto da ação do Homem sobre os mesmos.
De forma a formar cidadãos conscientes da importânc ia do estudo da genética para a vida na Terra forne cer-se-á
os principais instrumentos utilizados pela mesma, s obretudo, os relacionados com a hereditariedade.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
To be able to provide students with scientific know ledge in the field of ecology, particularly in the domain of the
functioning of ecosystems, and also raise awareness  for global environmental problems, will be submitt ed content
about general concepts, types and ecosystem functio ning, and the impact of human action on them.
In order to make people aware of the importance of studying genetics to life on Earth will provide the  main
instruments used by it, especially those related to  heredity.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
Metodologia:
A metodologia a utilizar combina a exposição teóric a com a aplicação prática dos conhecimentos, promov endo
pesquisas e debates.

Avaliação:
Realização de uma frequência escrita a valer 100% p ara a nota final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
Methodology:
The methodology used combines a theoretical with th e practical application of knowledge, promoting res earch and
debate.

Rating:
Realization of a written test worth 100% towards th e final grade.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

A participação ativa dos estudantes, ao longo das a ulas desta unidade curricular, permitirá a articula ção entre as
diferentes áreas do saber, desde a ecologia à genét ica, e contribuirá para a interligação dos vários a ssuntos,
ampliando assim a sua perspetiva global de vida.
Ainda, recorrendo à perspetiva construtivista propo rcionar-se-á, ao estudante, desenvolver uma atitude  reflexiva
face à realidade.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
The active participation of students along the less ons of this course will enable the articulation bet ween the
different disciplines, from ecology to genetics, an d contribute to the interconnection of the various subjects,
extending its global perspective of life.
Still, using the constructivist perspective will pr ovide, to the student, develop a reflective attitud e about reality.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
1.Brodhag, C., 1994. As Quatro Verdades do Planeta,  Instituto Piaget, Lisboa.
2.Carapeto, C. (1994). Ecologia, Princípios e Conce itos, Universidade Aberta.
3.Folttz, B.V. (2000). Habitar a Terra, Instituto P iaget, Lisboa.
4.Goldsmith, E. ; 1995. O Desafio Ecológico, Instit uto Piaget, Lisboa.
5.Hartl, J., (1999). Essential Genetics. Jones and Bartlett, 2ª Edição.
6.Lamy, M. (1996). As Camadas Ecológicas do Homem, Instituto Piaget, Lisboa.
7.Lavriére, C., Larrére, R. (2000). Do bom uso da N atureza, Instituto Piaget, Lisboa.
8.Lovelock, J, 1991. A Prática Científica da Medici na Planetária, Instituto Piaget, Lisboa.
9.Odum E. (1997). Fundamentos de Ecologia, Fundação  Calouste Gulbenkian.
10.Sacarrão, G. F. (1991) Ecologia e Biologia do Am biente, Vol. 2, As interde-pendências e o Homem. Pu b. Europa
América.

Mapa IX - Evolução da Comunicação Linguística / Evo lution of Linguistic Communication

6.2.1.1. Unidade curricular:
Evolução da Comunicação Linguística / Evolution of Linguistic Communication
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6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
Carlos Filipe Mota Figueiroa - T: 60

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
- Compreender a complexidade do ato de comunicação linguística;
- Reconhecer a transversalidade da comunicação e ex pressão linguística na aprendizagem e na relação
pedagógica;
- Perspetivar a língua como estrutura dinâmica;
- Conhecer as componentes da gramática e suas inter relações;
- Conhecer a complexidade do processo de desenvolvi mento linguístico da criança;
- Desenvolver o domínio de critérios de sensibiliza ção para o conhecimento explícito da língua;
- Conhecer e explorar as vertentes estéticas, poéti ca e lúdica da Língua Materna, a partir das mais va riadas
situações discursivas;
- Conhecer e explorar as diferentes funções da ling uagem;
- Conhecer e explorar alguns instrumentos auxiliare s para o uso proficiente da língua;
- Desenvolver a capacidade de comunicação oral e es crita.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Understand the complexity of the linguistic commu nication act;
- Recognize the mainstreaming of communication and expression in language learning and teaching relati onship;
- Look at language as a dynamic structure;
- Know the components of grammar and their interrel ationships;
- Know the complexity of the child's linguistic dev elopment;
- Develop the policy domain of awareness of the exp licit knowledge of the language;
- Understand and explore the aesthetic aspects, poe tic and playful Mother Tongue, from the most varied  situations
discursive;
- Understand and explore the different functions of  language;
- Know and explore some auxiliary tools for the lan guage proficient use;
- Develop the ability to communicate orally and in writing.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceitos de linguagem e comunicação:
a. Língua, Linguagem e Discurso;
b. Aspetos da interação verbal em português europeu ;
c. Sujeitos do ato de comunicação/enunciação;
d. Cenários de utilização da linguagem.
2. Expressões deícticas.
3. Uso da linguagem, frequência de uso e variação.
4. Conhecimento partilhado, conhecimento mútuo, bas e comum e universo de referência.
5. Cooperação na interação verbal.
6. Características da conversação face-a-face.
7. Atos de fala.
8. Princípios da comunicação humana:
a. Princípio de cooperação (máximas conversacionais ), pertinência e cortesia;
9. Funções da linguagem e elementos de comunicação;
10. Formas de tratamento e nível de língua;
11. O acordo ortográfico – principais alterações;
12. O oral e o escrito – principais diferenças e re spetivas características;
13. Fenómenos fonéticos correntes no Português Euro peu Contemporâneo.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Concepts of language and communication:
a. Language, Speech and Discourse;
b. Aspects of verbal interaction in European Portug uese;
c. Subjects in the act of communication / articulat ion;
d. Scenarios of language use.
2. Deictic expressions.
3. Language use, frequency of use and variation.
4. Shared knowledge, mutual understanding, common b ase and the reference universe.
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5. Cooperation in verbal interaction;
6. Characteristics of face-to-face conversation;
7. Speech acts.
8. Principles of human communication:
a. Principle of cooperation (conversational maxims) , relevance and courtesy;
9. Language functions and communication elements;
10. Address forms and language register;
11. Orthographic Agreement - major changes;
12. Oral and written discourse - main differences a nd their characteristics;
13. Currents phonetic phenomena in European Portugu ese.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
Os conteúdos e objetivos centram-se numa proposta d e transmitir aos estudantes um conhecimento mais
aprofundado, pragmático e científico da língua que utilizam diariamente. Desta forma, pretende-se que o discurso,
a língua e a linguagem sejam vistos como objetos de  análise científica e criteriosa e que certos ester eótipos e
preconceitos sobre os referidos conceitos sejam des mistificados e vistos sob uma perspetiva analítica.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
The syllabus and objectives are focused on a propos al to give students a deeper, pragmatic and scienti fic
understanding of the language they use every day. T hus, it is intended that speech and language are se en as
objects of scientific, careful analysis and that ce rtain stereotypes and prejudices about those concep ts are
demystified and seen from an analytical perspective .

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
Metodologia:
As aulas requerem uma participação ativa por parte dos estudantes através do seu envolvimento e resolu ção das
atividades propostas centradas na resolução de exer cícios práticos, análise de textos relacionados com  a temática,
exposição e discussão de temas considerados relevan tes.

Avaliação:
A avaliação encontra-se dividida em 3 momentos dist intos de avaliação:
1º momento: prova individual escrita, correspondend o a 45% da nota final;
2º momento: prova individual escrita, correspondend o a 35% da nota final;
3º momento: trabalho de grupo (constituído entre 2 a 4 elementos), correspondendo a 20% da nota final.  Os
estudantes optarão por um dos temas sugeridos pelo docente ou, em alternativa, poderão sugerir um tema
alternativo relevante.

NOTAS:
A não realização de um dos momentos de avaliação im plica a anulação do regime de avaliação contínua e
consequente realização da unidade curricular em reg ime de exame final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
Methodology:
Classes require an active participation by students  through their involvement and resolution of the pr oposed
activities focused on solving practical exercises, analysis of texts dealing with the themes, presenta tion and
discussion of issues considered relevant.

Evaluation:
The assessment is divided into three distinct stage s of evaluation:
1st time: Written individual test, corresponding to  45% of final grade;
2nd time: Written individual test, corresponding to  35% of final grade;
3rd time: working group (consisting of 2-4 elements ), corresponding to 20% of final grade. Students wi ll choose
one of the themes suggested by the teacher or, alte rnatively, suggest an alternative relevant subject.

NOTE:
Not performing an evaluation stage implies the term ination of the continuous assessment system and sub sequent
performing of the subject under final exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

Pretende-se que através das atividades propostas os  estudnates tenham contacto direto com vários aspet os
relacionados com temática da língua e do discurso: a análise de textos permite o acesso a teorias e id eias
desenvolvidas por autores especialistas na temática  e, dado o carácter pragmático da unidade curricula r, é
essencial que sejam apresentados e resolvidos exerc ícios de carácter prático sobre conceitos, ideias e
terminologia relacionados com a língua, linguagem e  discurso.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
It is intended that through the proposed activities  students have direct contact with various aspects related to the
theme of language and discourse: text analysis allo ws access to ideas and theories developed by author s and
experts in the field. Given the pragmatic aspect of  the curricular unit, it is essential that practica l exercises on
concepts, ideas and terminology related to language , language and speech are presented and solved in c lass.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
CUNHA, C., & CINTRA, L. F. L., Nova Gramática do Po rtuguês Contemporâneo. Lisboa: Edições Sá da Costa,  1991.
DUARTE, I., Língua Portuguesa. Instrumentos de Anál ise. Lisboa: Universidade Aberta, 2000.
FARIA, I. H. de & outros, Introdução à Linguística Geral e Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, 1996 .
FIGUEIREDO, O., FIGUEIREDO, E.U., Prontuário Actual  da Língua Portuguesa – Guia Alfabético. Porto: ASA
Editores, S.A., 2005
FONSECA, F. I., & FONSECA, J., Pragmática linguísti ca e ensino do português. Coimbra: Livraria Almedin a, 1997.
FONSECA, F. Irene, Gramática e Pragmática, Estudos de Linguística Geral Aplicada ao Ensino do Portuguê s. Porto:
Porto Editora, 1994.
LAMAS, E. P. R. (Coord.), Evolução da comunicação l inguística. Lisboa: Edições Instituto Piaget, 2003.
SIM-SIM, I., Desenvolvimento da Linguagem. Lisboa: Universidade Aberta, 1998.
VAZ-FREIXO, M., Teorias e Modelos de Comunicação. L isboa: Edições Instituto Piaget, 2006.

Mapa IX - Evolução das Estruturas Lógico-Matemática s / Evolution of Logical and Mathematical Structure s

6.2.1.1. Unidade curricular:
Evolução das Estruturas Lógico-Matemáticas / Evolut ion of Logical and Mathematical Structures

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
Cláudia Noémia Soares de Sousa - TP: 60

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
Espera-se que os estudantes:
- Entenda a importância da utilização da Matemática  no processo de aprendizagem do aluno;
- Conheça as principais etapas históricas da Matemá tica;
- Compreenda historicamente as diversas perspetivas  sobre o ensino da Matemática;
- Compreender o processo de construção de conhecime nto;
- Reconheça a importância da matemática numa cultur a científica, técnica e humanística;
- Valorize a história da matemática em Educação Mat emática;
- Compreenda os processos de construção de conhecim entos;
- Conheça as implicações decorrentes da teoria de P iaget no processo de aprendizagem/ensino da Matemát ica;
- Compreenda os processos essenciais subjacentes à construção do conceito de número;
- Compreende os processos essenciais subjacentes à construção de conceitos sobre grandezas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The student is expected to:
- Understand the importance of using the history of  mathematics in the process of student learning
- Know the main historical stages of Mathematics;
- Understand the different historical perspectives on mathematics teaching;
- Understand the process of knowledge construction;
- Recognize the importance of mathematics in a scie ntific, technical and humanistic culture;
- Appreciate the history of Mathematics in Mathemat ics Education;
- Understand the process of knowledge construction;
- Knows the implications of Piaget's theory in the process of learning/teaching of mathematics;
- Understand the essential processes underlying the  construction of the concept of number;
- Understand the essential processes underlying the  construction of topological-geometric concepts;
- Understand the essential processes underlying the  construction of concepts about greatness.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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1. História e Epistemologia da Matemática
Os fundamentos;
A Matemática na China, no Egito, na Babilónia, na Í ndia e nos países árabes;
Da Idade Média ao Renascimento;
A Época Moderna;
Pequeno esboço da História da Matemática em Portuga l;
A divisão da matemática em diversas áreas: Aritméti ca, Álgebra, Análises, Geometrias...

2. A Construção do Conhecimento.
Perspetiva piagetiana sobre os processos de constru ção do conhecimento;
Conhecimento físico, lógico-matemático e social;
A construção do conceito de número;
A construção de conceitos topológico-geométricos;
A construção das noções relacionadas com grandezas e processos de medição;
A resolução de problemas, o raciocínio matemático e  a comunicação matemática.

6.2.1.5. Syllabus:
1. History and Epistemology of Mathematics
The fundamentals;
Mathematics in China, Egypt, Babylon, India and Ara b countries;
From the Middle Ages to the Renaissance;
The Modern Era;
Small sketch of the History of Mathematics in Portu gal;
The division of mathematics in several areas: Arith metic, Algebra; Analysis, Geometry,...

2. The Knowledge construction
Piagetian perspective on the processes of knowledge  construction;
Physical, logical-mathematical and social knowledge ;
The construction of topological-geometric concepts;
Construction of the concepts related to the measure ment processes;
Problem solving, mathematical reasoning and mathema tical communication.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
O primeiro capítulo, ao abordar a História da Matem ática, permite entender a importância da utilização  da História
da Matemática no processo de aprendizagem do aluno e compreender historicamente as diversas perspetiva s
sobre o ensino da Matemática.
O segundo capítulo aborda a construção do conhecime nto, permitindo compreender os processos envolvidos
nesta mesma construção.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
The first chapter, discussing the history of mathem atics, helps to understand the importance of using history of
mathematics in the process of student learning and understanding the different historical perspectives  on
mathematics teaching.
Since the second chapter discusses the construction  of knowledge, it allows to understand the processe s involved
in that construction.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
As aulas terão um cariz teórico-prático.
A plataforma Moodle será utilizada num contexto de apoio à disciplina, onde serão disponibilizados div ersos
recursos didáticos e fichas de trabalho, servindo t ambém como um meio adicional de apoio ao estudante.

A nota final dos estudantes será organizada da segu inte forma:
- 2 testes escritos, cada um com um peso de 40%;
- trabalhos individuais (mini-fichas), com um peso de 20%.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
The classes will have a theoretical and pratical na ture.
The Moodle platform will be used to support the cur ricular unit. Several teaching resources will be av ailable there
and it will also serve as an additional mean of stu dent support.

The final score of the students will be organizes a s follows:
- 2 written tests, each with a weight of 40%;
- Individual work (mini-tests), with a weight of 20 %.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
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curricular.
Para entender a importância da utilização da Histór ia da Matemática no processo de aprendizagem do alu no e
compreender as diversas perspetivas sobre o ensino da Matemática, intercalar-se-ão aulas teóricas com aulas
práticas. Nas aulas práticas serão resolvidos exerc ícios sobre os conhecimentos adquiridos, nomeadamen te,
exercícios sobre os diferentes sistemas de numeraçã o.
Para compreender o processo de construção do conhec imento, as aulas serão, essencialmente, teóricas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
To understand the importance of using history of ma themactics in the process of student learning and t o
understand the different historical perspectives on  mathematics teaching, lectures will be intersperse d with pratical
sessions. In practical lessons, exercises will be s olved, including exercises on the different numberi ng systems.
To understand the process of knowledge construction , the classes will be mainly theoretical.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
BARROS, M.G., Emergência da Matemática no Jardim-de -Infância, Porto: Porto Editora, 1997.
KAMII, C., A Criança e Número, Campinas: Papirus, 1 984.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Orientações Curriculares pa ra a Educação Pré-Escolar, Lisboa: Ministério da
Educação/Departamento de Educação Básica/ Núcleo de  Educação Pré-Escolar, 1997.
PALHARES, P., Elementos de Matemática para Professo res do Ensino Básico, Lisboa: Lidel, 2004.
PONTE, J. et al., Programa de Matemática do Ensino Básico, Lisboa: Ministério da Educação, 2007.
WADSWORTH, B., Inteligência e Afetividade da Crianç a na Teoria de Piaget. São Paulo: Editora Pioneira,  1996.

Mapa IX - Expressão Dramática /Teatro / Drama Expre ssion /Theatre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Expressão Dramática /Teatro / Drama Expression /The atre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
Susana Isabel Pereira Santos Oliveira - TP: 90

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
Visa-se criar condições para que os/as estudantes p ossam:
- Compreender os objetivos da Expressão Dramática /  Teatro no âmbito da sua aplicação na Educação Bási ca;
- Utilizar os conceitos específicos da Expressão Dr amática e do Teatro ao nível da intervenção em grup os de
trabalho;
- Aplicar técnicas específicas para a criação de pr ojetos de Expressão Dramática / Teatro com alunos d a Educação
Básica, atuando de forma crítica e distanciada.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The Curricular Unit aims at creating the conditions  for the student to:
- Understand the goals of Drama Expression / Theatr e in the context of its application to Primary/Basi c Education;
- Use the concepts that are specific to Drama Expre ssion / Theatre work in terms of intervention withi n working
groups;
- Apply techniques that are specific to the design of Drama Expression / Theatre projects with Primary /Basic
education pupils, and work on them in a critical an d detached way.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Teatro: fundamentos da mitologia grega.
2. A Pedagogia do Teatro na Educação e construção d e identidade.
3. Formação simbólica e representação dramática/tea tral.
4. Construção da linguagem artística da Expressão D ramática/Teatral:
4.1. Estética teatral (conceção de direção, estilos , cenografias, figurinos, adereços …);
4.2. Processos de apreciação artística.
5. Teatro: apreciação/comunicação/produção coletiva .
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6. Texto dramático e criação literária.
7. Projectos artístico-pedagógicos: criação e gestã o de oficinas / ateliês artísticos na área da Expre ssão
Dramática/Teatro.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Theatre: Greek mythology fundamentals.
2. Pedagogy of Theatre in Education and identity co nstruction.
3. Symbolic training and dramatic/theatrical repres entation.
4. Construction of the Drama / Theatre artistic lan guage:
4.1. Theatrical Aesthetics (directing, styles, sett ings, costumes, props, etc.);
4.2. Processes of artistic appreciation.
5. Theatre: appreciation / communication / collecti ve production.
6. Dramatic text and literary creation.
7. Artistic-pedagogic projects: development and man agement of workshops/art studios in the area of Dra ma
Expression / Theatre.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
A Unidade Curricular tem por objetivo proporcionar aos estudantes aprendizagens relacionadas com a dir eção e
gestão de grupos de trabalho, nomeadamente ao nível  da implementação de projetos de expressão Dramátic a /
Teatro.
Pretende-se, desta forma, contribuir para a formaçã o técnica e científica dos estudantes, munindo-os d e
ferramentas teórico-
-práticas que os habilitem a organizar, orientar e avaliar atividades interventivas no âmbito da Expre ssão Dramática
/ Teatro.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
The Curricular Unit aims at providing the student w ith the learning related to the working groups’ dir ection and
management, particularly in terms of Drama Expressi on / Theatre projects implementation.
The aim is thus to contribute to the technical and scientific training of the student, and provide him /her with
theoretical-practical tools that make it to organiz e, develop and manage, and assess interventional ac tivities in the
area of Drama Expression / Theatre.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
A metodologia a utilizar pretende valorizar o estud ante focando-se no seu processo de ensino-aprendiza gem.
Como tal, centra-se na vivência de situações de apr endizagem, de observação, de pesquisa e de análise.

Avaliação contínua:
- 30% para a frequência sobre os conteúdos teórico- práticos;
- 70% para a parte prática - desempenho ao longo da s aulas (30%), apresentação e dinamização de um pla no de
aula (20%), diário de bordo (20%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
The applied methodology intends to provide addition al value for the student by focusing on his/her
teaching/learning process. Thus, it is centered on acquiring experience from the situations of learnin g, observation,
research and analysis.

Continuous assessment:
- 30% for the test on theoretical and practical syl labus contents;
- 70% for the practical part – in-class activity (3 0%), presentation and application of a lesson plan (20%), class
logbook (20%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

Para que os estudantes assumam um saber profissiona l docente consciente, crítico e reflexivo, serão
implementadas metodologias de ensino que recorram a o trabalho colaborativo e cooperativo. Assim,
promover-se-á a corresponsabilização na pesquisa, o bservação e reflexão crítico-criativa de forma a in centivar a
construção de uma identidade personalizada que se i rá delineando pela assunção de um perfil profission al em
contínua progressão.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
In this Curricular Unit, teaching methodologies tha t resort to use of collaborative and cooperative wo rk are
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implemented so that the student may acquire conscio us, critical and reflective professional teaching k nowledge.
Thus, co-responsibility in research work, and obser vation and critical-creative thinking are promoted in order to
encourage his/her construction of a personalized id entity that is delineated by the adoption of a cont inuously
progressing professional profile.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
BARRET, G. (1991). Expressão Dramática e Teatro, Po rto, Edições Asa.
ARISTÓTELES (2008) Poética. Lisboa, Fundação Calous te Gulbenkian.
EURÍPIDES (2008) Medeia. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian.
SOFOCLES (2007) Antígona. Lisboa, Fundação Calouste  Gulbenkian.
SOFOCLES (2006) Rei Édipo. Lisboa, Edições 70.
EURIPIDES (2006) Bacantes. Lisboa, Edições 70.
KOUDELA, I. (1982) Jogos Teatrais. São Paulo, Edito ra Perspectiva.
LABAN, R. (1991) Dança Educativa Moderna, São Paulo , Ícone.
MARTINS, A. (2002) Didáctica das Expressões, Univer sidade Aberta.
SOUSA, A. (2003) Educação pela Arte e Artes na Educ ação. vol I, Bases Psico-pedagógicas. Lisboa, Insti tuto
Piaget.
SOUSA, A. (2003) Educação pela Arte e Artes na Educ ação. vol II, Drama e Dança, Lisboa, Instituto Piag et.
SPOLIN, V. (1979) Improvisação para o Teatro. S. Pa ulo, Editora Perspectiva.

Mapa IX - Expressão e Educação Musical / Music Expr ession and Education

6.2.1.1. Unidade curricular:
Expressão e Educação Musical / Music Expression and  Education

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
Sérgio Bruno Moreira do Amaral - TP: 90

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
Visa-se criar condições para que os estudantes poss am:
- Abordar os fundamentos teóricos e metodológicos d a Expressão e Educação Musical em contexto pedagógi co;
- Promover o desenvolvimento do potencial criativo- artístico do estudante através da área da Expressão  e
Educação Musical sustentada em metodologias e didát icas específicas;
- Articular a área da Expressão e Educação Musical,  no sentido de adequar conteúdos e competências, na
concretização de projetos artísticos, em diferentes  contextos.
- Identificar a importância da Expressão e Educação  Musical;
- Identificar e aplicar os conceitos e metodologias  relacionadas com a área da Expressão e Educação Mu sical;
- Contextualizar e saber aplicar propostas artístic o-pedagógicas adaptadas às realidades socioeducativ as;
- Planificar e elaborar projetos artísticos;
- Implementar, dinamizar e gerir projetos artístico s, no âmbito da Educação Básica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim of the Curricular Unit is to provide the co nditions for the student to:
- Approach theoretical and methodological foundatio ns of Music Expression and Education as applied to the
teaching context;
- Promote the development of the student’s creative  and artistic potential through Music Expression an d Education
that is sustained by specific methodologies and did actics;
- Articulate the area of Music Expression and Educa tion in such a way as to become able to adapt its c ontents and
skills to the development artistic projects in diff erent contexts;
- Identify the importance of Music Expression and E ducation;
- Identify and apply the concepts and methodologies  related to Music Expression and Education;
- Contextualize and know how to apply artistic and pedagogical proposals that adapt to different socia l and
educational realities;
- Plan and develop artistic projects;
- Implement, develop and manage art projects in Pri mary/Basic Education.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Plasticidade corporal e vocal:
1.1. A interdependência Corpo-Voz;
1.2 A fisiologia e a fonologia da voz;
1.3. Timbre: fontes sonoras convencionais e não con vencionais; sons semelhantes e contrastes.
2. Elementos da Expressão e Educação Musical:
2.1. Ritmo: pulsação; andamentos; compassos; organi zação binária e ternária; monorritmia / polirritmia ; ostinato
rítmico;
2.2. Instrumental Orff: práticas e conceitos;
2.3. Construção/manipulação criativa de objetos son oros;
2.4. Noções básicas na interpretação de instrumento s didáticos.
3. A animação musical em contextos educativos.
4. Projetos artístico-pedagógicos:
4.1. Produção de eventos artísticos em diferentes c ontextos;
4.2. Criação e gestão de oficinas / ateliês artísti cos na área da Expressão e Educação Musical.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Body and voice plasticity:
1.1. Body-voice interdependence;
1.2 Voice phonology and physiology;
1.3. Timbre: conventional and unconventional sound sources; similar and contrasting sounds;
2. Elements of Music Expression and Education:
2.1. Rhythm: pulse/beat; tempo; beat; binary and te rnary organization; monorhythms/polyrhythms; rhythm ic
ostinato;
2.2. Orff Instruments: concepts and practices;
2.3. Construction/creative manipulation of sound ob jects;
2.4. Basic notions of teaching tools interpretation ;
3. Musical animation in educational settings:
4. Artistic and pedagogical projects:
4.1. Artistic events production in different contex ts;
4.2. Creation and management of workshops/art studi os in the area of Music Expressions and Education.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
A Unidade Curricular tem por objetivo proporcionar ao estudante o aprofundamento de conteúdos relacion ados
com aspetos pedagógico-didáticos da Expressão Music al no âmbito do ensino pré-escolar e no 1º ciclo do  ensino
básico. Pretende-se pois, que os conteúdos programá ticos contribuam para a formação técnica e científi ca do
futuro profissional, ao procurar desenvolver no est udante competências que o habilitem a organizar os conteúdos,
orientar o trabalho e desenvolver investigação no â mbito da Educação Musical.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
The Curricular Units aims at providing the student with enhanced contents related to pedagogical and d idactic
aspects of Musical Expression in pre-primary and pr imary (1st cycle) school contexts.
It is thus intended that the syllabus contributes t o technical and scientific training of the prospect ive professional
in so far as it seeks to develop the skills that en able him/her to organize the contents, carry out th e work and
develop research in Music Education.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
A metodologia a utilizar pretende valorizar o estud ante centrando-se no seu processo de ensino-aprendi zagem.
Tendo em conta o cariz da Unidade Curricular (UC), serão utilizadas metodologias interrogativas, demon strativas e
ativas. Assim, serão solicitadas reflexões críticas  sobre algumas temáticas do programa, análise de no rmativos e
textos da especialidade e atividades práticas.

A avaliação terá como finalidade verificar a aquisi ção e domínio dos objetivos de aprendizagem previst os para esta
unidade curricular.
A ponderação da nota final terá em conta:
Participação dos momentos práticos e de discussão n a turma - 10%
Realização de um trabalho prático e sua apresentaçã o - 50%
Frequência escrita - 20%
Portfólio reflexivo individual - 20%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
The Curricular Unit teaching methodology intends to  give added value to the student as it focuses on h is/her
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teaching/learning process.
Taking into consideration the CU profile, interroga tive, demonstrative and active methodologies are us ed. Thus,
critical thinking on some syllabus topics, normativ e and expertise texts analysis, and practical activ ities are
required from the student.
The Curricular Unit assessment aims at evaluating a cquisition and mastery of the defined learning obje ctives.
The final CU mark takes into account:
Participation in practical moments and in-class dis cussions - 10%
A practical assignment and its presentation - 50%
A written test - 20%
An individual reflective portfolio - 20%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

serão implementadas metodologias de ensino que reco rram ao trabalho colaborativo e cooperativo. Assim,
promover-se-á a corresponsabilização na pesquisa, o bservação e reflexão crítico-criativa de forma a in centivar a
construção de uma identidade personalizada que se i rá delineando pela assunção de uma filosofia docent e em
contínua progressão nos domínios pedagógico-didátic os da Expressão e Educação Musical no âmbito do ens ino
pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
Here, teaching methodologies that make use of colla borative and cooperative work are implemented so th at the
student may adopt conscious, critical and reflectiv e professional knowledge. Thus, co-responsibility i n research,
observation and critical-creative thinking is foste red in order to encourage the construction of a per sonalized
identity that is gradually delineated by the studen t’s adoption of a teaching philosophy that is in co ntinuous
progression in the pedagogical/didactic Music Expre ssion and Education for pre-primary and primary/bas ic
education (1st Cycle).

6.2.1.9. Bibliografia principal:
AMARAL, S. B. M., (2004). Expressão Musical: Signif icados e Significantes. Perspectiva Vivencial no Ja rdim-
de-Infância. Colecção THESAURUS. Coimbra: Instituto  Superior Miguel Torga.
AMARAL, S. B. M., (2010). Sebenta de Expressão e Ed ucação Musical. Anadia.
GORDON, E. (2000). Teoria da Aprendizagem Musical p ara Recém-nascidos e Crianças em Idade Pré-Escolar.
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
SOUSA, A. B. (2003). Educação Pela Arte e Artes na Educação: Música e Artes Plásticas. Lisboa: Institu to Piaget.
TORRES, R. M. (2001). As Canções Tradicionais Portu guesas no Ensino da Música. Contribuição da Metodol ogia de
Zoltán Kodály. 2ª Edição. Lisboa: Editorial Caminho .
UNESCO (2006). Roteiro Para a Educação Artística. D esenvolver as Capacidades Criativas Para o Século X XI.
Lisboa: Comissão Nacional da Unesco.

Mapa IX - Expressão Físico-Motora/Dança / Physical and Body Expressions/Dance

6.2.1.1. Unidade curricular:
Expressão Físico-Motora/Dança / Physical and Body E xpressions/Dance

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
Janete Cláudia Fernandes de Oliveira Brandão - PL: 90

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
Pretende-se que o estudante seja capaz de:
1.Reconhecer a importância da expressão físico-moto ra/dança no contexto educativo
2.Familiarizar com as teorias, técnicas e estratégi as criativo-artísticas necessárias ao desenvolvimen to de uma
ação educativa dinâmica e eficaz
3.Saber planificar e lecionar sessões de expressão físico-motora/dança
4.Fomentar práticas reflexivas, individuais e colet ivas, no âmbito da docência
5.Identificar as diferentes abordagens ao ensino do  movimento/dança no ensino básico
6.Identificar e conhecer as invariantes do moviment o/dança

ACEF/1112/22382 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=cb6a...

72 de 145 30-04-2012 13:36



7.Identificar os elementos e componentes estruturan tes da dança
8.Conhecer e criar diferentes abordagens para cada componente
9.Reconhecer a relação entre movimento/dança, comun icação e criatividade
10.Reconhecer a interdisciplinaridade que uma sessã o de movimento/dança pode promover
11.Conhecer, criar e desenvolver jogos e atividades  de movimento/dança
12.Conhecer e desenvolver modelos de práticas e met odologias de planeamento

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Intends that the student is able to:
1. Recognize the importance of expression physical- motor in educational settings;
2. Familiarize with the creative and artistic theor ies, techniques and strategies necessary for develo pment of a
dynamic and effective educational action;
3. Learn to plan and teach sessions of expression p hysical-motor ;
4. Promote reflective practices (individual and col lective) in the context of teaching;
5. Identify the different approaches to teaching mo vement / dance in basic school;
6. Identify and know the invariants of motion / dan ce;
7. Identify the structural elements and components of dance;
8. Know and create different approaches for each co mponent;
9. Recognize the relationship between movement / da nce, communication and creativity;
10. Recognize the interdisciplinary that a session of movement / dance can promote;
11. Know, create and develop games and movement/dan ce activities;
12. Know and develop models of practice and plannin g methodologies.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.O movimento/dança no ensino básico
1.1.A importância do movimento/dança no ensino bási co
1.2.Abordagens ao ensino da dança.
- Pelas Formas
- Pela Expressão
- Pelas Ações
2. Os elementos universais da Dança
2.1. Corpo – o Quê? Quais são os movimentos que o c orpo pode realizar
2.2. Espaço - Onde? Ao dançar, que espaço o corpo o cupa
2.3. Tempo/Dinâmica – Como? Que intensidade, dinâmi cas, tempos ou amplitudes pode o nosso corpo descob rir e
produzir
2.4. Relações – Com quem, com quê e em que situaçõe s
3. Técnicas facilitadoras da comunicação e da criat ividade
4. Relações interdisciplinares
4.1. Fatores comuns às expressões artísticas
5.Projetos artístico-pedagógicos
5.1 Jogos e atividades de movimento/dança
5.2 Modelos de práticas e metodologias de planeamen to.

6.2.1.5. Syllabus:
1. The movement/dance in basic school
1.1. The importance of dance in basic school
1.2. Approaches To The Teaching of Dance.
- Through The Forms
- Through The Expression
- Through Actions
2. Universal Elements Of Dance
2.1. Body - What? What are The Movements That Body Can Make
2.2. Area - Where? What Space The Body Uses To Danc e
2.3. Time / Dynamics - How? What Intensity, Dynamic s, Or Ranges Of Time Can Our Body Find And Produce
2.4. Relations - With Who, What And In What Situati ons
3. Techniques That Enable The Communication And Cre ativity
4. Interdisciplinary relations
4.1. Factors common to artistic expressions
5. Artistic and educational projects
5.1 Games and movement / dance activities
5.2 Models of practice and methodologies planning.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
A Unidade Curricular tem por objetivo proporcionar ao estudante o aprofundamento de conteúdos relacion ados
com aspetos pedagógico-didáticos do movimento/dança , presentes numa sessão/aula de expressão físico-
motora/dança. No sentido de contribuírem para o des envolvimento das competências do estudante, os cont eúdos
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programáticos desta unidade curricular pretendem qu e, através do desenvolvimento do seu potencial cria tivo, o
estudante seja capaz não apenas de conhecer e ident ificar os fundamentos teóricos e metodológicos iner entes à
dança, mas principalmente que seja capaz de desenvo lver metodologias de planeamento e aplicá-las duran te uma
dinamização de sessão de dança, desenvolvendo assim  uma capacidade de ação interventiva dinâmica e efi caz.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
The curricular unit aims to provide the student wit h the deepening of syllabus related to pedagogical and didactic
aspects of movement/dance, present at a session / c lass of expression physical-motor / dance. In order  to
contribute to the development of the competences of  the student, the content of this curricular unit h ave the
objective of, through the development of their crea tive potential, student be able not only to know an d identify the
theoretical and methodological that are inherent in  dance, but mostly capable of developing planning
methodologies and apply them during a teaching sess ion of dance, developing a capability of intervenin g in
dynamic and effective way.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
A metodologia de ensino assenta na lecionação de au las práticas e laboratoriais.
A observação/avaliação contínua ao longo do ano let ivo servirá de complemento à avaliação final.
Os estudantes para serem avaliados desta forma deve rão satisfazer os seguintes requisitos: Participaçã o ativa.
As características de participação nas aulas serão avaliadas pela assiduidade, pontualidade, empenhame nto na
realização das situações de aprendizagem e contribu to para a dinamização da participação dos companhei ros de
turma e/ou de grupo.
A nota será obtida da seguinte forma:
• 30% para a parte teórica (teste escrito).
• 70% para a parte prática.
Em nenhuma das partes, o estudante poderá ter nota inferior a 8 valores.
Caso o estudante não obtenha avaliação superior a 1 0 valores por frequência será sujeito a um exame fi nal.
A avaliação prática poderá ter em consideração trab alhos que o estudante possa desenvolver no âmbito d a dança,
num valor que nunca excederá um peso de 30% da refe rida avaliação.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
The teaching methodology is based on a pratical and  laboratory teaching.
The observation / continuous assessment throughout the school year will complement the final assessmen t.
To be assessed in this manner, students must meet t he following requirements: Active participation.
The characteristics of participation in class will be evaluated by attendance, punctuality, commitment  to the
achievement of learning situations and contribute t o boosting the participation of classmates and / or  group.
The score is calculated as follows:
• 30% for the theoretical part (written test).
• 70% for the practical part.
In none of the parts, the student may have less tha n eight note values.
If the student does not obtain an evaluation up to ten values per frequency will be subject to a final  exam.
The practical assessment will take into account lab ors that the student can develop within the dance, a value that
never exceed a weight of 30% of that assessment.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

Através de uma metodologia de ensino que assenta na  lecionação de aulas práticas e laboratorial, em co nsonância
com os objetivos propostos e com os conteúdos apres entados,pretende-se que o estudante desenvolva
conhecimentos e competências, de modo a torna-lo ma is capaz, de forma autónoma.Ao consolidar a vivênci a de
metodologias,técnicas e estratégias criativo-artíst icas com o conhecimento,criação e desenvolvimento d e jogos e
atividades de movimento/dança e ainda com o reconhe cimento da interdisciplinaridade que uma sessão de
movimento/dança pode promover, o estudante para alé m de identificar as diferentes abordagens ao ensino  do
movimento/dança,irá conhecer e ser capaz de desenvo lver modelos de práticas e metodologias de planeame nto.As
aulas práticas e laboratorial visarão favorecer o d esenvolvimento de conhecimentos e competências dos
estudantes, bem como o desenvolvimento da capacidad e de construção das suas próprias perspetivas,
tornando-se mais conscientes, criativos e reflexivo s.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
Through a methodology that is based on a pratical a nd laboratorial teaching class, in line with the pr oposed
objectives and the contents, it is intended that st udents develop knowledge and skills in order to mak e it more
capable, so autonomous. In this sense, to consolida te the learning of methodologies, techniques and st rategies
with the knowledge, creation and development of gam es and movement/dance activities and with the recog nition of
the interdisciplinary that a session of movement / dance can promote, the student will be able to iden tify the
different approaches to teaching movement / dance, will know and be able to develop models of practice s and
methodologies for a class planning.The practical an d laboratory classes will aim to promote the develo pment of
knowledge and skills of students as well as develop ing the ability to build their own perspectives, th us becoming
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more conscious, creative and reflective.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
1. BALCELLS, M.(2000): Expresion Corporal y Danza. Inde Publicacio-nes.España.
2. BATALHA, A.P. (2004): A Metodologia do Ensino da  Dança. Univer-sidade Técnica de Lisboa, Faculdade de
Motricidade Humana.
3. GOUGH, M.: Knowing Dance – A Guide for Creative Teaching. Dance Books, s/d. London.
4. JOYCE, M. (2004): First Steps in Teaching Creati ve Dance to Children. 3ª edição. Mayfield Publishin g Company.
California.
5. NEWLOVE & DALBY (2004): Laban for All. British L ibrary. New York.
6. SOUSA, A.: A Dança Educativa na Escola. vol. II.  Básica Editora, s/d.
7. SOUSA, A. (2003): Educação Pela Arte e Artes na Educação: vol II – Drama e Dança. Horizontes Pedagó gicos.
Instituto Piaget
8. WILLIS, C.(2004): Dance Education tips from the Trenches. United States.
9. XAREZ, L; et all (1992): A dança no 1º Ciclo do Ensino Básico. in Bo-letim SPEF, nº5/6, Verão/Outon o. 97-106.

Mapa IX - Expressão Gráfica e Cartografia / Graphic  Representations and Cartography

6.2.1.1. Unidade curricular:
Expressão Gráfica e Cartografia / Graphic Represent ations and Cartography

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
Carmen Maria Martins Nogueira - T: 10; TP: 40

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
Espera-se que o estudante seja capaz de:
- Usar adequadamente termos e conceitos associados à Cartografia e à Geografia;
- Selecionar, no âmbito cartográfico, as escalas de  análise mais adequadas a cada situação;
- Analisar a diversidade e interdependência, cartog ráfica, entre o local e o global;
- Procurar informação cartográfica pertinente e act ualizada, em fontes diversas, adequadas e credíveis ;
- Tratar a informação de forma adequada, evidencian do conhecimento quanto ao tipo de tratamento cartog ráfico e
adequação e actualização face aos meios;
- Produzir informação geográfica pertinente, válida , estruturada e documentada, utilizando adequadamen te a
linguagem cartográfica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The student is expected to:
- Use appropriate terms and concepts related to car tography and geography;
- Select, mapping within the scales of analysis bes t suited to each situation;
- To analyze the diversity and interdependence, map ping between local and global;
- Find relevant and updated cartographic informatio n in diverse sources, adequate and credible;
- Treat the information appropriately, demonstratin g knowledge of the type of treatment and suitabilit y mapping and
updating in the face to the media;
- Produce geographic information relevant, valid, s tructured and documented, using the cartographic la nguage
properly.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à História da Cartografia
- Conceitos de mapa, carta e Cartografia
- A cartografia na Antiguidade Clássica
- A Cartografia na Idade Média
- A Cartografia entre os séculos XV e os séculos XI X
- A Cartografia: do século XX à atualidade (SIG - S istemas de Informação Geográfica).
2. Cartografia de Base
- Temática, náutica e atlas
3. Fontes de Informação Cartográfica e Agentes de P rodução Nacional
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- Insitituto Geográfico Português (IGP)
- Instituto Geográfico de Exército (IGeoE)
- Instituto Hidrográfico (IH)
- Outras fontes de informação e agentes de produção  cartográfica nacional
4. Fundamentos de expressão gráfica e cartográfica
- As Cartas como modelos da realidade
- Seleção cartográfica
- Generalização cartográfica
- As Escalas
- Semiologia e linguagem gráfica
- Os elementos de um mapa
5. Representação e Manipulação Cartográfica
- Tratamento de dados
- Mapas de pontos, mapas de círculos proporcionais,  mapas coropletos e mapas mentais.
6. Cartografia e Educação Básica

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to the history of Cartography
Concepts of map, chart and Cartography
Cartography in Classical Antiquity
Cartography in the Middle Ages
Cartography between the15 th and 19th centuries
Cartography from the 20th cent. to the present (GIS /Geographic Information Systems)
2. Base Cartography
Thematical and Nautical Cartography, and atlases
3. Cartographic information sources and national ca rtographic production agents
IGP/Portuguese Geographic Institute
IGeoE/Geographic Institute of the Army
IH/Hydrographic Institute
Other information sources and national cartographic  production agents
4. Fundamentals of graphic and cartographic represe ntation
Maps and charts as models of reality
Cartographic selection
Cartographic generalization
Scales
Semiology and cartographic language
Elements of a map/chart
5. Cartographic representation and manipulation
Data processing
Maps of points, proportional circles maps, chorople th maps and mental maps
6. Cartography and primary education

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
- Usar adequadamente termos e conceitos associados à Cartografia e à Geografia;
- Selecionar, no âmbito cartográfico, as escalas de  análise mais adequadas a cada situação;
- Analisar a diversidade e interdependência, cartog ráfica, entre o local e o global;
- Procurar informação cartográfica pertinente e atu alizada, em fontes diversas, adequadas e credíveis.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
- Use appropriate terms and concepts related to car tography and geography;
- Select, mapping within the scales of analysis bes t suited to each situation;
- To analyze the diversity and interdependence, map ping between local and global;
- Find relevant and updated cartographic informatio n in several sources, appropriate and credible.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
As horas de aula foram formalmente distribuídas em aulas teóricas e aulas práticas.
Assim, as aulas teóricas corresponderão à reflexão,  à crítica, ao debate e a breves exposições por par te do docente
e em aberta interação com os estudantes sobre os “a licerces” da ciência cartográfica, enquanto que as aulas
práticas e dentro da lógica de desenvolvimento de c ompetências, funcionarão como uma oficina de cartog rafia,
onde o estudante é colocado face a problemas para r esolver, apelando à mobilização de noções, conhecim entos,
procedimentos, métodos e técnicas específicos da Ca rtografia.
Teremos uma avaliação escrita a incidir sobre os co nteúdos de natureza teórica (50%), no final das 30 horas letivas
e uma avaliação escrita a incidir sobre os conteúdo s de cariz prático e experimental (40%), nas última s aulas
práticas. Nas sessões práticas a assiduidade terá u m peso na avaliação de 10%.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
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The class hours were formally distributed in lectur es and practical classes. Thus, the lectures corres pond to
reflection, critique, debate and brief expositions by the teacher and open interaction with students a bout the
"building blocks" of science mapping, while the cla sses and the logic of skills development , function  as a
cartographic workshop where the student is brought face to solve the problems, calling for the mobiliz ation of
ideas, knowledge, procedures, specific methods and techniques of cartography.
We will have a written evaluation to focus on the t heoretical content (50%) at the end of the 30 teach ing hours and a
written evaluation to focus on content, practical a nd experimental (40%), the last practical classes. In attendance
will have practice sessions in a weight rating of 1 0%.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

Espera-se que o estudante:
- Trate a informação de forma adequada, evidenciand o conhecimento quanto ao tipo de tratamento cartogr áfico e
adequação e actualização face aos meios;
- Produza informação geográfica pertinente, válida,  estruturada e documentada, utilizando adequadament e a
linguagem cartográfica;
- Esteja atento ao evoluir dos desafios, mantendo u ma postura reflexiva mas receptiva às mudanças, pro curando
formas de os enfrentar e de os transformar em oport unidades de crescimento e de desenvolvimento, no âm bito do
conhecimento cartográfico.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
It is expected that the student:
- Treat the information appropriately, demonstratin g knowledge of the type of treatment and suitabilit y mapping and
updating in the face to the media;
- Produce geographic information relevant, valid, s tructured and documented, using the cartographic la nguage
properly;
- Be aware of the challenges evolve, maintaining a reflective stance but open to change, looking for w ays to address
them and turn them into opportunities for growth an d development within the cartographic knowledge.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
DIAS, Maria Helena (1995). Os Mapas em Portugal. Li sboa:Edições Cosmos.
FERREIRA, Conceição Coelho; SIMÕES, Natércia Neves (1987). Tratamento estatístico e gráfico em geograf ia. 2ª
ed. revista. Lisboa: Gradiva.
FERREIRA, Conceição Coelho; SIMÕES, Natércia Neves (1994). A evolução do pensamento geográfico. 9ª ed.
Lisboa: Gradiva.
GARCIA, João Carlos (1990). "O Muro de Berlim: uma história moral da geografia mental". Revista da Fac uldadede
Letras - Geografia, I Série, Vol. VI. Porto. pp. 28 1-305.
GASPAR, Joaquim Alves (2005). Cartas e projecções c artográficas.3ª ed.Lisboa: Lidel.
IBERTI, Ana Rosa. A utilização de mapas mentais na representação o lugar. UFBA, IGEO. Disponível em
http://www.geografia.ufpr.br/neer/NEER2/Trabalhos_N EER/Ordemalfabetica/Microsoft%
20Word%20-%20AnaRosadoCarmoIberti.ED2I.pdf
Instituto Geográfico do Exército (2002). Manual de Leitura de Cartas. 5ª Edição. Barreiro: Instituto G eográfico do
Exército.

Mapa IX - Expressão Plástica e Educação Visual / Pl astic Artistic Expression and Visual Education

6.2.1.1. Unidade curricular:
Expressão Plástica e Educação Visual / Plastic Arti stic Expression and Visual Education

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
Maria da Assunção Vieira da Luz Pestana - PL: 90

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
Visa-se criar condições para que os/as estudantes p ossam:
- Descrever e justificar os aspetos pedagógico-didá ticos da Expressão Plástica e Educação Visual, na p erspetiva da
Educação Artística dirigida à Educação Básica;
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- Articular e aplicar os conteúdos no âmbito da Exp ressão Plástica e Educação Visual;
- Identificar e utilizar a terminologia, os conceit os específicos e os objetivos de diferentes prática s e formas de
implementação, investigação e metodologia;
- Organizar e planificar atividades no domínio da E xpressão Plástica e Educação Visual, nos âmbitos fo rmal e não
formal, segundo os pressupostos pedagógico-didático s desenvolvidos nas sessões/aulas;
- Atuar reflexiva e criticamente sobre processos e produtos desenvolvidos ao longo da unidade curricul ar.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim is to create conditions for students to:
- Describe and justify the pedagogical and didactic  aspects of Plastic Arts and Visual Education, the perspective of
arts education directed to basic education;
- Articulate and apply the content in the Plastic A rts and Visual Education;
- Identify and use the terminology, concepts and th e specific objectives of different practices and wa ys of
implementation, research and methodology;
- Organize and plan activities in the field to Plas tic Arts and Visual Education, in formal and inform al areas,
according to the pedagogical and didactics - develo ped educational in sessions / classes;
- To act reflectively and critically about processe s and products developed during the curricular unit .

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A Educação Artística: Expressão Plástica e Educa ção Visual, em Educação Básica.
1.1. Exploração dos elementos estruturais da lingua gem visual, leitura, (re)criação e manipulação de i magens.
1.2. A Expressão Plástica, como contributo na promo ção das capacidades de expressão e de comunicação d a
criança, numa perspectiva integradora.
2. Processos, produtos; metodologias e práticas.
2.1.Técnicas de expressão e práticas de representaç ão nas vertentes bidimensionais e tridimensionais.
2.2. Exploração de materiais, instrumentos e suport es de Expressão Plástica e Educação Visual.
3. Desenvolvimento de ideias e estratégias para des envolvimento de competências plásticas comunicativa s.
3.1. Produção e gestão de actividades plásticas e c omunicativas em diferentes comunidades.
3. 2. Promoção de Ateliês e Oficinas artísticas no âmbito da Educação Básica (formais e não formais, a bordagem
interdisciplinar).
4. Promoção da Investigação, desenvolvimento criati vo e análise crítica.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Arts Education: Plastic Arts and Visual Educatio n, in Basic Education.
1.1. Exploration of the structural elements of visu al language, reading (re)creation and manipulation of images.
1.2. The Artistic Expression as a contribution in p romoting the capacity of ex-pression and communicat ion of the
child, an integrative perspective.
2. Processes, products, procedures and practices.
2.1. Technics of expression and representation prac tices in two-dimensional and three-dimensional aspe cts.
2.2. Exploration of materials tools and supports Pl astic Arts and Visual Education.
3. Development of ideas and strategies for developi ng communicative competence plastic.
3.1. Production and management of arts and communic ation activities in different communities.
3. 2. Promotion of workshops and artistic workshops  in the context of basic education (formal and info rmal,
interdisciplinary approach).
4. Promotion of research, creative development and critical analysis.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
A Unidade Curricular tem por objetivo proporcionar ao estudante o aprofundamento de conteúdos relacion ados
com aspetos pedagógico-didáticos da Expressão Plást ica e Educação Visual no âmbito do ensino básico.
Pretende-se pois, que os conteúdos programáticos co ntribuam para a formação técnica e científica do fu turo
profissional, ao procurar desenvolver no estudante competências que o habilitem a organizar os conteúd os,
orientar o trabalho e desenvolver investigação no â mbito da Expressão Plástica e Educação Visual.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
The curricular unit aims to provide the student wit h the deepening of contents related to pedagogical and didactic
aspects of Plastic Arts and Visual Education. It is  therefore intended that the syllabus contribute to  the technical
and scientific training of future professionals, se eking to develop in students the skills that enable  them to organize
contents, guide their work and develop research in Plastic Arts and Visual Education.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
A metodologia a utilizar pretende valorizar o estud ante centrando-se no seu processo de ensino-aprendi zagem.
Tendo em conta o cariz da unidade curricular, serão  utilizadas metodologias interrogativas, demonstrat ivas e
ativas. Assim, serão solicitadas reflexões críticas  sobre algumas temáticas do programa, análise de no rmativos e
textos da especialidade e atividades práticas.
A avaliação terá como finalidade verificar a aquisi ção e domínio dos objetivos de aprendizagem previst os para esta
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unidade curricular, assim sendo, apresentar-se-á so b a forma de um portfólio individual -70% e uma fre quência
escrita- 30%.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
The methodology used seeks to enhance the student f ocusing on the process of teaching and learning.
Having regard to the nature of curricular unit, wil l be used interrogative, demonstrative and active m ethodologies.
So, will be requested critical reflections on some issues of the syllabus, analysis of normative and e xpertise texts
and practical activities.
The evaluation will aim to verify the acquisition a nd mastery of the learning objectives planned for t his curricular
unit, therefore, will be present in the form of an indi-vidual portfolio-70% and a writing frequency-3 0%.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

Para que os estudantes assumam um saber profissiona l docente consciente, crítico e reflexivo, serão
implementadas metodologias de ensino que recorram a o trabalho colaborativo e cooperativo. Assim,
promover-se-á a corresponsabilização na pesquisa, o bservação e reflexão crítico-criativa de forma a in centivar a
construção de uma identidade personalizada que se i rá delineando pela assunção de uma filosofia docent e em
contínua progressão nos domínios pedagógico-didátic o da Expressão Plástica e Educação Visual.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
For students to take a conscious teaching professio nal knowledge, critical and reflective teaching met hodologies
will be implemented, making use of collaborative an d cooperative work. Thus, it will be promoted co-re sponsibility
in research, observation and critical-creative thin king in order to encourage the construction of a cu stom identity
that will outline the assumption of a teaching phil osophy in continuous progression in Plastic Arts an d Visual
Education.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
1. AKOSCHKY, J. et all (1998) Artes Y Escuela–Aspec tos curriculares y didácticos de la educación artís tica.
Barcelona: Paidós.
2.BARRET, M. (1979) Educação pela Arte. Lisboa: Edi torial Presença.
3. BELVER, M.H. (coord) (2000) Educación artística e Arte Infantil. Madrid: Fundamentos.
4. BELJON, J.J. (1993) Gramática del Arte. Madrid: Celeste Ediciones.
5. BOSCH, E. (2000) El Placer de Mirar, Ediciones A ctar, Barcelona.
6. CARRILHO, J.A.O. (2002) Comunicación Visual Y Te cnología Educativa. Madrid: Ediciones Grupo Editori al
Universidad.
7.DALTE, D. (2002) A Infância da Arte, A Arte da In fância. Porto: Edições ASA.
8.ESCRIBANO, A C. (1997) Saber Mirar. Ediciones: U. A Madrid.
9.EISNER, E. (1995) Educar a visión artística. Barc elona: Ediciones Paidós Educador.
10.SOUSA, A.B. (2003) Educar pelas Artes e Artes pe la Educação. 1º e 3º. vols, Lisboa: Edições Piaget.
11.ZABALZA, M. (1998) A Didáctica da educação infan til. Porto: Edições ASA.

Mapa IX - Filosofia das Ciências e Epistemologia Ge nética / Philosophy of Science and Genetic Epistemo logy

6.2.1.1. Unidade curricular:
Filosofia das Ciências e Epistemologia Genética / P hilosophy of Science and Genetic Epistemology

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
Filomena Maria Duarte Piedade Antunes - T: 40

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
Explorar a evolução do pensamento racional e as ciê ncias, nas dimensões sincrónica e diacrónica.
Situar os momentos de rutura ou de complementaridad e entre filosofia e ciência.
Classificar os saberes contemporâneos, destacando o s autores mais relevantes e as novas metodologias
propostas.
Evidenciar a “circulação” dos saberes e de um “novo  método” para o conseguir.
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Concretizar o novo método. (Perspetiva moriana).
Pensar a dinâmica “evolutiva” na construção da inte ligência.

Espera-se que o estudante:
Identifique e problematize as principais etapas da formação do conhecimento humano;
Analise e interprete os principais problemas e perp lexidades da epistemologia contemporânea;
Reconheça a necessidade de um novo método e modelo de organização dos saberes;
Compreenda a necessidade de pensar filosoficamente o pensamento científico.
Analise a conceção de Edgar Morin sobre a ciência, sobre a complexidade e suas estratégias para o conh ecimento
e para a educação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Explore the evolution of rational thought and scien ce, in synchronous dimensions and continuing.
Locate moments of break or complementarity between philosophy and science.
Sort the contemporary knowledge,highlighting the mo st relevant authors and the proposed new methodolog ies.
Highlight the "movement" of knowledge and a "new" m ethod to achieve this.Implement the new method.
(Perspective moriana).
Think 'evolutionary' dynamics in the construction o f intelligence.

Thus it is expected that the student:
Identify the main steps of problematize and formati on of human knowledge;
Analyze and interpret key issues and perplexities o f contemporary epistemology;
Recognize the need for a new method and model of or ganization of knowledge;
Understand the need to think philosophically scient ific thinking;
Review the conception of Edgar Morin about science,  about the complexity and their strategies for know ledge and
education.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I - Introdução à Epistemologia e Filosofia das Ciên cias
1. O Pensar desde a pré-filosofia à filosofia.
1.1 Do Mythos ao Logos;
1.2.Problematização do fenómeno do conhecimento;
1.3. Da pré-ciência às origens da ciência (Kepler, Copérnico, Leonard da Vinci, Francis Bacon, Galileu  e Descartes);
1.4.Da filosofia crítica à epistemologia (David Hum e, A. Comte, Círculo de Viena).

II- Problemáticas da Epistemologia.
1.Relativização do conceito de lei científica (empi rismo lógico);
2.Questionamento do conceito de lei científica (G. Bachelard e K. Popper);
3.O carácter transitório do conhecimento científico  (T. Kuhn);
4.A crise da visão tradicional do método (Feyeraben d).

III Introdução à Epistemologia Complexa:
1.Princípios de inteligibilidade: paradigma da simp licidade vs paradigma da complexidade;
2.Caracterização do Método;
3.Princípios generativos e estratégicos do Método;
4.Aplicabilidade do pensamento complexo na aprendiz agem: eixos estratégicos.

6.2.1.5. Syllabus:
I - Introduction to epistemology and Philosophy of science.
1. The Thinking from before philosophy to philosoph y.
1.1 From Mythos to Logos;
1.2. Problematization of the phenomenon of knowledg e;
1.3. The prescience to the origins of Science (Kepl er, Copernicus, Leonard da Vinci, Francis Bacon, Ga lileo and
Descartes);
1.4. Philosophy criticism of epistemology (David Hu me, a. Comte, Vienna Circle).

II- Problems of Epistemology.
1. Relativization of the concept of scientific law (logical empiricism).
2. Questioning the concept of scientific law (g. Ba chelard and k. Popper).
3. The transitional nature of scientific knowledge (t. Kuhn).
4. The crisis of the traditional view of the method  (Feyerabend).

III Introduction to Complex Epistemology
1. The inteligibility principles: simplicity paradi gm vs complexity paradigm.
2. Characterization of the method.
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3. Science principles and strategic Method.
4. Applicability of complex thought in learning: st rategic axes.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
Os conteúdos teóricos pretendem dar a conhecer o pr ocesso histórico de desenvolvimento das ideias huma nas
para que deste modo o estudante perceba diferentes narrativas no que concerne ao fenómeno do conhecime nto e
sua evolução, e relacione diferentes paradigmas.
Os conteúdos permitirão que o estudante:
- Relacione questões colocadas pela epistemologia e m relação ao conhecimento no geral, e na área das c iências
da educação em particular;
- Desenvolva a capacidade de crítica e de autocríti ca face à ciência e aos seus paradigmas;
- Desenvolva capacidades de crítica face à realidad e envolvente e mais especificamente no âmbito do en sino
aprendizagem.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
The theoretical plan to make known the historical p rocess of development of human ideas so that in thi s way the
student realize different narratives with regard to  the phenomenon of knowledge and its evolution, and  relate
different paradigms.
The contents will allow the student:
- Match the questions posed by the epistemology in relation to knowledge in Gen-eral, and in the area of science
education in particular;
- Develop the ability of criticism and self-critici sm in the face of science and their paradigms;
- Develop critical capacities vis-à-vis the surroun ding reality and more specifically within the scope  of education
learning.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
O modelo a utilizar será interativo centrado na con strução do saber pelo estudante e na estimulação de ssa
construção por parte do professor. As aulas desenvo lvem-se a partir da explicitação teórica das temáti cas e
conceitos fundamentais a partir de situações proble máticas e da leitura, análise, interpretação e disc ussão de
textos. O levantamento de questões e debate de idei as serão indispensáveis.

De acordo com o Regulamento de Frequência e Avaliaç ão, a classificação final na unidade curricular, no  quadro de
uma avaliação por frequência, resulta da média pond erada dos seguintes fatores:
Frequência -50% Frequência -50%
Na primeira frequência o estudante terá que ter not a mínima de 8 valores para poder realizar a segunda  frequência.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
The model to be used will be centered on the constr uction of interactive knowledge by the student and this
stimulation from the building.
Classes are developed from the theoretical explanat ion of fundamental concepts and themes from problem atic
situations and reading, analysis, interpretation an d discussion of texts.
Raising issues and brainstorming will be essential.

According to the Regulation of frequency and assess ment, a final ranking in the curriculum unit within  the
framework of an evaluation by frequency, results fr om the weighted average of the following factors:
-50% -50% frequency
In the first frequency student will have to take no te of at least 8 values to enable them to perform t he second
frequency.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

As aulas desenvolvem-se a partir da explicitação te órica das temáticas e conceitos fundamentais partin do de
situações problemáticas e da leitura, análise, inte rpretação e discussão de textos. O levantamento de questões e
debate de ideias serão indispensáveis para que o es tudante: Identifique e problematize as principais e tapas da
formação do conhecimento humano; Analise e interpre te os principais problemas e perplexidades da
epistemologia contemporânea; Reconheça a necessidad e de um novo método e modelo de organização dos
saberes; Compreenda a necessidade de pensar filosof icamente o pensamento científico; Analise a conceçã o de
Edgar Morin sobre a ciência, sobre a complexidade e  suas estratégias para o conhecimento e para a educ ação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
Classes are developed from the theoretical explanat ion of fundamental concepts and thematic basis of p roblematic
situations and reading, analysis, interpretation an d discussion of texts. Raising issues and brainstor ming will be
indispensable to the student identify and problemat ize the main stages of the formation of human knowl edge;
Analyze and interpret key issues and perplexities o f contemporary epistemology; Recognize the need for  a new
method and model of organization of knowledge; Unde rstand the need to think philosophically scientific  thinking;
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Review the conception of Edgar Morin about science,  about the complexity and their strategies for know ledge and
education

6.2.1.9. Bibliografia principal:
BARBEROUSSE, A. Kistler, X, Ludwig, P.(2001).A Filo sofia das Ciências do Século XX. Inst.Piaget. Lisbo a
BESNIER, J.M.(2000). As Teorias do Conhecimento. Ed .Piaget. Lisboa
BLANCHÉ, R.(1987).A Epistemologia. Editorial Presen ça.Lisboa
KAMMI, C.(1996). A Teoria de Piaget e a Educação Pr é-Escolar. Inst.Piaget. Lisboa
KOFMAN, M.(1997). Edgar Morin – Do Big Brother à Fr aternidade. Inst.Piaget. Lisboa
KUHN, T.(2000). A Estrutura das Revoluções Científi cas, Pioneira S. Paulo
MORIN, E.(1995). Introdução ao Pensamento Complexo,  Inst.Piaget, Lisboa
MORIN, E.(1992). O Método IV–As Ideias: a sua Natur eza, Vida, Habitat e Organização. Europa-América.Me m-
Martins
POPPER, K.(2001). A Vida é Aprendizagem–Epistemolog ia Evolutiva e Sociedade Aberta, Ed. 70. Lisboa
RAVOUX, J. P.(2004). A Unidade das Ciências. Explic ar a Natureza e Compreender o Homem. Inst.Piaget.Li sboa
SILVA, P.(1998).A Filosofia da Ciência de Paul Feye raband, Inst.Piaget. Lisboa
XYPAS, C.(1999). Piaget e a Educação. Inst.Piaget.L isboa.

Mapa IX - Fundamentos de Comunicação Educacional Mu ltimédia /Multimedia Educational Communication
Fundamentals

6.2.1.1. Unidade curricular:
Fundamentos de Comunicação Educacional Multimédia / Multimedia Educational Communication Fundamentals

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
Angélica Maria Reis Monteiro - T: 10; TP: 30

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
O estudante:
1. É capaz de mobilizar conceitos e ferramentas fun damentais das tecnologias de informação;
2. Comunica utilizando as diferentes linguagens med iatizadas (Discurso Scripto, Áudio, Vídeo e Informo );
3. Utiliza e manipula adequadamente meios e aplicaç ões informáticas;
4. Conhece os princípios básicos da Teoria da Comun icação;
5. Compreende as possibilidades e limitações das te cnologias de informação aplicadas à educação;
6. Planifica e realiza documentos multimédia educat ivos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The students:
1. Are able to mobilize key concepts and tools of i nformation technology;
2. Communicate using the different mediated languag es (script, áudio, vídeo, inform);
3. Use and properly handle media and computer appli cations;
4. Know the basic principles of communication theor y;
5. Understand the possibilities and limitations of information technologies applied to education;
6. Plan and conduct educational multimedia document s

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. O Fenómeno da Comunicação.
2. A Comunicação Educacional.
3. A Teoria Tecnológica da Educação e as teorias co ntemporâneas da educação.
4. Os discursos mediatizados (os media estáticos e os media dinâmicos).

6.2.1.5. Syllabus:
1. The Phenomenon of Communication.
2. The educational communication.
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3. The Theory of Technological Education and contem porary theories of education.
4. The mediated discourse (media static and dynamic  media).

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
Os conteúdos programáticos incidem sobre os procedi mentos básicos dos processos de comunicação
multimédia. A aprendizagem da sua utilização e post erior aplicação em exercícios práticos variados per mite o
desenvolvimento das competências em TIC para o uso pessoal, académico e profissional.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
The course contents focus on basic procedures of co mmunication media processes. By learning how to use  them
and subsequently applying their skills by solving v arious exercises they develop the ICT skills for pe rsonal,
academic and professional use.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
Esta unidade curricular encontra-se estruturada no Sistema de Gestão de Aprendizagem - Moodle por tópi cos de
estudo planeados segundo um modelo pedagógico ativo , centrado no estudante, na acessibilidade e na con strução
social de saberes.
Para concluir a unidade curricular com aproveitamen to, o estudante deverá ter avaliação positiva (míni mo 9,5
valores) no somatório final da unidade curricular, assim como deverá ter avaliação positiva na média p onderada
dos momentos de avaliação individual: frequência (4 0%) e trabalho individual (20%).
O trabalho individual corresponde a um portfólio da s atividades realizadas ao longo da unidade curricu lar e de uma
reflexão sobre as mesmas.
Para a realização com sucesso da unidade curricular , e de acordo com o regulamento de frequência e ava liação,
haverá lugar ainda para dois trabalhos em grupo (40 % da nota final) .

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
This course is structured in the Learning Managemen t System Moodle. The topics of study are planned ac cording
to a pedagogical model active, student-centered to increasy accessibility and the social construction of knowledge.
To complete the course successfully, the students s hould have a positive assessment in the sum end of the course
(at least 9,5 ), and should have a positive evaluat ion on the weighted average of the moments of indiv idual
assessment: frequency (40%) and individual work (20 %) .
The individual work corresponds to a portfolio of a ctivities along the course and reflection.
For the successful completion of the course, and ac cording to the regulation of frequency and assessme nt, there
will be two works in group (40% of final grade).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

A metodologia visa centrar no estudante o ónus da s ua aprendizagem, respeitando a sua capacidade de
autoformação, e promover o trabalho cooperativo ent re os elementos da turma. A comunicação com os cole gas e a
elaboração de projetos colaborativos é tão importan te quanto a orientação do docente. Esta metodologia  é
consistente com o objetivo de desenvolver competênc ias em TIC.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology is intended to focus on the burden of the student´s learning, respecting their capacit y for
self-training, and promote collaborative work among  group members. Communication with colleagues and t he
development of collaborative projects is as importa nt as the guidance of teachers. This methodology is  consistent
with the goal of development of ICT skills.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
VAZ-FREIXO, M. J. (2006). A Televisão e a Instituiç ão Escolar: Os efeitos cognitivos das mensagens tel evisivas e a
sua importância na aprendizagem. Lisboa: Instituto Piaget.
VAZ-FREIXO, M. (2006). Teorias e Modelos de Comunic ação. Lisboa: Instituto Piaget.

Mapa IX - Génese e Evolução da Língua Portuguesa / Genesis and Evolution of the Portuguese Language

6.2.1.1. Unidade curricular:
Génese e Evolução da Língua Portuguesa / Genesis an d Evolution of the Portuguese Language

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
Carlos Filipe Mota Figueiroa - T: 60
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
- Aprender conceitos relacionados com a variação e mudança linguística;
- Conhecer o mapa dialectal de Portugal;
- Conhecer as mudanças linguísticas no Português en tre o século XII (quando o português se torna língu a escrita)
e o século XXI;
- Estudar a fonologia, a sintaxe e a morfologia, qu er diacronicamente quer na variação dialectal;
- Reconhecer as principais características fonética s do português Contemporâneo.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- To learn concepts related to linguistic variation  and change;
- To know the Portuguese dialectal map;
- To know the linguistic changes in Portugal betwee n the 12th century (when Portuguese turns into a wr itten
language) and the 21st century;
- To study phonology syntax and morphology , both d iacronically as well as dialectal variation;
- To be aware of the main phonetic characteristics of the Contemporary Portuguese.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A variação das línguas naturais:
1.1. Da Gramática Universal às variedades de uma lí ngua;
1.2. Variação em diferentes componentes gramaticais  (léxico, sintaxe e fonologia);
1.3. Variação linguística no espaço, no tempo e na sociedade;
1.4. Relatividade dos conceitos de ‘língua’ e ‘dial eto’.
2. O estudo da variação sincrónica da língua:
3. Do Latim ao Galego-português (século XIII):
3.1. Factos históricos;
3.2. Do Latim ao Galego-português: evolução fonétic a;
3.3. Do Latim ao Galego-português: evolução da morf ologia e da sintaxe;
3.4. Do Latim ao Galego-português: formação do voca bulário.
4. O Galego-português (de 1200 a aproximadamente 13 50):
5. O Português europeu (do século XIV aos nossos di as):
6. O Português além da Europa:
6.1. O Português do Brasil: caracterização geral e alguns aspetos de diferenciação dialetal;
6.2. O Português na África, na Ásia e na Oceânia.

6.2.1.5. Syllabus:
1. The variation of natural languages:
1.1. From the Universal Grammar to varieties of a l anguage;
1.2. Variation in different components of grammar ( lexicon, syntax and phonol-ogy);
1.3. Linguistic variation in space, time and societ y;
1.4. Relativity of the concepts of 'language' and ' dialect'.
2. The study of the variation of the synchronous la nguage:
3. From Latin to the Galician-Portuguese (thirteent h century):
3.1. Historical facts;
3.2. From Latin to the Galician-Portuguese, phoneti c evolution;
3.3. From Latin to the Galician-Portuguese: evoluti on of morphology and syntax;
3.4. From Latin to the Galician-Portuguese: formati on of the vocabulary.
4. The Galician-Portuguese (approximately 1200 to 1 350):
5. The European Portuguese (the fourteenth century to the present day):
6. The Portuguese beyond Europe:
6.1. The Portuguese of Brazil: characterization and  some general aspects of dialectal differentiation;
6.2. The Portuguese in Africa, Asia and Oceania.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
Os conteúdos programáticos incidem, sobretudo, em t rês grandes secções: conceitos teóricos relacionado s com a
variação e mudança linguística; conceitos de fonéti ca e fonologia e, por último, história da língua po rtuguesa até
aos dias de hoje. Deste modo, pretende-se que os di scentes interiorizem o processo de variação e mudan ça
linguística, mais concretamente, no caso da língua portuguesa.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
The syllabus focuses, essentially, on three section s: theoretical notions regarding linguistic variati on and change;
phonetic and phonology concepts and, lastly, histor y of the Portuguese language till nowadays. This wa y, one
aoms that students learn the linguistic variation a nd change process, more specifically, regarding the  Portuguese
language.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
Análise de textos teóricos relacionados com os cont eúdos propostos;
Execução de exercícios práticos de fonética e de fo nologia;
Realização de transcrições fonéticas;
Análise prática das principais mudanças da língua p ortuguesa;
Utilização de recursos multimédia de acordo com os conteúdos programáticos;
Realização de trabalhos de grupo.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
Theoretical texts analysis related to the proposed syllabus;
Practical phonetic and/or phonologic exercises;
Doing phonetic transcriptions;
Practical analysis of the main changes in the Portu guese language;
Use of multimedia resources according to the syllab us;
Doing group work.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

Pretende-se que os discentes sejam capazes de recon hecer alguns conceitos relacionados com a variação e
mudança linguística, bem como as principais caracte rísticas de mudança da língua portuguesa ao longo d os
tempos. Como tal, é imprescindível que sejam levada s a cabo leituras, do ponto de vista teórico, de te xtos, da
autoria de especialistas na área, sobre os conteúdo s indicados. Em acréscimo, tendo em conta o carácte r
pragmático da fonética, aposta-se na realização de exercícios de transcrição fonética ou de classifica ção de
fonemas. Por último, será dada uma especial atenção  aos meios multimédia como ferramenta de transmissã o dos
conteúdos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
One aims that students are able to recognize some n otions related to linguistic variation and change, as well as the
main characteristics of the Portuguese language cha nge during times. Therefore, it is essential to per form readings
of texts, from a theoretical point of view, whose a uthors are experts within the area, related to the syllabus. In
addition, taking into account the pragmatic nature of phonetics, one should stimulate phonetic transcr iption and
phonems classification exercises. Finally, it will be given a special care to multimedia materials as a transmitting
tool of the syllabus.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
BECHARA, E., "As fases da língua portuguesa escrita ". Actes du XVIII Congrès International de linguist ique et de
Philoogie Romanes, ed. por Dieter Kremer. Vol. III.  Tubingen: Max Niemyer Verlag, 1991.
BOLLÉO, M.P., Estudos de Linguística Portuguesa e R omânica, Vol. I, Dialectologia e História da Língua . Coimbra:
Universidade de Coimbra, 1974.
CASTRO, I. Curso de História da Língua Portuguesa. Lisboa: Universidade Aberta, 1991.
CINTRA, L.F.L., Estudos de Dialectologia Portuguesa . Lisboa: Sá da Costa, 1983.
CINTRA, L.F.L., Situação actual da língua portugues a no Mundo. Palavras, 4-5-6. 1983.
DUARTE, Inês, "Língua, Variação e Normalização Ling uística". in Língua Portuguesa - Instrumentos de An álise.
Lisboa: Universidade Aberta, 2000, pp.21-28
FARIA, I.H. et al. Introdução à Linguística Geral p ortuguesa. Lisboa: Caminho,1996, pp.478-502.
FERRONHA, A.L.(coord.), Atlas da Língua Portuguesa na História e no Mundo. Lisboa: IN-CM /Comissão par a os
Descobrimentos Portugueses,1992.

Mapa IX - Geografia de Portugal / Geography of Port ugal

6.2.1.1. Unidade curricular:
Geografia de Portugal / Geography of Portugal

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
Balbina Maria Fernandes Neves - T: 30; TP: 20

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
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Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
Iniciar os alunos nos fundamentos orientadores da G eografia Física e Humana.
Analisar o papel dos principais fatores estruturant es que assistiram à construção do território nacion al.
Discutir o papel da geografia na construção de uma identidade nacional.
(Re) Pensar o país de forma integrada relacionando o quadro geográfico natural.
Conhecer conceitos básicos de Geografia Física e Hu mana.
Utilizar corretamente a linguagem geográfica na abo rdagem das questões nacionais.
Conhecer o território nacional: os recursos e as at ividades.
Analisar o Portugal contemporâneo, valorizando a as sociação de duas esferas inseparáveis: a População e o
Território.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To start guiding students in the fundamentals of Ph ysical and Human Geography.
To analyze the role of the main structural factors that attended to the construction of the national t erritory.
To discuss the role of geography in building a nati onal identity.
To (re) thinking the country in an integrated manne r linking the natural geographical framework.
To know basic concepts of Physical and Human Geogra phy.
To use language correctly geographical approach in national issues.
To know the territory: the resources and activities .
To analyze contemporary Portugal, highlighting the inseparable association of two spheres: Population and
Territory.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. INTRODUÇÃO
II- GEOGRAFIA FÍSICA DE PORTUGAL
1. Portugal e as grandes unidades morfoestruturais da Península Ibérica
2. Integração do território português no conjunto d as grandes zonas morfoclimáticas.
3. Meios naturais mediterrâneos mais característico s
4- Meios Mediterrâneos influenciados pela altitude
5- Meios mediterrâneos influenciados pela interiori dade
6- Meios mediterrâneos influenciados por inundações
7- Meios mediterrâneos insulares- Madeira e Açores
8- Portugal e o mediterrâneo
III. GEOGRAFIA HUMANA DE PORTUGAL
1. A Geografia Humana
2. Introdução aos principais temas de geografia hum ana: a geografia da população; a geografia rural; a  geografia
urbana; a geografia industrial; a geografia polític a.
3. População: tempo e espaço
4. População: qualificações e capacitação
5. Agricultura e ambiente
6. Os territórios da indústria
7. Processos de terciarização
8. Processos de urbanização e sistema urbano nacion al
9. Portugal no século XXI: Territórios e políticas.

6.2.1.5. Syllabus:
I. INTRODUCTION
II-PHYSICAL GEOGRAPHY OF PORTUGAL
1. Portugal and the major morphostructural units of  the Iberian Peninsula
2. Integration of the Portuguese territory in all t he major morphoclimatic zones
3. Means more typical natural Mediterranean
4 - Means Mediterranean influenced by altitude
5 - Media Mediterranean influenced by the inner
6 - Media Mediterranean influenced by floods
7 - Media-wood and Mediterranean island azores
8 - Portugal and the Mediterranean
III. HUMAN GEOGRAPHY OF PORTUGAL
1. The Human Geography
2. Introduction to major themes of human geography:  the geography of the population, rural geography, urban
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geography, industrial geography, political geograph y.
3. Population: time and space
4. Population: qualifications and training
5. Agricultural and environmental
6. The territories of the industry
7. Processes of outsourcing
8. Urbanization and national urban system
9. Portugal in the twenty-first century: Territorie s and policies

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
Os conteúdos teórico/práticos pretendem dar a conhe cer o processo histórico evolutivo do planeta Terra ,
permitindo uma intervenção assertiva a nível da org anização e gestão do espaço. Os conteúdos permitirã o que o
estudante:
Relacione questões colocadas pela preservação e con servação da superfície terrestre;
Desenvolva a capacidade de crítica e de autocrítica  face à preservação e conservação do planeta;
Proporcionar um desenvolvimento sustentável de toda  a superfície terrestre;
Desenvolva capacidades de crítica face à realidade envolvente e mais especificamente no âmbito do ensi no
aprendizagem.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
The contents of theoretical / practical wish to put  the historical process of evolution on planet Eart h, allowing an
assertive intervention at the level of the organiza tion and management of space. The contents will all ow the
student:
List questions for the preservation and conservatio n of terrestrial surface have;
Develop the ability to critique and criticism face to conservation and preservation of the planet;
Provide a sustainable development of the entire sur face;
Develop critical skills in the face of reality envi ronment and more specifically with the scope of tea ching and
learning.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
O modelo a utilizar será interativo centrado na con strução do saber pelo estudante e na estimulação de ssa
construção por parte do professor. As aulas desenvo lvem-se a partir da explicitação teórica das temáti cas e
conceitos fundamentais a partir de situações proble máticas e da leitura, análise, interpretação e disc ussão de
textos, quadros e mapas representativos. O levantam ento de questões e debate de ideias serão indispens áveis.

De acordo com o Regulamento de Frequência e Avaliaç ão, a classificação final na unidade curricular, no  quadro de
uma avaliação por frequência, resulta da média pond erada dos seguintes fatores:
Frequência1 :30% (Geografia Humana)
Frequência2 :30% (Geografia Física)
Portfólio: 30%
Assiduidade:10%
Na primeira frequência o estudante terá que ter not a mínima de 8 valores para poder realizar a segunda  frequência.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
The form used shall be centered on the interactive construction of knowledge by the student and the st imulation of
this construction by the teacher. The classes are d eveloped from the theoretical explanation of the th emes and
concepts from problem situations and reading, analy sis, interpretation and discussion of texts, tables  and
representative map. The survey questions, and discu ssions will be indispensable.

According to the Frequency Regulation and Evaluatio n, the final grade in the curricular unit as part o f an evaluation
often results from the weighted average of the foll owing factors:
Frequency1: 30% (Human Geography)
Frequência2: 30% (Physical Geography)
Portfolio: 30%
Attendance: 10%
At first the student will often have a minimum scor e of 8 points in order to perform the second freque ncy.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

Considerando que os principais objetivos desta unid ade curricular versam sobre a análise, a discussão,  a reflexão
e a construção de conhcimentos básicos acerca da ge ografia de Portugal, o modelo interativo e centrado  na
construção do saber parece ser aquele que mais se a dequada aos pressupostos definidos.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
Whereas the main objectives of this course deal wit h the analysis, discussion, reflection and construc tion of basic
conhcimentos about the geography of Portugal, the i nteractive model and focused on construction of kno wledge
seems to be the one that most suited to the assumpt ions set.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Arroteia, J., 1985, A Evolução Demográfica Portugue sa. Reflexos e Perspectivas, Lisboa.
Baily, A; Beguin, H., 2011, Introduction à la géogr aphie humaine, Armand Colin, Paris.
Barreto, A., 1996, A situação social em Portugal, 1 960-1995. Instituto de Ciências Sociais, Lisboa.
Brito, S., 1994, Portugal. Perfil Geográfico, Ed. E stampa, Lisboa.
Caldas, E.,1978, A Agricultura portuguesa no limiar  da reforma agrária s/e. Oeiras.
Cavaco, C., 1999, Desenvolvimento Rural. Desafio e utopia, CEG, Lisboa.
Ferrão, J. 2002, Portugal, Três geografias em recom binação: especialidades, mapas cognitivos e identid ades
territoriais, lusotopie, Lisboa.
Ferrão, J., 1987, Indústria e valorização do capita l. Uma análise geográfica, s/e, Lisboa.
Ferrão, J. e Marques, T., 2002, Síntese do sistema urbano nacional, direcção geral do ordenamento do t erritório e
do desenvolvimento urbano, Lisboa.
Fonseca, M., 1990, População e Território. Do país à área metropolitana, Lisboa.

Mapa IX - História de Portugal / History of Portuga l

6.2.1.1. Unidade curricular:
História de Portugal / History of Portugal

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
Valentino José Carvalho do Vale Alves - T: 60

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
- Conhecer as principais conjunturas políticas da H istória de Portugal;
- Identificar alguns dos mais importantes factos e agentes da história portuguesa;
- Conhecer a História, a Cultura e Geografia de Por tugal;
- Capacidade de expressar as suas opiniões, oralmen te e por escrito, bem como a capacidade argumentati va e
espírito crítico;
- Adquirir um posicionamento crítico em relação à r ealidade portuguesa passada e presente.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Recognize the main political events of the histor y of portugal;
- Identify some of the most important facts and age nts of portuguese history;
- Learning about the history, culture and geography  of Portugal;
- Develop the capacity to express their views, oral ly and in writing, and develop the argumentative an d critical
thinking;
- Acquire a critical position in relation to the po rtuguese social reality, past and present.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1- A formação da nacionalidade
2- Os descobrimentos e a expansão
3- A União Ibérica e a Restauração
4- Absolutismo, despotismo e iluminismo
5- A formação do Portugal contemporâneo

6.2.1.5. Syllabus:
1 - The formation of Portugal
2 - The Portuguese discoveries and the formation of  the empire
3 - The Iberian Union and the “Restauração”
4- Absolutism, Despotism and European enlightenment
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5 - Contemporary Portugal

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
A transmissão e aprendizagem dos conteúdos programá ticos previstos no ponto anterior possibilitam atin gir os
objetivos estabelecidos, que se podem sintetizar no  facto do estudante:
1. Caracterizar as principais fases da evolução da História de Portugal.
2. Identificar os grandes momentos de rutura e cont inuidade no processo evolutivo da História de Portu gal.
3. Utilizar corretamente a linguagem historiográfic a na abordagem das questões nacionais.
Em resumo, esta unidade curricular foi dotada de co nteúdos programáticos com o objetivo de contribuir para a
compreensão, por parte do estudante, da importância  da ciência histórica no âmbito das ciências sociai s e
humanas; reconhecer a importância do conhecimento h istórico para a compreensão dos fenómenos sociais e
educativos nacionais; e refletir sobre a realidade utilizando os aportes históricos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
The student will be able :
1. To characterize the main stages of Portugal's hi story.
2. Identify the major moments in Portugal’s History .
3. Use the historiographical language correctly.
In short, the student will be able to recognize the  importance of History and of historical knowledge in order to
understand social and educational phenomena, and re flect on the reality using the historical contribut ions.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
Pretende-se combinar o método expositivo com o inte rativo, através de uma intervenção ativa por parte dos
estudantes. Através da componente prática, pretende -se fomentar a proatividade dos estudantes face às temáticas
a lecionar.
De acordo com o Regulamento de Frequência e Avaliaç ão, a classificação final da unidade curricular res ulta da
média ponderada dos seguintes fatores:
- Frequência – 100% (ou 85% ou 60%, de acordo com a  opção do estudante)
- Apresentação oral de um tema da História de Portu gal investigado individualmente – 15% (Opcional)
- Reflexão individual escrita sobre artigo ou capít ulo de livro a apontar – 25% (opcional)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
It is intended to combine different teaching method ologies. The active intervention of the students is  required. The
practical component aims to foster students' proact ivity.
According to the Regulamento de Frequência e Avalia ção, the final course results from the weighted ave rage of the
following factors:
- Test - 100% (or 85% or 60%, according to the stud ent's choice)
- Individual oral presentation of a theme - 15% (op tional)
- Individual written paper - 25% (optional).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

A concretização dos objetivos de aprendizagem apres entados passa pela transmissão de conteúdos teórico s que
se procura consolidar com o recurso à análise de te xtos e artigos científicos e documentos da época, s ejam em
suporte textual ou imagético.
Será também enfatizada a componente prática, atravé s da análise e discussão de documentação diversa e a
apresentação de trabalhos por parte dos estudantes e em qualquer dos temas, após a exposição teórica e
preparação conceptual, haverá lugar à reflexão e ao  debate individual e em grupo.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
The achievement of the objectives is presented by t he transmission of theoretical concepts that seeks to
consolidate the use of papers ans documents of the time: text and images.
It will also emphasize the practical component thro ugh analysis ans discussion of diverse documentatio n and
presentation of work by students and in any of the subjects, after exposure to theoretical and concept ual
preparation, will open room for reflection and disc ussion group and individual.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Dicionário da História de Portugal, dir. SERRÃO, Jo el. s.l.: Iniciativas Editoriais, 1975-1978.
Dicionário Ilustrado da História de Portugal, Lisbo a: Publicações Alfa, 1985.
MARQUES, A.H. Oliveira, História de Portugal. Vol. 2, 6ª ed. Lisboa: Palas Editores, 1976.
MATTOSO, José (dir.), História de Portugal, Lisboa:  Círculo de Leitores, 1992-1993
MEDEIROS, Carlos, Geografia de Portugal, Lisboa: Ed itora Estampa, 2000.
MEDINA, João (dir.), História de Portugal, Amadora:  Clube Internacional do Livro, 1997.
PERES, Damião (dir.), História de Portugal, Barcelo s: Portucalense Editora, 1927-1954.
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SERRÃO, Joel. (dir), Dicionário da História de Port ugal, s.l.: Iniciativas Editoriais, 1975-1978.

Mapa IX - Iniciação à Prática Profissional I / Init iation to Professional Practice I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Iniciação à Prática Profissional I / Initiation to Professional Practice I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
Filomena Maria Duarte Piedade Antunes

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
Ágata Ramos Rodrigues Fino
Augustina de Lurdes dos Santos Cristo
Maria Natércia Freitas Bessa Vieira Pedrosa Cardean o

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Ágata Ramos Rodrigues Fino
Augustina de Lurdes dos Santos Cristo
Maria Natércia Freitas Bessa Vieira Pedrosa Cardean o

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
Objetivos gerais:
- Conhecer e operacionalizar os métodos e técnicas relacionadas com a metodologia de Trabalho de Campo  e com
a investigação na área das ciências sociais e human as;
- Aplicar, em contexto real, de forma integrada e i nterdisciplinar, os conhecimentos adquiridos relati vos às
diferentes componentes de formação;
- Preparar a futura integração dos estudantes no me rcado de trabalho;
- Refletir e avaliar os momentos observados;
Objetivos específicos:
- Observar e recolher dados de modo a caracterizar o meio, a instituição e o grupo-alvo do contexto re al, no qual é
efetivada a prática profissional;
- Diagnosticar um problema, mobilizando e combinand o diferentes recursos no contexto da ação e da situ ação real
em que estejam inseridos;
- Participar em projetos educativos;
- Elaborar um relatório final.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objetivos gerais:
- Conhecer e operacionalizar os métodos e técnicas relacionadas com a metodologia de Trabalho de Campo  e com
a investigação na área das ciências sociais e human as;
- Aplicar, em contexto real, de forma integrada e i nterdisciplinar, os conhecimentos adquiridos relati vos às
diferentes componentes de formação;
- Preparar a futura integração dos estudantes no me rcado de trabalho;
- Refletir e avaliar os momentos observados;
Objetivos específicos:
- Observar e recolher dados de modo a caracterizar o meio, a instituição e o grupo-alvo do contexto re al, no qual é
efetivada a prática profissional;
- Diagnosticar um problema, mobilizando e combinand o diferentes recursos no contexto da ação e da situ ação real
em que estejam inseridos;
- Participar em projetos educativos;
- Elaborar um relatório final.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Componente letiva
1. Metodologia de projeto – orientação para a recol ha de dados e elaboração do relatório final.
2. Organização do Sistema Educativo
2.1. Educação Formal.
2.2. Educação Não Formal.
Componente Prática
3. Estágio em contextos educativos formais e não fo rmais.
Componente de Orientação
4. Orientação e acompanhamento da prática
5. Relatório Final – elaboração.
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6.2.1.5. Syllabus:
In-class component:
1. Project methodology - guidance for data collecti on and final report preparation.
2. Organization of the Education System - formal an d non-formal education.
2.1. Formal Education.
2.2. Non-formal Education.
Practical component:
4. Traineeship in formal and non-formal educational  settings.
Monitoring component
5. Final Report - development.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
Sendo necessário enquadrar a prática nos contextos reais, nos quais se desenvolve, é necessário estrut urar o
estágio em três componentes distintas, mas interlig adas.
Uma componente letiva que procura enquadrar a práti ca, de forma real nos contextos de realização, ou s eja, nos
âmbitos da educação formal e não formal e, simultan eamente, munir os estudantes de instrumentos metodo lógicos
eficazes para observação sistemática do contexto e diagnóstico de um problema.
Uma componente prática – da responsabilidade de um orientador da instituição: supervisor, que prevê a orientação
e o acompanhamento da prática propriamente dita, pe rscrutando a reflexão sobre os procedimentos, a evo lução
subjacente às experiências vivenciadas e a partilha  de diferentes experiências de forma a possibilitar  novas
aprendizagens.
Ainda, uma componente de orientação que materializa  o acompanhamento inerente à realização do relatóri o final.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
In order to fulfill the need to situate the student ’s practical work into the real-life context in whi ch it is carried out, it
is necessary to structure the traineeship into 3 se parate, albeit interconnected components:
- an in-class component, aiming at situating the pr actice into the context where it is carried out, th at is in formal and
non-formal education, and simultaneously at providi ng the student with efficient methodological tools for
systematic observation of the context and diagnosis  of a potential problem
- a practical component, for which supervisor/insti tutional tutor is responsible. He/She also provides  guidance
for,and monitoring of the practice itself,taking in to consideration the opinions made on the procedure s,the
evolution ensuing from the obtained experience and the sharing of experiences that has taken place in order to
provide new moments of learning
- a monitoring component that materializes the moni toring done in the preparation of the final trainee ship report.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
O estudante será orientado ao longo do processo por  um docente orientador (supervisor) que acompanhará  a
iniciação à prática profissional. O estudante terá igualmente o acompanhamento do orientador cooperant e na sua
prática de estágio no contexto educativo designado.
Por seu turno, a metodologia de ensino decorre das componentes que integram a estruturação da iniciaçã o à
prática profissional, resultando numa combinação en tre métodos expositivos e, principalmente, ativos, centrados
no estudante, principal protagonista no contexto de  aprendizagem considerado.
A avaliação, da responsabilidade do orientador da i nstituição – supervisor, distribui-se em torno das variáveis
seguintes e respetivas ponderações:
Orientação: 30%
Acompanhamento no terreno: 30%
Relatório Final: 40%.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
The student will be guided and monitored through th e whole process of initiation to professional pract ice by an
institutional tutor (supervisor). The student will also be monitored by a host institution’s tutor/coo perative tutor in
respect to the traineeship carried out in that, spe cific educational context.
Then, in so far as the teaching methodology is conc erned, it ensues from the components that structure  this
introduction to professional practice, and results in a combination of expository and, mainly, active methods,
centered on the student, the main agent of the lear ning context under consideration.
The assessment the institutional tutor/supervisor i s responsible for, is distributed into the followin g variables and
their corresponding percentages:
Tutoring: 30%
Field monitoring: 30%
Final Report: 40%.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

O enfoque nas metodologias ativas, que apelam à par ticipação e ao saber-fazer são as mais adequadas a um
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processo que se pretende que seja, essencialmente, auto formativo, responsável e colaborativo, no qual  o
estudante apreende as competências empíricas necess árias ao exercício da iniciação profissional.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
The focus on active methods, which motivate partici pation and learning to know how to do, is best suit ed to a
process that is essentially intended as self-traini ng, and responsible and collaborative learning, in which the
student learns empirical skills required to carry o ut this introduction to the profession.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
COSME, A. e TRINDADE, R. (2007). Escola a tempo int eiro - Escola para que te quero?. Maia: Profedições .
DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (2000). Competência s gerais e transversais. Lisboa: Ministério da
Educação.
FORMOSINHO, J. et al (1999). Comunidades Educativas  - Novos desafios à Educação Básica. Braga: Livrari a Minho.
GADOTTI, M. (2005). A questão da Educação formal / não-formal. In http://www.paulofreire.org/pub/Insti tu
/SubInstitucional1203023491lt003Ps002/Educacao_form al_nao_formal_2005.pdf, acedido em 10/02/12.
SERRANO, G. (1999). Elaboración de proyetos Sociale s. Narcea. Madrid.

Legislação:
Lei 46/86, de 14 de outubro.
Decreto-lei 115/97, de 19 de setembro.
Lei 49/2005, de 30 de agosto.

Mapa IX - Iniciação à Prática Profissional II / Ini tiation to Professional Practice II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Iniciação à Prática Profissional II / Initiation to  Professional Practice II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
Filomena Maria Duarte Piedade Antunes

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
Ágata Ramos Rodrigues Fino
Augustina de Lurdes dos Santos Cristo
Maria Natércia Freitas Bessa Vieira Pedrosa Cardean o

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Ágata Ramos Rodrigues Fino
Augustina de Lurdes dos Santos Cristo
Maria Natércia Freitas Bessa Vieira Pedrosa Cardean o

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
Objetivos gerais:
- Conhecer e operacionalizar os métodos e técnicas relacionadas com a metodologia de Trabalho de Campo  e com
a investigação na área das ciências sociais e human as;
- Aplicar, em contexto real, de forma integrada e i nterdisciplinar, os conhecimentos adquiridos relati vos às
diferentes componentes de formação;
- Preparar a futura integração dos estudantes no me rcado de trabalho;
- Refletir e avaliar os momentos observados.
Objetivos específicos:
- Planificar um projeto de intervenção para resoluç ão de um problema diagnosticado;
- Participar em projetos;
- Elaborar um relatório final.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
General objectives:
- Know and put into practice the methods and techni ques related to fieldwork methodology, and to resea rch work in
social and human sciences;
- Implement the knowledge gained in different train ing components in a real-life context, and in an in tegrated and
interdisciplinary way;
- Prepare for the future integration into the labou r market;
- Apply evaluation and reflective thinking to the o bserved moments of professional practice.
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Specific Objectives:
- Plan an intervention project to solve the diagnos ed problem;
- Participate in projects;
- Prepare the final report.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Componente letiva
1. Metodologia de projeto – orientação para a recol ha de dados e elaboração do relatório final.
2. Organização do Sistema Educativo.
2.1. Educação Pré-Escolar.
2.2. 1.º e 2.º Ciclo do Ensino Básico.
Componente Prática
3. Estágio em contextos educativos formais.
Componente de Orientação
4. Orientação e acompanhamento da prática
5. Relatório Final – elaboração.

6.2.1.5. Syllabus:
In-class component
1. Project methodology - guidance for data collecti on and final report preparation.
2. Organization of the Education System.
2.1. Pre-primary Education.
2.2. Primary Education (1st and 2nd Cycles).
Practical Component
3. Traineeship in a formal educational setting.
Monitoring component
4. Guidance and monitoring of the practical work.
5. Final report - development.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
Sendo necessário enquadrar a prática nos contextos reais, nos quais se desenvolve, é fundamental estru turar o
estágio em três componentes distintas, mas interlig adas.
Uma componente letiva que procura enquadrar a práti ca, de forma geral nos contextos de realização, ou seja, no
âmbito primordial da educação formal e, simultaneam ente, munir os estudantes de instrumentos metodológ icos
eficazes para a planificação de uma ação no context o respetivo.
Uma componente prática - da responsabilidade de um orientador da instituição: supervisor - que prevê a  orientação
e acompanhamento da prática propriamente dita, pers crutando a reflexão sobre os procedimentos e a evol ução
subjacentes às experiências vivenciadas e a partilh a de diferentes experiências de forma a possibilita r novas
aprendizagens.
Por fim, uma componente de orientação que materiali za o acompanhamento inerente à realização do relató rio final.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
In order to fulfill the need to situate the student ’s practical work into the real-life context in whi ch it is carried out, it
is necessary to structure the traineeship into 3 se parate, albeit interconnected components:
- an in-class component, aiming at situating the pr actice into the context where it is carried out, th at is primarily
formal education, and simultaneously at providing t he student with efficient methodological tools for an
educational action plan in the same context;
-a practical component, for which supervisor/instit utional tutor is responsible. He/She also provides guidance for,
and monitoring of the practice itself, taking into consideration the opinions made on the procedures, the evolution
ensuing from the obtained experience and the sharin g of experiences that has taken place in order to p rovide new
moments of learning;
-a monitoring component that materializes the monit oring done in the preparation of the final trainees hip report.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
O estudante será orientado ao longo do processo por  um docente orientador (supervisor) que acompanhará  a
iniciação à prática profissional. O estudante terá,  igualmente, o acompanhamento do orientador coopera nte na sua
prática de estágio no contexto educativo designado.
Por seu turno, a metodologia de ensino decorre das componentes que integram a estruturação da iniciaçã o à
prática profissional, resultando numa combinação en tre métodos expositivos e, principalmente, ativos, centrados
no estudante, principal protagonista no contexto de  aprendizagem considerado.
A avaliação, da responsabilidade do orientador da i nstituição (supervisor), distribui-se em torno das variáveis
seguintes e respetivas ponderações:
Orientação: 25%
Acompanhamento no terreno: 30%
Relatório Final: 45%.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
The student will be guided and monitored through th e whole process of initiation to professional pract ice by an
institutional tutor (supervisor). The student will also be monitored by a host institution’s tutor/coo perative tutor in
respect to the traineeship carried out in that, spe cific educational context.
Then, in so far as the teaching methodology is conc erned, it ensues from the components that structure  this
introduction to professional practice, and results in a combination of expository and, mainly, active methods,
centered on the student, the main agent of the lear ning context under consideration.
The assessment the institutional tutor/supervisor i s responsible for, is distributed into the followin g variables and
their corresponding percentages:
Tutoring: 25%
Field monitoring: 30%
Final Report: 45%.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

O enfoque nas metodologias ativas, que apelam à par ticipação e ao saber-fazer, são as mais adequadas a  um
processo que se pretende que seja, essencialmente, auto formativo, responsável e colaborativo, no qual  o
estudante apreende as competências empíricas necess árias ao exercício da iniciação profissional.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
The focus on active methods, which motivate partici pation and learning to know how to do, is best suit ed to a
process that is essentially intended as self-traini ng, and responsible and collaborative learning, in which the
student learns empirical skills required to carry o ut this introduction to the profession.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
BAIRRÃO, J. et al. (1998). A educação pré-escolar e m Portugal. Lisboa: Ministério da Educação.
CARDONA, M. J. (2006), Educação de Infância - Forma ção e Desenvolvimento Profissional. Chamusca: Cosmo s
Editora.
DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (2000). Competênci as gerais e transversais. Lisboa: Ministério da
Educação.
FORMOSINHO, J. et al (1999). Comunidades Educativas  - Novos desafios à Educação Básica. Braga: Livrari a Minho.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (1997), Orientações Curricul ares para a Educação Pré-Escolar. Lisboa: GEDEP.
SERRANO, G. (1999), Elaboración de proyetos sociale s. Narcea. Madrid.

Legislação:
Lei 46/86, de 14 de outubro.
Decreto-lei 115/97, de 19 de setembro.

Mapa IX - Introdução à Linguística / Introduction t o Linguistics

6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução à Linguística / Introduction to Linguist ics

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
Susana Quesado de Sousa - TP: 60

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
- Compreender a complexidade do ato de comunicação linguística;
- Reconhecer a transversalidade da comunicação e ex pressão linguística na aprendizagem e na relação
pedagógica;
- Perspetivar a língua como estrutura dinâmica;
- Conhecer as componentes da gramática e suas inter relações;
- Conhecer a complexidade do processo de desenvolvi mento linguístico da criança;
- Desenvolver o domínio de critérios de sensibiliza ção para o conhecimento explícito da língua;
- Conhecer e explorar as vertentes estéticas, poéti ca e lúdica da Língua Materna, a partir das mais va riadas
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situações discursivas;
- Conhecer e explorar as diferentes funções da ling uagem;
- Conhecer e explorar alguns instrumentos auxiliare s para o uso proficiente da língua;
- Desenvolver a capacidade de comunicação oral e es crita.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Understand the complexity of the linguistic commu nication act;
- Recognize the mainstreaming of communication and expression in language learning and teaching relati onship;
- Look at language as a dynamic structure;
- Know the components of grammar and their interrel ationships;
- Know the complexity of the child's linguistic dev elopment;
- Develop the policy domain of awareness of the exp licit knowledge of the lan-guage;
- Understand and explore the aesthetic aspects, poe tic and playful Mother Tongue, from the most varied  situations
discursive;
- Understand and explore the different functions of  language;
- Know and explore some auxiliary tools for the lan guage proficient use;
- Develop the ability to communicate orally and in writing.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A Linguística e o seu objecto de estudo
1.1. Linguagens e Línguas Naturais
1.1.1. A linguagem verbal e as linguagens não verba is.
1.1.2. O estudo da linguagem verbal: a Linguística e suas interfaces actuais com outras ciências.
2. A componente significante das línguas naturais: dimensão escrita, oral e gestual do significante
2.1. Diferenças entre o nível escrito e oral.
2.2. A leitura, habilidade cognitiva.
2.3. O significante fonético e gráfico
2.3.1. Noções de grafema, fone e fonema.
2.3.2. A possibilidade da “escrita dos sons” (a exi stência dos símbolos da A.P.I.)
2.3.3. Diferença entre acentuação gráfica e fonológ ica.
2.4. O significante gestual
3. Unidade e diversidade na língua.
4. O nascimento da linguística como ciência moderna .
4.1. O comparativismo.
4.2. O Curso de Linguística Geral e a abordagem sau ssureana da linguagem.
5. Estudo de vários autores:
Barthes, Roland;
Bloomfield, Leonard;
Chomsky, Noam;
Eco, Umberto;
Martinet, André;
Saussure, Ferdinand de.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Linguistics and its object of study
1.1. The Language and Natural Languages
1.1.1. Verbal and nonverbal languages
1.1.2. The study of verbal languages: linguistics a nd its current interfaces with other sciences
2. The signifier component in natural languages: it s written, oral and gestural dimensions
2.1. Differences between written and oral discourse
2.2. Reading, a cognitive ability
2.3. Phonetic and graphic signifiers
2.3.1. Notions of grapheme, allophone and phoneme
2.3.2. The possibility to ‘write the sounds down’ ( the existence of IPA symbols)
2.3.3. Difference between graphic and phonological stress
2.4. Gestural signifier
3. Unity and diversity in language
4. The birth of linguistics as a modern science
4.1. Comparativism
4.2. The Course in General Linguistics and Saussure an approach to the language
5. Study of various authors:
- Barthes, Roland;
- Bloomfield, Leonard;
- Chomsky, Noam;
- Eco, Umberto;
- Martinet, André;
- Saussure, Ferdinand de.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
Os conteúdos e objetivos centram-se numa proposta d e transmitir aos estudantes um conhecimento mais
aprofundado, pragmático e científico da língua que utilizam diariamente. Desta forma, pretende-se que o discurso,
a língua e a linguagem sejam vistos como objetos de  análise científica e criteriosa e que certos ester eótipos e
preconceitos sobre os referidos conceitos sejam des mistificados e vistos sob uma perspetiva analítica.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
The syllabus and objectives are focused on a propos al to give students a deeper, pragmatic and scienti fic
understanding of the language they use every day. T hus, it is intended that speech and language are se en as
objects of scientific, careful analysis and that ce rtain stereotypes and prejudices about those concep ts are
demystified and seen from an analytical perspective .

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
Metodologia:
As aulas requerem uma participação ativa por parte dos estudantes através do seu envolvimento e resolu ção das
atividades propostas centradas na resolução de exer cícios práticos, análise de textos relacionados com  a temática,
exposição e discussão de temas considerados relevan tes.

Avaliação:
A avaliação encontra-se dividida em 2 momentos dist intos de avaliação:
1º momento: prova individual escrita, correspondend o a 60% da nota final;
2º momento: trabalho de grupo ou individual corresp ondendo a 40% da nota final.

NOTAS:
A não realização de um dos momentos de avaliação im plica a anulação do regime de avaliação contínua e
consequente realização da unidade curricular em reg ime de exame final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
Methodology:
Classes require an active participation by students  through their involvement and resolution of the pr oposed
activities focused on solving practical exercises, analysis of texts dealing with the themes, presenta tion and
discussion of issues considered relevant.

Evaluation:
The assessment is divided into two distinct stages of evaluation:
1st time: Written individual test, corresponding to  60% of final grade;
2rd time: working group or individual corresponding  to 40% of final grade. Students will choose one of  the themes
suggested by the teacher or, alternatively, suggest  an alternative relevant subject.

NOTE:
Not performing an evaluation stage implies the term ination of the continuous assessment system and sub sequent
performing of the subject under final exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

Pretende-se que através das atividades propostas os  estudantes tenham contacto direto com vários aspet os
relacionados com temática da língua e do discurso: a análise de textos permite o acesso a teorias e id eias
desenvolvidas por autores especialistas na temática  e, dado o carácter pragmático da unidade curricula r, é
essencial que sejam apresentados e resolvidos exerc ícios de carácter prático sobre conceitos, ideias e
terminologia relacionados com a língua, linguagem e  discurso.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
It is intended that through the proposed activities  students have direct contact with various aspects related to the
theme of language and discourse: text analysis allo ws access to ideas and theories developed by author s and
experts in the field. Given the pragmatic aspect of  the curricular unit, it is essential that practica l exercises on
concepts, ideas and terminology related to language , language and speech are presented and solved in c lass.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
ABRAMOVICH, F., Literatura Infantil: Gostosuras e B obices, 4ª Ed., São Paulo: Scipione, 1994.
ALBUQUERQUE, FÁTIMA, A Hora do Conto: Reflexões sob re a Arte de Contar Histórias na Escola, Lisboa:
Teorema, 2000.
AMOR, E., Didáctica do Português, Porto: Texto Edit ora, 1993.
ANDRÉ, A .,A Iniciação da Leitura: Reflexões para o  1º Ciclo do E.B., Porto: Porto Editora, 1996.
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AZEVEDO, Fernando (Coord.), Língua Materna e Litera tura Infantil: Elementos Nucleares para Professores  do
Ensino Básico, Lisboa: Lidel, 2006.
AZEVEDO, Fernando, SARDINHA, Maria da Graça, Modelo s e Práticas em Literacia, Lisboa: Lidel, 2009.
BACH, Pierre, O Prazer na Escrita, Porto: Asa, 1991 .
BARBEIRO, L., O Jogo no Ensino/Aprendizagem da Líng ua, Leiria: Legenda, 1998.
BARBEIRO, L., Jogos de Escritam Lisboa: Instituto d e Inovação Cultural, 1999.

Mapa IX - Língua e Literatura Portuguesa I / Portug uese Language and Literature I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Língua e Literatura Portuguesa I / Portuguese Langu age and Literature I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
José Manuel Almeida Couto - TP: 60

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
Pretende-se:
- Aprofundar o conhecimento da Língua e da Literatu ra Portuguesas.
- Conhecer os elementos fundamentais à compreensão do significado histórico-cultural das épocas literá rias.
- Conhecer o panorama histórico da Literatura Infan tojuvenil, com particular incidência no texto poéti co.
- Conhecer conceitos e instrumentos básicos para a análise e compreensão dos textos literários/não lit erários.
- Exercitar a expressão e a comunicação oral e escr ita, através do domínio e conhecimento progressivos  da Língua
e da Literatura Portuguesas.
- Desenvolver competências de leitura, assumindo um  posicionamento crítico-reflexivo.
- Explorar a dimensão pedagógica e didática da Líng ua e da Literatura Portuguesas.
De modo a que o estudante:
- Desenvolva competências de expressão oral, escrit a e de leitura.
- Assuma uma atitude progressivamente crítico-refle xiva
- Desenvolva um perfil proficiente como professor d e língua e literatura portuguesa, em toda a sua abr angência.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended
- In depth knowledge of Portuguese Language and Lit erature.
- Understand the key elements to understanding the significance of cultural-historical literary period s.
- Knowing the historical background of the Children  and Youth Literature, with particular emphasis on the poetic
text.
- Know basic concepts and tools for the analysis an d understanding of literary texts and non literary.
- Exercising the expression and oral and written co mmunication, and knowledge through the domain of pr ogressive
Portuguese Language and Literature.
- Develop reading skills by taking a critical and r eflective.
- Explore the pedagogical and didactic of Portugues e Language and Literature.
So that the student:
- Develop skills of speaking, writing and leitural.
- Take an increasingly critical and reflective atti tude
- Develop a profile-proficient as a teacher of Port uguese language and literature, in all its breadth.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução ao estudo do texto literário:
1.1. Texto literário versus texto não-literário
1.2. Texto literário como processo de comunicação e  significação.

2. Perspetiva Cronológica, Histórica e Crítica da L iteratura Portuguesa:
2.1. Génese e evolução do conceito de literatura
2.2. Significado histórico-cultural das épocas lite rárias
2.3. Modos e géneros literários
2.4. Movimentos literários mais significativos.
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3. Autores, géneros e obras/textos relevantes das d iferentes épocas
3.1. Idade Média
3.2. Renascimento.

4. Sensibilização à poesia e à descoberta do texto poético:
4. 1. Origens
4.2. A expressividade da poesia
4.3. A poesia nos textos para crianças e jovens.

5. Panorama histórico da Literatura Infantojuvenil:
5.1. Génese e evolução histórica
5.2. Panorama universal
5.3. Os clássicos.

6. Prática de Oralidade, Leitura e Escrita.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to the study of literary texts:
1.1. Literary text versus text-literary
1.2. Literary text as a process of communication an d signification.

2. Chronological perspective, History of Portuguese  Literature and Criticism:
2.1. Genesis and evolution of the concept of litera ture
2.2. Historical and cultural significance of litera ry epochs
2.3. Modes and genres
2.4. Most significant literary movements.

3. Authors, genres, and works / relevant texts of d ifferent times
3.1. Middle Ages
3.2. renaissance.

4. Sensitization to poetry and the discovery of poe try:
4. 1. Sources
4.2. The expressiveness of poetry
4.3. Poetry in texts for children and youth.

5. Historical Background of Children and Youth Lite rature:
5.1. Background and historical development
5.2. Panorama universal
5.3. the classics.

6. Practice Orality, Reading and Writing.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
Frequentando os estudantes o primeiro ano do ciclo de estudos de educação básica, importa garantir que  estes
aprofundam conhecimentos no âmbito da Língua e da L iteratura Portuguesas. Neste sentido, depois de uma  breve
abordagem da distinção e caracterização do texto li terário, versus texto não literário e do enquadrame nto histórico-
cultural da literatura portuguesa, os estudantes te rão oportunidade de ler, analisar, interpretar e co mentar crítica e
reflexivamente diferentes textos da literatura port uguesa situados temporalmente entre a Idade Média e  o
Renascimento, bem como inscritos no panorama literá rio infantojuvenil.
Pretende-se, ainda, promover hábitos de comunicação  e expressão oral e escrita, com progressiva autono mia,
qualidade e exigência.
Tratando-se de estudantes em período de formação pa ra a docência, a exploração da dimensão pedagógica e
didática da Língua e da Literatura Portuguesas não poderão ser esquecidas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
Students attending the first year of basic educatio n, ensuring that they deepen knowledge within the P ortuguese
Language and Literature. In this sense, after a bri ef overview of the distinction and characterization  of the literary
text versus non literary texts and historical and c ultural framework of Portuguese literature, student s will read,
analyze, interpret and comment critically and refle ctively different texts of Portuguese literature te mporally located
between the Middle Ages and the Renaissance, and en rolled in the juvenile literary landscape.
The aim is also to promote communication habits and  oral and written expression, with a progressive au tonomy,
quality and requirement.
In the case of students in training for teachers, e xploring the dimension is pedagogical and didactic of Portuguese
Language and Literature cannot be forgotten.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
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Serão privilegiadas metodologias ativas pelo recurs o ao trabalho de pesquisa,seleção e tratamento de d ocumentos
de contextualização dos textos,autores e épocas a e xplorar. Promover-se-ão tarefas colaborativas e coo perativas
que garantam a corresponsabilização na pesquisa,a d iscussão e apresentação pública de documentos,a ref lexão
crítica e criativa,bem como a expressão e comunicaç ão oral e escrita,além da construção de uma identid ade
pessoal e grupal que se vá delineando pela assunção  de princípios adequados à profissão e ao ensino-
aprendizagem da língua e da literatura maternas.Hav erá lugar a:
-Construção de um portfólio individual de aprendiza gem que traduza as aprendizagens efetuadas sobre o quadro
contextual de cada tópico programático,a natureza e  especificidade de cada obra/autor estudados,bem co mo o
posicionamento crítico-reflexivo do estudante com v ista a um desempenho profissional docente proficien te (50%)
-Um teste escrito,que incidirá sobre os conteúdos p rogramáticos (50%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
Active methods will be emphasized by use job search , selection and processing of documents contextuali zation of
texts, authors and periods to explore.
Promote tasks will be collaborative and cooperative  in nature to ensure co-responsibility in research,  discussion
and public presentation of documents, critical thin king, creative expression and as well as oral and w ritten
communication, in addition to constructing a person al identity and group who go by the assumption outl ining
principles appropriate to the profession and the te aching and learning of language and literature moth er.
In this sense, there will be:
-Construction of an individual learning portfolio t hat reflects the learning made on the contextual fr amework of
programmatic each topic, the nature and specificity  of each book / author studied, and the critical po sitioning and
reflective of the student towards a teacher profici ent job performance (50%).
-A written test, which will focus on the programmat ic content (50%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

Centrando-se os objetivos da Unidade Curricular num a abordagem da literatura portuguesa desde os seus
primórdios até ao Renascimento, procurar-se-á conhe cer os autores/textos mais marcantes do período tem poral
considerado, estabelecendo sempre uma ligação estre ita com língua portuguesa, numa dialética que permi ta
desenvolver a expressão oral e escrita, bem como a leitura e a metacognição linguística e literária.
Dado que alguns estudantes já realizaram um percurs o escolar que lhes possibilitou o contacto com auto res e
obras a estudar, importa agora desenvolver hábitos de trabalho individual e de pequeno grupo que os im plique e
comprometa com a própria aprendizagem, promova a in teração interpessoal e grupal, além da autonomia e uma
atitude crítica e reflexiva, conducente à construçã o progressiva de perfil docente de cada estudante.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
Focusing on the goals of the UC approach of Portugu ese literature from its beginnings to the Renaissan ce, will
seek to know the authors / texts most striking of t he time period considered, when establishing a clos e liaison with
the Portuguese language, which allows a dialectic d evelop oral and written expression as well as readi ng and
metacognition linguistic and literary.
Since some students have already made an educationa l background that enabled them to contact with auth ors and
works to study, it is now important to develop work  habits of individual and small group that involves  compromise
and with their own learning promotes interpersonal and group interaction, and autonomy and a critical and
reflective attitude, leading to the gradual creatio n of teaching profile of each student.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Azevedo, F. (Coord.) (2006). Língua Materna e Liter atura Infantil: elementos nucleares para professore s do Ensino
Básico. Lisboa: Lidel.
Couto, J. M. e Pereira. L. R. (2004). Da Narrativa Medieval ao Conto do Romantismo: Hagiografia, Novel ística e
Didáctica. Lisboa: Instituto Piaget.
Gomes, J. A. (1998). Para uma História da Literatur a Portuguesa para a Infância e a Juventude. Lisboa:  Instituto
Português do Livro e das Bibliotecas.
Jean, G. (2000). A Leitura em Voz Alta. Lisboa: Ins tituto Piaget.
Lamas, E. P. R. e Pereira, L. R. (2004). Poesia Tra dicional Portuguesa – Trovadoresca, Palaciana e Cam oniana.
Lisboa: Instituto Piaget.
Lamas, E. P. R. (Coord.) (2007). Técnicas de expres são oral e escrita. Cidade da Praia, Cabo Verde: Un iPiaget CV.
Matos, M. V. L. de (2001). Introdução aos estudos L iterários. Lisboa: Verbo.
Saraiva, A. J. e Lopes, Ó (2000). História da Liter atura Portuguesa. Porto: Porto Editora.
Silva, V. M. A. e (2000). Teoria da Literatura, Coi mbra: Almedina.

Mapa IX - Língua e Literatura Portuguesa II / Portu guese Language and Literature II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Língua e Literatura Portuguesa II / Portuguese Lang uage and Literature II
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6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
José Manuel Almeida Couto - TP: 100

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
Pretende-se:
Aprofundar o conhecimento da Língua e da Literatura  Portuguesa (LLP);
Exercitar a expressão e a comunicação oral e escrit a, através do domínio e conhecimento progressivos d a LLP;
Encorajar o emprego de conceitos e instrumentos par a a análise e compreensão dos textos literários;
Hierarquizar e caracterizar as principais linhas de  força socioculturais e histórico-literárias que en quadram os
autores e obras mais significativas das diferentes épocas literárias;
Conhecer a Literatura Infantojuvenil e o seu valor na formação da criança e do jovem;
Conhecer a Literatura Tradicional e a sua presença na Literatura Infantojuvenil da atualidade;
Explorar a dimensão pedagógica e didática da LLP.
De modo a que:
Desenvolva competências de expressão oral, escrita e leitural, tomando um posicionamento crítico;
Assuma uma atitude progressivamente crítico-reflexi va;
Desenvolva um perfil proficiente como professor de língua e literatura portuguesa, em toda a sua abran gência.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended:
- In depth knowledge of the Portuguese language and  literature;
- Exercising the expression and oral and written co mmunication, and knowledge through the domain of pr ogressive
Portuguese language and literature;
- Encourage the use of concepts and tools for analy sis and understanding of literary texts;
- Prioritize and characterize the main thrust of so cio-cultural, historical and literary framing autho rs and most
significant works of different literary periods;
- Know the Children and Youth Literature and its va lue in the training of children and young;
- Know the Traditional Literature and its presence in Literature Children and Youth of today;
- Explore the pedagogical and didactic of Portugues e language and literature;
So that:
- Develop skills of speaking, writing and leitural,  taking a critical position;
- Take an increasingly critical and reflective atti tude;
- Develop a profile proficient as a teacher of Port uguese language and literature, in all its breadth.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Autores, géneros e obras/textos relevantes de di ferentes épocas literárias:
1.1. Classicismo
1.2. Barroco
1.3. Neoclassicismo
1.4. Romantismo

2. Literatura Infantojuvenil:
2.1. Panorama atual
2.2. A Literatura Tradicional
2.3. A poesia na escola
2.4. Análise de obras para crianças e jovens com vi sta à elaboração de critérios de seleção e de explo ração
pedagógica e didática.

3. Prática de Oralidade, Leitura e Escrita

6.2.1.5. Syllabus:
1. Authors, genres, and works / relevant texts of d ifferent literary periods:
1.1. Classicism
1.2. Baroque
1.3. Neoclassicism
1.4. Romanticism.

2. Children and Youth Literature:
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2.1. Current situation
2.2. Traditional Literature
2.3. The poetry in school
2.4. Analysis of works for children and youth with a view to drawing up selection criteria and operati onal
pedagogical and didactic.

3. Practice Orality, Reading and Writing.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
Frequentando os estudantes o segundo ano do curso d e educação básica, importa garantir que estes conti nuem a
aprofundar conhecimentos no âmbito da Língua e da L iteratura Portuguesas. Neste sentido, os estudantes  terão
oportunidade de ler, analisar, interpretar e coment ar crítica e reflexivamente diferentes textos da li teratura
portuguesa situados temporalmente entre o Renascime nto e o Romantismo. Terão oportunidade, também, de
continuar a conhecer e explorar textos inscritos no  panorama literário infantojuvenil.
Pretende-se, ainda, promover hábitos de comunicação  e expressão oral e escrita, com progressiva autono mia,
qualidade e exigência.
Tratando-se de estudantes em período de formação pa ra a docência, a exploração da dimensão pedagógica e
didática da Língua e da Literatura Portuguesas não poderão ser esquecidas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
Students attending the second year of primary educa tion, ensuring that they continue to deepen their k nowledge in
the Portuguese Language and Literature. In this sen se, students will read, analyze, interpret and comm ent critically
and reflectively different texts of Portuguese lite rature temporally located between the Renaissance a nd
Romanticism. Will have the opportunity also to cont inue to meet and explore texts enrolled in the juve nile literary
landscape.
The aim is also to promote communication habits and  oral and written expression, with progressive auto nomy,
quality and demand.
In the case of students in training for teachers, e xploring the dimension is pedagogical and didactic of Portuguese
Language and Literature cannot be forgotten.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
Serão privilegiadas metodologias ativas pelo recurs o ao trabalho de pesquisa, seleção e tratamento de
documentos de contextualização dos textos, autores e épocas a explorar.Promover-se-ão tarefas colabora tivas e
cooperativas que garantam a corresponsabilização na  pesquisa,a discussão e apresentação pública de
documentos,a reflexão crítica e criativa,bem como a  expressão e comunicação oral e escrita,além da con strução de
uma identidade pessoal e grupal que se vá delineand o pela assunção princípios adequados à profissão e ao
ensino-aprendizagem da língua e da literatura mater nas.Haverá lugar a:
-Construção de um portefólio individual de aprendiz agem que traduza as aprendizagens efetuadas sobre o  quadro
contextual de cada tópico programático,a natureza e  especificidade de cada obra/autor estudados, bem c omo o
posicionamento crítico-reflexivo do estudante com v ista a um desempenho profissional docente proficien te (50%);
-1 teste escrito,que incidirá sobre os conteúdos pr ogramáticos (50%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
Active methods will be emphasized by use job search , selection and processing of documents con-textual ization of
texts, authors and periods to explore.
Promote tasks will be collaborative and cooperative  in nature to ensure co-responsibility in research,  discussion
and public presentation of documents, critical thin king, creative expression and as well as oral and w ritten
communication, in addition to constructing a person al identity and group who go by the assumption outl ining
principles appropriate to the profession and the te aching and learning of language and literature moth er.There will
be:
-Construction of an individual learning portfolio t hat reflects the learning made on the contextual fr amework of
programmatic each topic, the nature and specificity  of each book / author studied, and the critical po sitioning and
reflective of the student towards a teacher profici ent job performance (50%);
-A written test, which will focus on the programmat ic content planned for this CU (50%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

Centrando-se os objetivos da unidade curricular num a abordagem da literatura portuguesa desde o Renasc imento
até ao Romantismo, procurar-se-á conhecer os autore s/textos mais marcantes do período temporal conside rado,
estabelecendo sempre uma ligação estreita com língu a portuguesa, numa dialética que permita desenvolve r a
expressão oral e escrita, bem como a leitura e a me tacognição linguística e literária.
Dado que alguns estudantes já realizaram um percurs o escolar que lhes possibilitou o contacto com auto res e
obras a estudar, importa agora desenvolver hábitos de trabalho individual e de pequeno grupo que os im plique e
comprometa com a própria aprendizagem, promova a in teração interpessoal e grupal, além da autonomia e uma
atitude crítica e reflexiva, conducente à construçã o progressiva de perfil docente de cada estudante.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
Focusing on the goals of the curricular unit approa ch of Portuguese literature from the Renaissance to
Romanticism, will seek to know the authors / texts most striking of the time period considered, when e stablishing a
close liaison with the Portuguese language, a diale ctic which to base oral expression and writing, as well as
reading and metacognition linguistic and literary.
Since some students have already made an educationa l background that enabled them to contact with auth ors and
works to study, it is now important to develop work  habits of individual and small group that involves  compromise
and with their own learning promotes interpersonal and group interaction, and autonomy and a critical and
reflective attitude, leading to the gradual creatio n of teaching profile of each student.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Azevedo, F. (Coord.) (2006). Língua Materna e Liter atura Infantil: elementos nucleares para professore s do Ensino
Básico. Lisboa: Lidel.
Couto, J. M. e Pereira. L. R. (2004). Da Narrativa Medieval ao Conto do Romantismo: Hagiografia, Novel ística e
Didáctica. Lisboa: Instituto Piaget.
Gomes, J. A. (1998). Para uma História da Literatur a Portuguesa para a Infância e a Juventude. Lisboa:  Instituto
Português do Livro e das Bibliotecas.
Jean, G. (2000). A Leitura em Voz Alta. Lisboa: Ins tituto Piaget.
Lamas, E. P. R. e Pereira, L. R. (2004). Poesia Tra dicional Portuguesa – Trovadoresca, Palaciana e Cam oniana.
Lisboa: Instituto Piaget.
Lamas, E. P. R. (Coord.) (2007). Técnicas de expres são oral e escrita. Cidade da Praia, Cabo Verde: Un iPiaget CV.
Pires, M. L. B. (1983). História da Literatura Infa ntil Portuguesa. Lisboa: Veja.
Saraiva, A. J. e Lopes, Ó (2000). História da Liter atura Portuguesa. Porto: Porto Editora.
Silva, V. M. A. e (2000). Teoria da Literatura, Coi mbra: Almedina.

Mapa IX - Língua e Literatura Portuguesa III / Port uguese Language and Literature III

6.2.1.1. Unidade curricular:
Língua e Literatura Portuguesa III / Portuguese Lan guage and Literature III

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
Susana Quesado de Sousa - TP: 90

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
- Aprofundar o conhecimento da Língua e da Literatu ra Portuguesas.
- Exercitar a capacidade de comunicação oral e escr ita através do domínio e conhecimento progressivos da Língua
e da Literatura Portuguesas.
- Consolidar competências de leitura, tomando um po sicionamento crítico.
- Utilizar conceitos e instrumentos para a análise e compreensão dos textos literários.
- Conhecer os elementos fundamentais à compreensão do significado histórico-cultural das épocas literá rias.
- Criar hábitos de conversação, de debate e partilh a de ideias, projetos e iniciativas.
- Conhecer a Literatura Infantojuvenil e o seu valo r na formação da criança e do jovem.
- Conhecer a Literatura Tradicional e a sua presenç a na Literatura Infantojuvenil da atualidade.
- Analisar de forma crítica as questões inerentes à  literacia.
- Explorar a dimensão pedagógica e didática da Líng ua e da Literatura Portuguesas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Enhance the knowledge of Portuguese Language and Literature.
- Exercise the ability to communicate orally and in  writing by acquiring progressive mastery and knowl edge of
Portuguese Language and Literature.
- Enhance reading skills by adopting a critical att itude.
- Use the concepts and tools for the analysis and u nderstanding of literary texts.
- Know the key elements necessary for the understan ding of cultural and historical meanings of literar y periods.
- Create the habits of making conversations, and of  participating in debates and sharing of ideas, pro jects and
initiatives.
- Know Literature for Children and Youth, and its v alue in children and youth education.
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- Know Traditional Literature and its presence in t oday’s Literature for Children and Youth.
- Make a critical analysis of issues related to lit eracy.
- Explore the pedagogical and didactic dimension of  Portuguese Language and Literature.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Autores e obras relevantes de diferentes épocas literárias:
1.1. Do Realismo ao naturalismo;
1.2. O contexto: o panorama sociocultural da Geraçã o de 70;
1.3. A Geração da República;
1.4. O Modernismo;
1.5. O Pós-Modernismo.
2. Literatura da atualidade: marcos relevantes.
3. Literatura de Expressão Portuguesa: abordagem su mária.
4. O texto utilitário: convocatória, ata, relatório , ofício e currículo.
5. Literatura Infantojuvenil:
5.1. Critérios de seleção;
5.2. A ilustração: valor e articulação com o texto;
5.3. A apresentação dos textos a crianças e jovens:  leitura e oralidade.
6. Literatura Tradicional: prosa, poesia e texto dr amático.
7. A poesia na sala de aula: seleção e exploração p edagógico-didática.
8. Escola e literacia: o prazer de dizer, ler e esc rever.

6.2.1.5. Syllabus:
1.1. From realism to naturalism;
1.2. The context: the socio-cultural setting of the  Generation of the 1870’s;
1.3. Generation of the Republic;
1.4. Modernism;
1.5. Postmodernism.
2. Today’s literature: relevant landmarks.
3. Literature of the Portuguese Overseas Expansion:  a summary.
4. Utility texts: notices of convocation, minutes o f meetings, reports, official letters and Curricula  Vitae.
5. Children and Youth Literature:
5.1. Selection criteria;
5.2. Illustration: its artistic value and articulat ion with the text;
5.3. Presentation of texts to children and young pe ople: reading and speaking/ retelling.
6. Traditional Literature: prose, poetry and drama.
7. Poetry in the classroom: selection and pedagogic al-didactic use.
8. School and literacy: the pleasure of speaking, r eading and writing.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
Os conteúdos e objetivos centram-se numa proposta d e transmitir aos estudantes um conhecimento mais
aprofundado, pragmático e científico da língua que utilizam diariamente. Desta forma, pretende-se que o discurso,
a língua e a linguagem sejam vistos como objetos de  análise científica e criteriosa e que certos ester eótipos e
preconceitos sobre os referidos conceitos sejam des mistificados e vistos sob uma perspetiva analítica.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
The syllabus and objetives are focused on a proposa l to give students a deeper, pragmatic and scientif ic
understanding of the language they use every day. T hus, it is intended that speech and language are se en as
objects of scientific, careful analysis and that ce rtain stereotypes and prejudices about those concep ts are
demystified and seen from an analytical perspetive.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
Metodologia:
As aulas requerem uma participação ativa por parte dos estudantes através do seu envolvimento e resolu ção das
atividades propostas centradas na resolução de exer cícios práticos, análise de textos relacionados com  a temática,
exposição e discussão de temas considerados relevan tes.

Avaliação:
A avaliação encontra-se dividida em 2 momentos dist intos de avaliação:
1º momento: prova individual escrita, correspondend o a 60% da nota final;
2º momento: trabalho de grupo ou individual corresp ondendo a 40% da nota final.

A não realização de um dos momentos de avaliação im plica a anulação do regime de avaliação contínua e
consequente realização da unidade curricular em reg ime de exame final.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
Methodology:
Classes require an ative participation by students through their involvement and resolution of the pro posed
activities focused on solving practical exercises, anal-ysis of texts dealing with the themes, present ation and
discussion of issues con-sidered relevant.

Evaluation:
The assessment is divided into two distinct stages of evaluation:
1st time: Written individual test, corresponding to  60% of final grade;
2rd time: working group or individual corresponding  to 40% of final grade. Stu-dents will choose one o f the themes
suggested by the teacher or, alternatively, suggest  an alternative relevant subject.

Not performing an evaluation stage implies the term ination of the continuous assessment system and sub sequent
performing of the subject under final exam;

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

Pretende-se que através das atividades propostas os  estudantes tenham contacto direto com vários aspet os
relacionados com a temática da língua e da literatu ra: a análise de textos permite o acesso a teorias e ideias
desenvolvidas por autores especialistas na temática .

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
It is intended that through the proposed activities  students have direct contact with various aspects related to the
theme of language and literature: text analysis all ows access to ideas and theories developed by autho rs and
experts in the field.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
ALBUQUERQUE, Fátima, A Hora do Conto. Lisboa: Teore ma, 2000. AZEVEDO, Fernando Fraga (Coord.), Língua
Materna e Literatura Infantil: elementos nucleares para professores do Ensino Básico. Lisboa: Lidel, 2 006.
BETHELLEIM, Bruno, Psicanálise dos Contos de Fadas.  Lisboa: Bertrand, 1999.
COELHO, Jacinto do Prado, História Dicionário de Li teratura – Literatura Portuguesa, Literatura Brasil eira,
Literatura Galega, Estilística Literária, (3ª ed.),  Vol. 1, 2, 3, 4, 5. Porto: Figueirinhas, 1981.
COUTO, José “Brincando aos Poetas na Educação Pré-e scolar”, in PEQUITO, Paula e PINHEIRO, Ana (Org.), Quem
Aprende Mais? Reflexões sobre Educação de Infância,  Porto, Gailivro, 2007.
REIS, Carlos, (Org.), História Crítica da Literatur a Portuguesa, Vol. IX – Do Neorrealismo ao Pós-Mode rnismo.
Lisboa/S. Paulo: Editorial Verbo, 2005.

Mapa IX - Matemática I / Mathematics I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Matemática I / Mathematics I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
Cláudia Noémia Soares de Sousa - TP: 60

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
Espera-se que o estudante:
- Reconheça diferentes formas de representação dos elementos dos conjuntos numéricos, assim como, as
propriedades das operações nesses conjuntos;
- Efetue cálculos com os algoritmos de papel e lápi s, mentalmente ou com calculadora, e decida qual do s métodos
é apropriado à situação;
- Entenda a ordem de grandeza de números e estime v alores aproximados de resultados de operações;
- Dê sentido a problemas numéricos, reconhecendo as  operações que são necessárias à sua resolução e ex plique
os métodos e o raciocínio usados;
- Raciocine matematicamente, isto é, explore situaç ões problemáticas, procure regularidades, faça e te ste
conjeturas, generalize e pense de maneira lógica.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The student is expected to:
- Understand the numbering systems and the operatio ns;
- Recognize different forms of representation of th e elements of numerical sets, as well as the proper ties of the
operations;
- Perform calculations with paper and pencil algori thms, mentally or with the calculator, and decide w hich method
is appropriate for the situation;
- Understand the magnitude of numbers and estimate approximate values of operations results;
- Recognize the operations that are necessary for t he resolution of a certain problem and explain the methods and
reasoning that were used;
- Explore problem situations, look for regularities , make and test conjectures, generalize and think i n a logic way.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Lógica.
• Lógica de proposições.
Designações e proposições.
Princípios de atribuição lógica.
Operações lógicas.
Silogismos e paralogismos. Redução ao absurdo.
• Lógica em termos de conjuntos.
Representação. Relações e operações entre conjuntos .
• Lógica de condições.
Expressões designatórias e condições.
Noção de variável e de domínio de uma variável. Con junto solução de uma condição.
Operações lógicas.
Equações e inequações do 1º grau.
Quantificadores.
2. Relações binárias.
Produto cartesiano de conjuntos e par ordenado.
Definição de relação binária. Formas de representaç ão. Relação inversa.
Propriedades e classificação das relações binárias.
Funções: generalidades e diferentes representações.
3. Aritmética.
• Evolução do conceito de número.
Conceitos de número, numeral e algarismo. Aspetos c ardinal, ordinal e denominativo do número.
Sistemas de Numeração e bases de numeração.
• Dos números naturais aos números inteiros.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Logic.
• Logic of propositions.
Designations and propositions.
Logical principles.
Logical operations.
Syllogisms and paralogisms. Reduction to the absurd .
• Logic in terms of sets.
Representation. Relations and operations between se ts.
• Logic of conditions
Conditions.
Variable and its domain. Solution set of a conditio n.
Logical operations.
Equations and inequalities of the first degree.
Quantifiers.
2. Binary relations.
Cartesian product of sets and ordered pair.
Definition of binary relation. Forms of representat ion. Inverse relationship.
Properties and classification of binary relations.
Functions: general notions and different representa tions.
3. Arithmetic.
• Evolution of the number concept.
Number, numeral and digit. Cardinal, ordinal and de nominative aspects of the number.
Number Systems and bases numbering.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
O capítulo sobre lógica e o capítulo sobre relações  binárias promovem o desenvolvimento do raciocínio lógico, já
que são solicitadas demonstrações e generalizações de resultados. O sub-capítulo da lógica de condiçõe s, bem
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como o último capítulo, permite aperfeiçoar o cálcu lo numérico e algébrico.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
The chapter on logic and the chapter on binary rela tions promote the development of logical reasoning,  since the
student is expected to prove and generalize results . The subchapter "Logic of conditions", and the las t chapter,
allows to improve the numerical and algebric calcul ation.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
As aulas terão um cariz teórico-prático.
A plataforma Moodle será utilizada num contexto de apoio a unidade curricular, onde serão disponibiliz ados
diversos recursos didáticos e fichas de trabalho, s ervindo também como um meio de apoio adicional ao e studante.
Serão dadas aulas de apoio com o objetivo de permit ir, aos estudantes com mais dificuldades, um melhor
acompanhamento da matéria dada na unidade curricula r.

A nota final dos estudantes será estipulada da segu inte forma:
- 2 testes escritos, cada um com um peso de 40%;
- Trabalhos individuais (mini-fichas), com um peso de 20%.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
The classes will have a theoretical and practical n ature.
The Moodle plataform will be used to support the cu rricular unit. Several teaching resources will be a vailable there
and it will also serve as an additional mean of stu dent support.
Support classes will be given in order to help the students with more difficulties.

The final score of the students will be organized a s follows:
- 2 written tests, with a weight of 40% each;
- Individual work (mini-tests), with a weight of 20 %.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

Para desenvolver o raciocínio lógico, fazer raciocí nios demonstrativos usando métodos adequados, utili zar o poder
de síntese da linguagem lógica e matemática e aperf eiçoar o cálculo numérico e algébrico, intercalar-s e-ão aulas
teóricas com aulas práticas. Nas aulas teóricas ser ão apresentadas as noções fundamentais. Nas aulas p ráticas,
serão resolvidos exercícios e problemas, para que o s estudantes se apercebam das aplicações dos concei tos
adquiridos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
Develop logical thinking, prove results using appro priate methods, use the synthesis power of the logi cal and
mathematical language, improve the numerical and al gebraic calculation, lectures will be interspersed with
practical sessions. During the lectures, basic conc epts will be presented. In practical classes, exerc ises and
problems will be solved, in order to show the appli cations of the acquired concepts.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
BARTH, B., A Aprendizagem da Abstracção, Lisboa: Ho rizontes Pedagógicos, Edições Piaget, 1987.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Orientações Curriculares pa ra a Educação Pré-Escolar, Lisboa: Ministério da
Educação/Departamento da Educação Básica/ Núcleo de  Educação Pré-Escolar, 1997.

NCTM, princípios e Normas para a Matemática Escolar , Lisboa: APM, 2007.

PALHARES, P. Elementos de Matemática para Professor es do Ensino Básico, Lisboa: Lidel, 2004.

PONTE, J. et al., Programa de Matemática do Ensino Básico, Lisboa: Ministério da Educação, 2007.

Mapa IX - Matemática II / Mathematics II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Matemática II / Mathematics II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
Rui Armando Liz Cardoso Tomás - PL: 90
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
Esta UC pretende:
Consolidar a formação para a área de docência da Ma temática
Proporcionar uma visão geral sobre as mais importan tes estruturas matemáticas, alargando o vocabulário  e
simbologias matemáticas
Fomentar o poder de síntese da linguagem lógica e m atemática.

Com esta UC, o estudante:
Adquire um conhecimento abstrato de estruturas mate máticas elementares desenvolvidas de forma espontân eas
na pequena infância e consolidadas na idade escolar
Consegue identificar diferentes estruturas algébric as
É capaz de reconhecer e identificar a estrutura abs trata presente numa situação, seja ela relativa a p roblemas do
dia-a-dia, à natureza ou à arte, ou envolva element os numéricos, geométricos ou ambos
Sabe manusear equações,inequações,sistemas de equaç ões e inequações
Entende a noção de “função” matemática e as suas ap licações
Entende o tipo de propriedades que podem possuir as  “funções”
Analisa situações da vida real identificando modelo s matemáticos que permitem a sua interpretação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The CU intends to:
Consolidate scientific knowledge for Mathematics te aching
Provide an overview of the most important mathemati cal structures,and extend the corresponding vocabul ary and
mathematical symbols
Foment the power to summarize logical and mathemati cal language.

In the CU the student should:
Acquire abstract knowledge of elementary mathematic al structures spontaneously developed in early chil dhood
and consolidated during school age
Be able to identify different algebraic structures
Become able to recognize and identify abstract stru ctures present in a certain situations,either relat ed to everyday
life, nature or art,or involving numerical or geome tric elements, or both
Know how to handle equations, inequations,and syste ms of equations and inequations
Understand the notion of mathematical function and its applications
Understand the type of properties that functions ma y have
Analyze real-life situations and identify mathemati cal models that make their interpretation possible.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Aritmética
O conjunto dos números racionais
Conceito de número fracionário e de número decimal.
Representação de números racionais na reta ordenada .
Operações entre números racionais.
Arredondamentos e estimativas.
O conjunto dos números reais
Conceito de número irracional e número real.
Representação na reta de um número irracional.
Operações entre números reais.
Radiciação.
Estimativas
Álgebra
Estruturas algébricas
Lei de composição interna.
Noção de grupóide.
Propriedades comutativa e associativa de uma operaç ão binária.
Noção de semigrupo.
Elemento neutro de uma operação binária.
Elemento oposto.
Noção de grupo.
Propriedades de um grupo.
Noção de subgrupo.
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Propriedade distributiva de uma operação em relação  a outra.
Polinómios.
Resolução de equações e inequações (1º e 2º grau).
Sistemas de equações.
Funções.
Generalidades sobre funções.
Função afim.
Função de proporcionalidade direta e inversa.
Função quadrática.
Aplicação de funções.

6.2.1.5. Syllabus:
Arithmetics
Rational numbers.
Concepts of fractional and decimal numbers.
Representation of rational numbers in the coordinat e axes system.
Operations with rational numbers.
Rounding and estimating.
Real numbers.
Concepts of irrational and real numbers.
Representation of irrational numbers in the coordin ate axes system.
Operations with real numbers.
Nth rooting.
Estimating.
Algebra
Algebraic structures.
Laws of internal composition.
Concept of groupoid.
Commutative and associative properties of a binary operation.
Concept of semigroup.
Neutral element of a binary operation.
Opposite element.
Concept of group.
Properties of a group.
Concept of subgroup.
Distributive property of an operation in relation t o another.
Polynomials.
Solving equations and inequations (1st and 2nd degr ee).
Systems of equations.
Functions.
General concepts of functions.
Affine functions.
Functions of direct and inverse proportionality.
Quadratic functions.
Application of functions.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
Os conteúdos programáticos propostos conjugam os pr incipais aspetos teóricos e práticos na dimensão da  sua
utilidade, implementação ao nível do sistema de ens ino e principais características e orientações do m inistério da
educação.
Tal abordagem, complementada com a evidência de apl icação a casos concretos, evidencia coerência com o s
objetivos desta Unidade Curricular.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
The proposed syllabus contents combine the main CU theoretical and practical aspects in terms of their
usefulness, implementation at the level of the educ ation system and main features and guidelines defin ed by the
Ministry of Education.
This approach, complemented with evidence ensuing f rom applications to real practical cases, proves th e syllabus
consistency with the objectives of this Curricular Unit.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
As aulas têm um cariz teórico-prático, com apresent ação de conteúdos e resolução de exercícios.
A plataforma Moodle será utilizada como suporte à U nidade Curricular, onde serão disponibilizados dive rsos
recursos didáticos (roteiro da Unidade Curricular ( UC), textos de apoio, fóruns de discussão e de escl arecimento
de dúvidas) servindo como um meio adicional de comu nicação e apoio ao estudante.
A avaliação rege-se pelos parâmetros previstos no R egulamento Interno, sendo a classificação final org anizada da
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seguinte forma:
• Duas provas de frequência, cada uma com um peso d e 30% (nota mínima deverá ser superior a 7,50 valor es);
• Trabalhos individuais com um peso de 25%;
• Trabalho de grupo com um peso de 15%;
Apenas ficarão aprovados os estudantes que obtivere m uma nota superior ou igual a 9,5 valores. Caso is so não
aconteça, os alunos serão avaliados pela aplicação de conhecimentos demonstrada em exame escrito, com a
duração de 2h e englobando todos os conteúdos progr amáticos da UC.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
The classes have a theoretical and a practical comp onent containing the presentation of the contents a nd
resolution of exercises.
The Moodle platform is used to support the Curricul ar Unit since various didactic resources are made a vailable
there (the CU plan and schedule, support texts, dis cussion forums and clarification of doubts), and al so to provide
an additional means of communication with, and supp ort for, the student.
The Curricular Unit assessment is governed by the p arameters provided in internal Regulations, and the  final CU
mark is obtained as follows:
• Two tests, 30% of the final mark each (their mini mum mark must be superior to 7.50 (0-20 scale);
• Individual assignments 25%;
• Group assignment 15%;
The student is approved only if he/she obtains a ma rk that is equal or superior to 9.5 (0-20 scale). I f that is not the
case, the student is assessed by his/her knowledge application demonstrated in a written exam lasting 2 hours and
covering all the CU syllabus contents.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

Este curso inclui uma variedade de metodologias de ensino para garantir que os estudantes irão dominar  os
fundamentos teóricos e adquirir competências prátic as avançadas. No sentido de adequar a metodologia d e ensino
aos objetivos da unidade curricular entende-se que se deve adotar uma abordagem metodológica múltipla.  Assim,
utilizaremos o método expositivo para transmitir os  conceitos teóricos necessários à compreensão das m atérias e
interatividade entre os elementos da turma durante a aula. Procuraremos complementar esta metodologia de
ensino com a utilização do método demonstrativo.
a) motivação através de exemplos
b) apresentação teórica do conceito
c) resolução de exemplo de aplicação
d) exemplos de aplicação à área da educação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
This Curricular Unit includes a variety of teaching  methodologies in order to ensure that the student masters the
theoretical fundamentals and advanced practical ski lls since it is understood that, in order to adapt the teaching
methodology to the CU objectives, a multi-methodolo gical approach needs to be adopted.
Thus, expository method is used to convey the theor etical concepts necessary for understanding the int eraction
between the topics, and is combined with interactiv ity in the class. This methodology is also compleme nted with
demonstrative method.
a) Motivation by the use of examples
b) Theoretical presentation of the concepts
c) Resolution of application examples
d) Application examples in the area of education.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
BARTH, B., A Aprendizagem da Abstracção, Lisboa: Ho rizontes Pedagógicos, Edições Piaget, 1987.
GARCIA, M., OSÓRIO, A., RUIVO, A., Compêndio de Mat emática - 12º ano, 1º volume. Porto: Porto Editora,  1986.
LIPSCHUTZ, S., Álgebra Linear, São Paulo: McGraw-Hi ll.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Orientações Curriculares pa ra a Educação Pré-Escolar, Lisboa: Ministério da
Educação/Departamento da Educação Básica/Núcleo de Educação Pré-Escolar, 1997.
NCTM, Princípios e Normas para a Matemática Escolar , Lisboa: APM, 2007.
PALHARES, P., Elementos de Matemática para professo res do Ensino Básico, Lisboa: Lidel, 2004.
PONTE, J. et al., Programa de Matemática do Ensino Básico, Lisboa: Ministério da Educação, 2007.
PONTE, J. P., BRANCO, N., MATOS, A., Álgebra no Ens ino Básico, Lisboa: Direcção Geral de Investigação e
Desenvolvimento Curricular, 2009.
VLASSIS, J., DEMONTY, I., A Álgebra ensinada por si tuações-problemas, Lisboa: Horizontes Pedagógicos, Instituto
Piaget, 2002.

http://sitio.dgidc.min-edu

Mapa IX - Pedag. Geral e Organização do Sistema Edu cativo / General Pedag. and Organisation of the Edu c.System
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Pedag. Geral e Organização do Sistema Educativo / G eneral Pedag. and Organisation of the Educ.System

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
Maria Cândida Mota Teixeira - T: 50

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
Visa-se criar condições para que os/as estudantes p ossam:
- Compreender conceitos e a evolução de Pedagogia e  Educação;
- Analisar diferentes dimensões da educação na atua lidade, agentes e determinantes;
- Perceber evolução das conceções, das práticas edu cativas, das alterações sociais e as mudanças pedag ógicas;
- Conhecer conceitos: Correntes e Modelos Educativo s;
- Identificar pressupostos dos novos paradigmas edu cacionais;
- Relacionar sistemas de valores da política educat iva, com finalidades/objetivos do sistema educativo ;
- Reconhecer a história da educação escolar em Port ugal e a legislação aplicável;
- Compreender a polissemia dos conceitos de currícu lo, gestão curricular, comunidade educativa e siste ma
educativo;
- Reconhecer a relevância dos fatores físicos e hum anos na organização curricular;
- Compreender a importância dos fatores inerentes à  gestão curricular eficaz e da inovação pedagógico- didático-
curricular.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim is to create conditions for / to the studen ts:
- To understands concepts and evolution of Pedagogy  and Education;
- To analyze different dimensions of education toda y, agents and determinants-ing;
- To perceived changes in conceptions, educational practices, the social changes and pedagogical chang es;
- To knows concepts: Current Models and Education;
- To identifies assumptions of new educational para digms;
- To related value systems of education policy, wit h goals / objectives of the edu-cation system;
- To recognizes the history of schooling in Portuga l and applicable law;
- To understands the concepts of polysemy of curric ulum, curriculum manage-ment, educational and com-m unity
education system;
- To recognizes the importance of physical and huma n factors in the curriculum;
- To understands the importance of the factors invo lved in the management and effective curriculum inn ovation,
pedagogical-didactic curriculum.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I-Educação e pedagogia;
1.1-Estatuto epistemológico e sentidos atuais;

II-Da Pedagogia da Autoridade à Pedagogia da Liberd ade:
2.1-Da emergência da Educação, até à Idade Moderna:  Coménio e a instituição escolar e Rousseau;

III-Movimento renovador da Escola Nova:
3.1-A emergência da Escola Nova e os seus Pedagogos .

IV-Novos Paradigmas Educacionais: Correntes Educati vas e Modelos Educativos:
4.1-Da sua emergência à sua aplicabilidade;

V-Sistema Educativo Português:
5.1-Política educativa e organização do ensino;

VI-Currículo:
6.1-Desenvolvimento e operacionalização, avaliação curricular;
6.2-Pedagogia de Projeto;

VII-Gestão Curricular e Inovação:
7.1-Modelos de gestão curricular: Limitações e pote ncialidades;
7.2-Obstáculos à inovação.
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6.2.1.5. Syllabus:
I-education and pedagogy;
1.1-epistemological status and current directions;

II-The Pedagogy of Pedagogy of Freedom to the Autho rity:
2.1-The emergence of Education, to the Modern Age: Comenius and institution school and Rousseau;

III-Movement renewal of the New School:
3.1-The emergence of the New School and its educato rs.

IV-New Educational Paradigms: Current Educational M odels and Education:
4.1-From its emergence to its applicability;

V-Portuguese Educational System:
5.1-Education policy and education organization;

VI-Curriculum:
6.1-Development and operation, curriculum evaluatio n;
6.2-Education Project;

VII-Curriculum Management and Innovation:
7.1-curricular management models: limitations and p otential;
7.2-Obstacles to innovation.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
Existe uma estreita harmonia entre conteúdos e obje tivos, uma vez que se aponta para um conhecimento a mplo
sobre a Educação, a Pedagogia, e as correntes, os m odelos e os paradigmas, e ainda, a conexão entre o curriculum
e gestão curricular e a relação destes com os siste mas educativos.
O conhecimento das dimensões apresentadas será inte rcedido e amplificado por uma postura reflexiva per sistente,
que encaminhará a uma compreensão holística do proc esso pedagógico.
Os objetivos assinalados são corroborados pelo dese nho do perfil de competências, através do qual serã o,
inevitavelmente, analisados todos os conteúdos prog ramáticos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
There is a close harmony between content and object ives, since it points to a broad knowledge on Educa tion,
Pedagogy, and the current models and para-digms, an d also the connection between curriculum and curric ulum
management and their relationship with educational systems you.
Knowledge of the dimensions shown will be intercede d and amplified by a mar-ket-reflective stance pers istent, it
will forward to a holistic understanding of the edu cational process.
The mentioned objectives are supported by the desig n of competency profile, which it will, inevitably,  analyzed all
the contents.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
A UC estrutura-se por tópicos de estudo, planeados num modelo pedagógico ativo, centrado no estudante,  na
acessibilidade e construção social de saberes. Efet uar-se-á o visionamento de obras cinematográficas d e
relevância pedagógica e autorreflexão em fichas fíl micas, assim como, debates temáticos, a construção de um
glossário grupal na moodle e a participação com ref lexões em fóruns através da plataforma moodle, de m odo a
promover interação, partilha de ideias e construção  conjunta de conhecimento baseado na pluralidade de
experiências e saberes. A UC incluirirá: calendariz ação, recursos, atividades e fóruns de participação . A avaliação
será contínua ou através de exame.Na avaliação cont ínua, prevê-se a realização: 2 testes (2x40%)+traba lho grupal
sobre sistemas educativos da união europeia e da co munidade lusófona (15%)+assiduidade (5%).
A avaliação por exame, efetuar-se-á no final da UC com carácter presencial e incidirá sobre todos os c onteúdos,
com um peso de 100%.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
The CU is structured by topic of study, planned in active teaching model, centered / student, accessib ility and
social construction of knowledge.
Performing will be: the viewing of films to pedagog ical relevance and cinematic self-reflection in chi ps, as well as
thematic debates, the construction of a glossary in  Moodle group with reflections and participation in  forums in
Moodle, in order to promote interaction , sharing o f ideas and joint construction of knowledge based o n the
plurality of experiences and knowledge.
The uc includes: scheduling, resources, activities and participation forums.The evaluation will be con tinuous or
examination.Of assessment, expected to be held: 2 t ests (2x40%) + working group on education systems i n the
European Union and the Lusophone community (15%) + attendance (5%).The assessment by examination, will
perform at the end of uc-face with nature and will focus on all content contained in CU, with a weight  of 100%.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

A unidade curricular de Pedagogia Geral e Organizaç ão do Sistema Educativo ocorre no primeiro semestre  da
Licenciatura e, por essa razão, possuí um cariz int rodutório à área de educação e da pedagogia.
Assim, procurar-se-á alavancar o conhecimento, a re flexão, a compreensão que os objetivos enunciam
explicitamente, bem como de uma postura de pesquisa -reflexiva e de partilha.
Deste modo, aposta-se na utilização da plataforma m oodle como ferramenta que permite trabalhar competê ncias
individuais e grupais.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
The curricular unit of General Pedagogy and Organiz ation of Education occurs in the first half of the degree and,
therefore, pos-pig introductory in nature to the ar ea of education and pedagogy.
Thus, efforts will leverage the knowledge, reflecti on, understanding, that the objectives are set out explicitly, as well
as a posture of reflexive research and sharing.
Thus, the focus is on the use of Moodle as a tool t hat allows individual and group work skills.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
BERTRAND, Y.; VALOIS, P., Paradigmas Educacionais –  Escola e Sociedades, Lisboa: Instituto Piaget, 199 4
BERTRAND, Y., Teorias Contemporâneas da Educação, L isboa: Instituto Piaget, 2001
CAMPOS, E., História da Educação, Brasil, Lit. Fine arte, 2001
CHÂTEAU, J., Os grandes pedagogos, Lisboa: Livros B rasil, s/d
DELORS, J., Educação: Um Tesouro a Descobrir, UNESC O, 1997.DUCKWORTH, E., Ideias - Maravilha em Educaç ão,
Lisboa: Instituto Piaget, 2009
ESTRELA, A., Pedagogia, Ciência da Educação?, Porto : Porto Editora, 1992
MARQUES, R., A Arte de Ensinar: Dos Clássicos aos M odelos Pedagógicos Contemporâneos, Lisboa: Plátano Ed.
Técnicas, 1998
MARQUES, R., Modelos Pedagógicos Actuais, Lisboa: P látano Ed. Técnicas, 1999
MIALARET, G., Ciências da Educação, Lisboa: Moraes Editores, 1976
PIAGET, J., Pedagogia, Lisboa: Instituto Piaget, 19 99
RESWEBER, Jean-Paul; Pedagogias Novas, Odivelas:Art es Gráficas Lda. 1988
ROCHA, F., Correntes Pedagógicas Contemporâneas. Av eiro: Ed. Estante, 1988

Mapa IX - Portfólio Pessoal / Personal Portfolio

6.2.1.1. Unidade curricular:
Portfólio Pessoal / Personal Portfolio

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
Não aplicável / Not applicable.

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
O Portfólio Pessoal pretende ser um espaço individu alizado, o qual será construído pelo estudante e se gundo o
seu próprio projeto educativo, adotando uma atitude  pró-ativa e de autorresponsabilização.
Assim, define-se enquanto um instrumento para recon hecer, estimular e apoiar o desenvolvimento do estu dante
num contexto fora do ensino tradicional, onde se en quadram uma panóplia de disciplinas, atividades e p rojetos,
que possam derivar num tipo de aprendizagem estrutu rada e direcionada para a sua vida profissional fut ura, e
desenvolvendo nos estudantes alguma responsabilidad e no seu projeto formativo e na sua valorização ind ividual,
de acordo com os seus interesses mais imediatos, as sim como uma atitude de empreendedorismo na sua
formação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The Personal Portfolio is intended to be an individ ualized space, which will be built by the students and according
to their own educational plan, adopting a proactive  attitude and self-empowerment.
Thus, it is defined as a tool to recognize, encoura ge and support students development in a context ou tside of
traditional teaching, where they may attend a varie ty of disciplines, activities and projects, derivin g in a wide range
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of structured learning activities targeted for thei r future professional life, developing a certain de gree of
responsibility for their training projects and prom oting individual orientation, according to their im mediate
interests, as well as an entrepreneurial attitude i n their training.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O espaço do Portfólio Pessoal poderá ser preenchido  por:
a) Unidades curriculares, de caráter técnico ou cul tural, à escolha por cada estudante do conjunto das  do
estabelecimento de ensino e /ou de outra Escola do Campus;
OU
b) Um espaço curricular especifico, criado a partir  de necessidades específicas e/ou transversais reco nhecidas
pela Comunidade Académica, designadamente pela Comi ssão Científica e/ou Coordenação de Curso, e docent es e
estudantes, aprovado pelo Conselho Técnico-Científi co;
OU
c) Um projeto na área específica do ciclo de estudo s, devidamente credenciado pela Coordenação do mesm o e
orientado por um docente designado para o efeito.

6.2.1.5. Syllabus:
In the Curricular Unit entitled Personal Portfolio the student can opt for:
a) A technical or cultural Curricular Unit, chosen by each student from a list established by his/her educational
establishment and/or another School on the Campus;
OR
b) A specifically established Curricular Area/Unit,  created on the basis of some specific and/or cross -sectional
training needs recognized as such by the Academic C ommunity, namely by the Scientific Committee and/or  Course
Coordination, and teachers and students, approved b y the Scientific-Technical Council;
OR
c) A project in the specific area of the Course, du ly accredited by the Course Coordination and tutore d by an
academic staff member specially designated for the purpose.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
Sendo um espaço onde se dá prioridade às escolhas d os estudantes, a unidade curricular de portfolio pe rmite
individualizar o trajeto formativo de cada estudant e, proporcionado-lhe alguma autodeterminação no seu  processo
formativo e aprofundar, de forma teórica ou prática , temáticas relacionadas com os objetivos e competê ncias do
ciclo de formação de acordo com as suas orientação e interesses profissionais.
As competências a desenvolver dependem da opção do estudante pela realização de uma unidade curricular  formal
(à sua escolha) ou pela participação em projetos si nalizados e credenciados pela coordenação de ciclo de estudos,
sendo que as opções decorrem da análise, pela coord enação, das competências de saída proporcionadas pe la
opção do estudante e da congruência destas competên cias com os objetivos e competências do ciclo de es tudos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
Being a space that gives priority to students choic es, the course Personal Portfolio allows to individ ualize the route
training for every student, providing him with some  degree of self-determination in their educational process and
deepening theoretical or practical issues related t o the objectives and competencies of the training c icle, in
accordance with their professional interests.
The sylabus depend on sutdents option to develop th e completion of a formal course (at his school), or  to
participate in projects signed and certified by the  coordination of the course. Available options aris e from the
coordination analysis of matching skills and compet encies with the objectives of the course, in studen ts choices.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
As metodologias de ensino e o sistema de avaliação para esta unidade curricular serão os definidos pel o docente
responsável para a unidade curricular de opção do e studante.
Caso o estudante opte por realizar a unidade curric ular pela participação num projeto, sob a orientaçã o de um
docente ou do coordenador de curso, o estudante ter á de submeter um relatório descritivo e crítico da sua
participação no projeto, explicitando as tarefas de senvolvidas, as aprendizagens realizadas e as suges tões de
melhoria (pessoal e do projeto) que considera perti nentes.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
The teaching methodologies and assessment system fo r this course will be set by the teacher responsibl e for the
course of student's option.
If a student chooses to make the course through par ticipation in a project under the guidance of a tea cher, the
student must submit a narrative and critic written report of his participation in the project, explain ing the tasks
performed, the acquired skills and suggestions for improvement (personal or project) that it considers  relevant.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

Sendo esta uma unidade curricular aberta, orientada  para a personalização do trajeto formativo e para a
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individualização do currículo, a não adopção de uma  metodologia pré-estabelecida de ensino e avaliação ,
mostra-se uma necessidade.
Remetendo em termos metodológicos e avaliativos par a a opção do estudante, promove-se uma maior adequa ção
do processo às escolhas individuais, promovendo a s ua justiça e qualidade.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
Since this is an open course, oriented to training path customization and for the individualization of  the curriculum,
not taking a pre-established methodology of teachin g and evaluation, seems a necessity procedure.
Referring on methodological and evaluative option f or students personal choices, this course promotes a greater
adequacy, justice and quality to de process.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Não Aplicável / Not Applicable.

Mapa IX - Práticas Laboratoriais / Laboratory Pract ice

6.2.1.1. Unidade curricular:
Práticas Laboratoriais / Laboratory Practice

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
Ágata Ramos Rodrigues Fino - TP: 80

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
Visa-se criar condições para que os estudantes poss am:
- Dominar e questionar a experimentação nos process o de aprendizagem;
- Identificar problemas concretos e adotar estratég ias adequadas à sua resolução;
- Executar aulas laboratoriais: usar o material, id entificar e selecionar os seres vivos a usar consid erando as regras
de proteção da natureza.

Espera-se ainda garantir que o estudante:
- Reconheça a importância do ensino experimental;
- Identifique equipamento de laboratório e aplique regras de segurança;
- Conheça a constituição e características do micro scópio ótico;
- Caracterize a célula recorrendo a técnicas para o  M.O.C;
- Identifique os seres vivos tendo em conta caracte rísticas anatómicas;
- Conheça processos fisiológicos dos seres vivos;
- Conheça as propriedades da água e do ar;
- Reconheça formas de energia;
- Aplique propriedades dos materiais;
- Conheça diferentes minerais e rochas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim is to create conditions for / to the studen ts:
- Mastering the trial and question the learning pro cess;
- Identify specific problems and adopt appropriate strategies to their resolution;
- Perform laboratory classes: use the material, ide ntify and select the living to use considering the rules of nature
protection.

Expected to ensure that the student:
- Recognize the importance of experimental teaching ;
- Identify laboratory equipment and safety rules ap ply;
- Know the formation and characteristics of the opt ical microscope;
- Characterize the cell using techniques for the op tical microscope ;
- Identify the living things in view of anatomical features;
- Learn about the physiological processes of living  beings;
- Know the properties of water and air;
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- Recognize forms of energy;
- Apply properties of materials;
- Learn about different minerals and rocks.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Ensino das Ciências Experimentais;
Trabalho Laboratorial;
Microscopia ótica;
Estudo da célula;
Estudo da diversidade dos seres vivos: plantas, ani mais e sistemas no Homem;
À descoberta da Física e da Química;
Estudo das rochas e solos.

6.2.1.5. Syllabus:
Experimental Science Teaching;
Laboratory work;
Optical microscopy;
Study of the cell;
Study of the diversity of living things: plants, an imals and human systems;
Physics and Chemistry;
Study of rocks and soil.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
Ao abordar conteúdos relacionados com as temáticas:  ensino das ciências, trabalho laboratorial e diver sidade dos
seres-vivos permitirá aos estudantes dominar a expe rimentação, identificar problemas e executar aulas
laboratoriais, com recurso à microscopia e à manipu lação de materiais.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
In addressing the issues related contents: science teaching, laboratory work and diversity of living b eings will
enable students to master the trial, identify probl ems and perform laboratory classes, using the micro scope and
manipulation of materials.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
Metodologia:
As aulas desta Unidade Curricular requerem a partic ipação ativa dos estudantes através do seu envolvim ento nas
discussões geradas e na resolução das atividades ex perimentais propostas. Neste sentido, recorrer-se-á  à
exposição, discussão e problematização das matérias  de conhecimento, à realização de atividades labora toriais e
experimentais e à manipulação de materiais e recurs os didáticos.

Avaliação:
Na modalidade de avaliação contínua os estudantes f icam sujeitos à realização de:
- Prova individual escrita (60%)
- Elaboração de relatórios das atividades experimen tais realizadas em grupo (40%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
Methodology:
The classes of UC require the active participation of students through their in-volvement in the discu ssions
generated and resolution of experimental activities  proposed. In this sense it will use the exhibition , discussion and
questioning of the subjects of knowledge, the perfo rmance of laboratory activities and experiments and  the
handling of materials and teaching resources.

Rating:
In the form of continuous assessment students are s ubject to the achievement of:
- Individual written test (60%);
- Reporting of experimental activities conducted in  group (40%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

As aulas desta Unidade Curricular requerem a partic ipação ativa dos estudantes através do seu envolvim ento nas
atividades experimentais propostas, recorrendo-se p ara isso à exposição, discussão e problematização d as
matérias de conhecimento, à realização de atividade s laboratoriais e experimentais e à manipulação de materiais e
recursos didáticos. Assim, é possível promover nos estudantes o domínio da experimentação, nomeadament e
identificando problemas e adotando estratégias para  a sua resolução e a execução de aulas laboratoriai s, usando o
material e identificando seres-vivos.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
The classes of UC require the active participation of students through their in-volvement in the propo sed
experimental activities, resorting to this exposure , discussion and questioning of the subjects of kno wledge, the
performance of laboratory activities and experiment s and the handling of materials and teaching resour ces . Thus,
it is possible to foster in students the realm of e xperimentation, including identifying problems and adopting
strategies for their resolution and implementation of laboratory classes, using the material and ident ify living
things.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
1.Amabis, J. M.; Martho, G. R. (1994). Biologia das  células, origem da vida, citologia, histologia e e mbriologia – vol.
1 – 1ª Edição. São Paulo: Editora Mo-derna.
2.Azevedo, C. (1999). Biologia Celular e Molecular Lisboa: Lidel Edições Técnicas.
3.Campos, L. (1998) Entender a Bioquímica: o metabo lismo fundamental em animais e plantas. Lisboa: Esc olar
Editora.
4.Carvalho, C. A. M. (1985) Fisiologia Animal: manu al teórico-prático. Coimbra: Livraria Almedina.
5.Carvalho G. (1998) – Mineralogia e Cristalografia . Universidade Aberta. Lisboa.
6.Kukenthal, W.; Matthes, E. e Renner, M. (1986) Gu ia de trabalhos práticos de Zoologia. Coimbra: Livr aria
Almedina.
7.Sherwood, E.A., Williams, R.A. e Rockwell, R. (19 97) Mais ciência para crian-ças. Lisboa: Divisão Ed itorial do
Instituto Piaget, Col. Horizontes Pedagógicos.
8.Williams, R.A.; Rockwell, R e Sherwood, E.A. (199 5). Ciência para crianças. Lisboa: Divisão Editoria l do Instituto
Piaget, Col. Horizontes Pedagógicos.

Mapa IX - Psicossoc. do Desenv. e Aprendizagem: ECV  / Develop. Learning Psychosoc.: Epigenesis and Lif e Cycles

6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicossoc. do Desenv. e Aprendizagem: ECV / Develop . Learning Psychosoc.: Epigenesis and Life Cycles

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
Rita Manuela de Almeida Barros - T: 50

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
Esta unidade curricular tem como objetivo geral sen sibilizar os estudantes para as temáticas relaciona das com o
desenvolvimento humano e a aprendizagem.
O estudante deverá ser capaz de:
- Enquadrar a Psicossociologia do Desenvolvimento n as Ciências Sociais e Humanas;
- Definir Epigénese, Desenvolvimento e Ciclos de Vi da;
- Reconhecer as principais etapas do desenvolviment o;
- Analisar como diferentes contextos podem favorece r ou não o processo de desenvolvimento entre os con ceitos
fundamentais da teoria Piagetiana;
- Conhecer o desenvolvimento moral: Os estádios de desenvolvimento moral de Kohlberg. Algumas questões  sobre
o desenvolvimento ao longo da vida;
- Reconhecer os contributos de Bowlby e Freud para a psicologia do desenvolvimento;
- Descrever os diferentes modelos de aprendizagem.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit aims to sensitize students to the general themes related to human development and  learning.
The student should be able to:
- Guiding Development in the Social Psychology Soci al Sciences and Humanities;
- Set epigenesis, development and life cycles;
- Recognize the main stages of development;
- Analyze how different contexts may favor or not t he process of development of the fundamental concep ts of
Piagetian theory;
Know the moral development: The stages of moral dev elopment in Kohlberg. same issues on developing lif elong
learning;
- Recognize the contributions of Bowlby and Freud t o psychology of development;
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- Identify Erikson's contributions to developmental  psychology;
- Describe the different learning models.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. Psicossociologia do Desenvolvimento: Epigénese e  Ciclos de Vida.
1. Aspetos conceptuais da Psicossociologia do Desen volvimento.
2. Enquadramento no âmbito das Ciências Sociais e H umanas.
3. Fundamentos epistemológicos e orientações metodo lógicas.
4. Definição de Epigénese, Desenvolvimento e Ciclos  de Vida.

II. O Desenvolvimento ao Longo do Ciclo Vital.
1. Domínio de desenvolvimento psicomotor e cognitiv o: os contributos de Piaget.
2. Domínio de desenvolvimento moral: os contributos  de Kohlberg e Piaget.
3. Domínio de desenvolvimento psicoafetivo: os cont ributos de Bowlby e Freud.
4. Domínio de desenvolvimento psicossocial: os cont ributos de Erikson.

III. Aprendizagem
1. Conceito de Aprendizagem.
2. Modelos e Teorias da Aprendizagem (comportamenta listas, aprendizagem social e cognitivista).

6.2.1.5. Syllabus:
I- Psychosociology Development: Epigenesisand Life Cicle.
1. Conceptual aspects of the Development of Social Psychology.
2. Framework within the Social Sciences and Humanit ies.
3. Epistemological and methodological guidelines.
4. Definition of epigenesis, development and life c icles.

II. Development along the Life Cicle.
1. Domain of psycho-motor and cognitive development : the contributions of Piaget.
2. Domain of moral development: the contributions o f Kohlberg e Piaget.
3. Domain of psycho-emotional development: the cont ributions of Bowlby e Freud.
4. Domain of psychosocial development: the contribu tions of Erikson.

III. Learning
1. Concept Learning.
2. Models and Theories of Learning (behavioral, soc ial learning and cognitive).

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
Os conteúdos programáticos estão em sintonia com os  objetivos da unidade curricular, dado que todos os  tópicos
incluídos foram selecionados de modo a proporcionar em o conhecimento e os conceitos sobre a Psicossoci ologia
do Desenvolvimento e da Aprendizagem, as diferentes  teorias de desenvolvimento e de aprendizagem.
A análise e interpretação dos tópicos selecionados a partir da bibliografia recomendada e cujo trabalh o de ensino-
aprendizagem decorre em aulas teóricas finalizam o cumprimento dos objetivos descritos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
The syllabus that comprise the curricular unit are in line with the objectives of the curricular unit,  since all the
topics included were selected to provide the knowle dge and concepts on the Social Psychology of Develo pment
and Learning, the various theories of development a nd learning.
Analysis and interpretation of selected topics from  literature recommended and whose work in teaching and
learning takes place in theoretical finalize the ob jectives described.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
A componente teórica da unidade curricular incide s obre os aspetos dos conteúdos programáticos com rec urso ao
método expositivo, mas com tendência a suscitar a p articipação ativa dos estudantes em espaços de disc ussão
que facilitem a aplicação prática dos conhecimentos  teóricos adquiridos.
Recorre-se à análise de textos/artigos relacionados  com os conteúdos, provocando a reflexão dos estuda ntes
sobre as temáticas em questão.
Na componente prática recorre-se à apresentação e d efesa oral de trabalhos realizados individualmente.
Quanto à avaliação, de acordo com o Regulamento de Frequência e Avaliação, a classificação final da un idade
curricular resulta da média ponderada dos seguintes  fatores:
- Frequência - 50%;
- Trabalho individual escrito com apresentação / de fesa oral - 45% (40% para o trabalho individual e 5 % para a
participação nos fóruns propostos);
- Participação / interesse em contexto de sala de a ula - 5%.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
The theoretical component of the curricular unit fo cuses on aspects of program content using the lectu re method,
but with a tendency to elicit the active participat ion of student in discussion forums that facilitate  the practical
application of theoretical knowledge.
Drawing on analysis of texts / articles relating to  the contents, causing students to reflect on the i ssues in question.
In the practical component, we resort to the oral p resentation and defense work done individually,
The evaluation, according to Regulation Frequency a nd Evaluation, the final curricular unit results fr om the
weighted average of the following factors:
- Frequency - 50%;
- Individual written presentation / oral presentati on - 45% (40% for individual work and 5% for the pr oposed
participation in the forums);
- Participation / interest in the context of the cl assroom - 5%.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

As metodologias de ensino incluem aulas teóricas qu e recorrem a uma estratégia de exposição interpreta tiva em
que os estudantes são envolvidos recorrendo à visua lização e análise de cenários a partir de esquemas/ vídeos e
subsequente exploração dos mesmos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods include theoretical lessons wh ich use an interpretive presentation strategy in wh ich
students are involved using the visualization and a nalysis of scenarios from the schemes/videos and su bsequent of
the same issues.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
PIAGET, J. & INHLEDER,B., A Psicologia da Criança. Porto: Edições Asa, 1993.
RELVAS, A., O Ciclo Vital da Família. Porto: Ediçõe s Afrontamento, 2000.
SCHAFFER, R., O Desenvolvimento Social da Criança. Lisboa: Instituto Piaget, 2002.
SCHAFFER, R., Introdução à Psicologia da Criança. L isboa: Instituto Piaget, 2005.
SLATER, A. & MUIR, D., Psicologia do Desenvolviment o. Lisboa: Instituto Piaget, 2004.
SLATER, A. & BREMNER, G., Uma Introdução à Psicolog ia Desenvolvimental. Lisboa: Instituto Piaget, 2005 .
SMITH, P. K; COWIE,H. & BLADE, M., Compreender o De senvolvimento da Criança, Lisboa: Instituto Piaget,  1998.
SPRINTHALL, N.A., SPRINTHALL, R.C., Psicologia Educ acional, Lisboa: McGraw-Hill, 1993.

Mapa IX - Saúde, Nutrição e Primeiros Socorros / He alth, Nutrition and First Aid

6.2.1.1. Unidade curricular:
Saúde, Nutrição e Primeiros Socorros / Health, Nutr ition and First Aid

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
Paulo Manuel Marques Valente - T: 30; TP: 20

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
A UC pretende:
Desenvolver o sentido da oportunidade de intervençã o numa perspetiva de ação educativa
Desenvolver a sensibilidade para uma postura preven tiva face à possibilidade de ocorrência de diversos  problemas
de saúde no meio onde exercem a sua atividade
Desenvolver a capacidade de intervir para conter e orientar situações anómalas de saúde em meio onde e stejam a
desenvolver a sua atividade
Incentivar à participação nos programas de garantia  da qualidade e acompanhar o progresso, e proteger e
promover a saúde tendo estilos de vida saudáveis
No final da UC, o estudante:
Sabe desenvolver uma postura preventiva face à poss ibilidade de ocorrência de diversos problemas de sa úde no
meio onde exerce e atividade
Identifica e distingue conceitos fundamentais em sa úde
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Identifica e explica a estrutura e significação de instrumentos didáticos genéricos, como a Roda dos A limentos e a
Pirâmide Alimentar
Sabe atuar em situação de emergência e desenvolve a ções adequadas de prestação de cuidados.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The CU intends to:
Develop a sense of opportunity for intervention in educational action
Develop sensitivity for adopting a preventive appro ach in terms of possible health problems in the pro fessional
activity context
Develop the ability to intervene in contention and correction of anomalous health situations in the pr ofessional
activity context
Encourage participation in quality assurance progra ms and their progress monitoring, and in health pro tection and
promotion through the adoption of healthy lifestyle s

At the end of the CU, the student should be able to :
Know how to develop a preventive attitude in terms of possible occurrence of different health problems  in the
professional context
Identify and distinguish fundamental concepts in he alth
Identify and explain the structure and meaning of g eneric teaching tools, such as the Wheel of Food an d Food
Pyramid
Act in an emergency situation and undertake actions  that are appropriate for emergency care provision.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
-Prevenção em Saúde
Conceitos base em Saúde
Papel do Educador na prevenção em Saúde
A Saúde nos programas e orientações curriculares
Indicadores Sanitários
Programa Nacional de vacinação
Higiene individual/coletiva
-Perturbações de saúde
Aspetos anatomofisiológicos de sistemas de órgãos
Conceito de infeção e propagação das doenças transm issíveis
Doenças infeciosas e doenças parasitárias
Doenças emergentes
Código Europeu contra o cancro
-Nutrição Humana
Conceitos de alimento e de nutrimento
Grupos de alimentos
Situação alimentar, nutricional e sanitária da popu lação portuguesa
Conselhos gerais para uma alimentação promotora de Saúde
A Roda dos Alimentos como ferramenta pedagógica
Erros alimentares e consequências na saúde individu al
-Primeiros Socorros
Objetivos
Funções do Socorrista
Conteúdo e organização da farmácia de 1s Socorros
Avaliação de sinais vitais
Observação e posicionamento da vítima
Suporte básico de vida
Atuação e procedimentos específicos em situações de  emergência

6.2.1.5. Syllabus:
-Prevention in Health:
Basic concepts in Health
Teacher's role in health prevention
Health in the school curriculum and in curriculum g uidelines
Health/sanitary indicators
National Vaccination Programme
Individual/public hygiene
-Health disorders:
Anatomophysiological aspects of body systems
Definition of infection and spread of communicable diseases
Infectious and parasitic diseases
Emerging diseases
European Code against Cancer
-Human Nutrition:
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Concepts of food and nourishment
Food groups
Eating, nutritional and health situation of Portugu ese population
General tips for a health-promoting diet
The Food Wheel as a pedagogical tool
Food intake mistakes and their consequences for ind ividual health
-First Aid:
Objectives
First Aider’s duties
Contents and organization of a First Aid pharmacy k it
Evaluation of vital signs
Observation and positioning of the victim
Basic life support
Practices and specific procedures in emergency situ ations

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
Para que seja possível dotar os estudantes de conhe cimentos científicos na área da prevenção e perturb ações de
saúde, nutrição humana e primeiros socorros, serão apresentados conteúdos relacionados com a evolução do
conceito de saúde, determinantes do comportamento d e saúde, intervenção nas doenças, e vantagens de um a
alimentação promotora da saúde. Serão também aprese ntados, treinados/simulados e refletidos procedimen tos
específicos em situações de emergência.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
In order to provide the student with scientific kno wledge on health prevention and disruption, and hum an nutrition
and first aid, the contents related to the evolutio n of the concept of health, health behavior determi nants,
intervention in different diseases, and advantages of a health-promoting diet are dealt with. Specific  procedures to
be undertaken in emergency situations are also pres ented, trained/simulated and critically reflected o n.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
A Metodologia aplicada na abordagem aos diferentes conteúdos programáticos será:
Exposição oral pelo professor
Método ativo
Recurso a slide-show
Reflexão em grupo
Simulação de casos práticos.

De acordo com o Regulamento de Frequência e Avaliaç ão, a classificação final à unidade curricular resu lta da
média ponderada dos seguintes fatores:
1ª Frequência - 50%
2ª Frequência – 50%
O estudante tem que obter uma classificação de pelo  menos 10 (dez) valores à totalidade da unidade cur ricular.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
The methodology applied in dealing with different s yllabus content contains:
Lectures by the teacher
Active method
Slide-show
Group reflective thinking
Simulation of practical cases.
According to Attendance and Assessment Regulations,  the CU final mark results from a weighted average of the
following elements:
First test - 50%
Second test - 50%
The student must obtain a total mark that is at lea st equal to 10 (0-20 scale).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

A articulação entre as diferentes áreas do saber, r esultará da participação ativa dos estudantes no de correr das
aulas desta unidade curricular, fazendo articulação  entre o conceito de saúde e de doença.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
Different areas of knowledge are articulated throug h the student’s active participation in the Curricu lar Unit classes,
which connects the concept of health with that of a  disease.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
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CASTRO, G. – Alimentação e Saúde; Ed. Piaget – Col.  Estudos e Documentos, Lisboa, 2001
FERREIRA, G. - Moderna Saúde Pública; Fundação Calo uste Gulbenkian, Lisboa, 1990
GOUNELLE, H.C. e GUIDICELLI, C- P. – Protecção da S aúde – Higiene e Meio Am-biente; Ed. Piaget – Col. Medicina
e Saúde, Lisboa, 1995
LACOMBE, G. – Os primeiros socorros – Uma resposta vital em situação de ur-gência; Ed. Piaget, Col. Me dicina e
Saúde, Lisboa, 2000
MASSOL, M. – A Nutriprevenção – O alimento e o prat o da saúde; Ed. Piaget, Col. Medicina e Saúde, Lisb oa, 2000
MONTAGNIER, L. – Vírus e Homens. O combate contra a  SIDA; Ed. Piaget, Col. Medicina e Saúde, Lisboa, 1 994

Mapa IX - Tópicos de Geometria / Geometry Topics

6.2.1.1. Unidade curricular:
Tópicos de Geometria / Geometry Topics

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de  contacto na unidade curricular (preencher o nome c ompleto):
Cláudia Noémia Soares de Sousa - TP: 100

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de con tacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in  the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
Espera-se que o estudante:
- realize construções geométricas e analise proprie dades de figuras geométricas, (com materiais manipu láveis,
software geométrico...);
- utilize a visualização, o raciocínio especial e o s conhecimentos adquiridos na resolução de problema s;
- efetue medições e estimativas; compreenda o siste ma métrico;
- explore padrões geométricos e goste de investigar  propriedades e relações geométricas;
- formule argumentos válidos recorrendo à visualiza ção e ao raciocínio espacial;
- se exprima com rigor e limpeza no traçado geométr ico;
- reconheça sólidos e figuras geométricas, aplicand o-as na construção de formas em 3 dimensões.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The student is expected to:
- Conduct geometric constructions and analyze geome tric figures properties (with manipulatives, geomet ric
software...);
- Use visualization, spatial reasoning and acquired  knowledge to solve problems;
- Carry out measurements and estimatives; understan d the metric system;
- Explore geometric patterns and like to investigat e geometric properties and geometric relationships;
- Formulate valid arguments using the visualization  and spatial reasoning;
- Express himself with precision and cleanliness in  the geometric design;
- Recognize geometric figures and solids, applying them to build three-dimensional shapes.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Conceitos primitivos: ponto, reta e plano
Direção da reta
Semirreta e segmento de reta
Formas de definir uma reta e um plano
Posições relativas de planos e retas no espaço
2.Noção de ângulo
Classificação
Bissetriz
3.Figuras geométricas
Linhas curvas, poligonais, mistas, abertas e fechad as
Os polígonos:
- Regulares, irregulares, côncavos e convexos
- Classificação segundo o número de lados
- Os triângulos
- Os quadriláteros
O círculo
4.Isometrias e Homotetias
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5.Projeções Paralelas
6.Semelhanças
Classificação
Teorema de Tales
Relações métricas num triângulo retângulo
7.Superfície plana
Perímetro e área de uma figura plana
8.Sólidos geométricos e sua planificação
Poliedros
Volume de um sólido
9.Aplicações: Origami
10.Construções geométricas com régua e compasso
11.Utilização de Software Geométrico e Quadro Inter ativo no ensino da geome-tria
12.Estudo dos programas (Geometria), desde o pré-es colar ao 3º ciclo do ensino básico

6.2.1.5. Syllabus:
1. Primitive concepts: point, straight line and pla ne
Direction of the straight line
Ray and line segment
Ways to define a straight line and a plane
Relative positions of lines and planes in space
2. Angle notion
Classification
Bisector
3. Geometric figures
Curved lines, polygonal, mixed, open and closed
Polygons:
- Regular, irregular, concave and convex
- Classification according to the number of sides
- Triangles
- Quadrilaterals
The circle
4. Isometries and homotheties
5. Parallel projections
6. Similarity
Classification
Tales Theorem
Metric relations in a right triangle
7. Flat surface
Perimeter and area of a plane figure
8. Geometric solids and nets
Polyhedra
Volume
9. Aplications: Origami
10. Constructions with ruler and compass
11. The use of Geometric Software and Interactive W hiteboard in geometry teaching
12. Study of the programs (geometry), from pre-scho ol to 3rd cycle of Primary Education.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos da unidade curricular .
Para desenvolver a intuição e o raciocínio geométri cos, conhecer e aplicar figuras e formas geométrica s básicas na
resolução de problemas, analisar situações da vida real, identificando modelos matemáticos que permita m a sua
interpretação e conhecer o programa de Geometria do s 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico, começa-se por ab ordar os
principais tópicos lecionados ao longo de todo o En sino Básico. Além disso, existe um capítulo inteira mente
dedicado ao estudo dos programas de Geometria (capí tulo 12) e vários capítulos cujo objetivo é facilit ar a
compreensão (capítulo 11, por exemplo) e colocar em  prática os conhecimentos adquiridos (capítulos 9, 10 e 11,
por exemplo), o que também será feito ao longo de t odos os restantes capítulos com a resolução de exer cícios e
problemas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's objectives.
To develop intuition and geometric reasoning, know and apply figures and basic geometric shapes to pro blems
solving, analyze real-life situations, identifying mathematical models that allow to interpret and und erstand them
and know the Geometry program of the 1st and 2nd cy cles of Primary Education, we begin by addressing t he key
topics taught throughout Primary Education. Moreove r, there is a chapter entirely devoted to the study  of geometry
programs (chapter 12) and several chapters which pu rpose is to facilitate the understanding (chapter 1 1, for
example) and put into practice the acquired knowled ge (chapter 9, 10 and 11, for example), which will also be done
over all the other chapters with exercises and prob lems resolution.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
As aulas terão um cariz teórico-prático e, sempre q ue possível, recorrer-se-á a software de geometria dinâmica.
A plataforma Moodle será utilizada num contexto de apoio à disciplina, onde serão disponibilizados div ersos
recursos didáticos e fichas de trabalho, servindo t ambém como um meio adicional de apoio ao estudante.
Serão dadas aulas de apoio, com o objetivo de permi tir, aos estudantes com mais dificuldades, um melho r
acompanhamento da matéria dada na unidade curricula r.

A nota final dos estudantes será organizada da segu inte forma:
- 2 testes escritos, cada um com um peso de 40%;
- Trabalhos individuais (mini-fichas), com um peso de 15%;
- Trabalho de grupo (elaboração de uma atividade pa ra o 1º ciclo e de uma atividade para o 2º ciclo, r ecorrendo ao
programa de geometria dinâmica GeoGebra), com um pe so de 5%.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
The classes will have a theoretical and practical n ature and, where is possible, a dynamic geometry so ftware will be
used.
The Moodle platform will be used to support the cur ricular unit. Several teaching resources will be av ailable there
and it will also serve as an additional mean of stu dent support.
Support classes will be given in order to help the students with more difficulties.

The final score of the students will be organized a s follows:
- 2 written tests, each with a eight of 40%;
Individual work (mini-tests), with a weight of 15%;
- Group work (preparation of an activity for the 1s t cycle and of an activity for the 2nd cycle, using  the GeoGebra, a
dynamic geometry program), with a weight of 5%.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

Para desenvolver a intuição e o raciocínio geométri cos, conhecer e aplicar figuras e formas geométrica s básicas na
resolução de problemas e analisar situações da vida  real. identificando modelos matemáticos que permit am a sua
interpretação, intercalar-se-ão aulas teóricas com aulas práticas. Nas aulas teóricas relembrar-se-ão noções
fundamentais. Nas aulas práticas, serão resolvidos exercícios e problemas, para que os estudantes se a percebam
das aplicações dos conceitos adquiridos. Sempre que  possível, recorrer-se-á a um programa de geometria
dinâmica, o Geogebra, e a material manipulável, par a facilitar a compreensão dos conceitos e o desenvo lvimento
do raciocínio geométrico. Para que o estudante conh eça o programa de Geometria dos 1º e 2º Ciclos do E nsino
Básico, além de se dedicar aulas à análise do mesmo , o trabalho de grupo consistirá na elaboração de d uas tarefas
(para o 1º e 2º ciclos), recorrendo ao Geogebra e s eguindo as diretrizes do Novo Programa de Matemátic a.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
To develop intuition and geometric reasoning, know and apply figures and basic geometric shapes to pro blem
solving and analize real-life situations, identifyi ng mathematical models to enable their interpretati on, lectures will
bw interspersed with practical sessions. During the  lectures basic concepts will be remembered. In pra ctical
classes, exercises and problems will be solved, in order to show the applications of the acquired conc epts.
Whenever possible, a dynamic geometry program, the GeoGebra, and manipulable material will be used, to
facilitate concepts understanding and geometric rea soning development. In order to know the Geometry p rogram
of the 1st and 2nd cycles of Primary Education, som e classes will be dedicated to it's analysis, and t he group work
will consist of the preparation of two tasks (for 1 st and 2nd cycles), using the GeoGebra and followin g the
guidelines of the New Math Program.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
DOMINGOS, M.E., CORREIA, M.C., FERNANDES,T.F., Eu e  a Matemática, 9º ano de Escolaridade, Porto: Ediçõ es
Asa, 1979.
Enciclopédia Audiovisual-Educativa: Matemática, Lis boa: Liarte Multimédia, 1996.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Orientações Curriculares pa ra a Educação Pré-Escolar, Lisboa: Ministério da
Educação/Departamento da Educação Básica/Núcleo de Educação Pré-Escolar, 1997.
PALHARES,P., Elementos de Matemática para Professor es do Ensino Básico, Lisboa: Lidel, 2004.
PONTE, J. et al., Programa de Matemática do Ensino Básico, Lisboa: Ministério da Educação, 2007.

Sítios para Consulta:
http://area.dgidc.min-edu-pt/materiais_NPMEB/home.h tm

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das d idácticas aos objectivos de aprendizagem das unidad es
curriculares.
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Tendo em conta os conteúdos programáticos, os objet ivos da unidade curricular (UC) e competências que se
pretende que os estudantes adquiram, os docentes de finem as metodologias de ensino para cada UC.
Conforme o exposto nas Fichas das Unidades Curricul ares, item 6.2.1., verifica-se que o tipo de ensino  privilegia a
participação do estudante nas aulas. Assim, são dis cutidos, nas aulas, exemplos de casos e situações
relacionadas com o conteúdo da UC, realizados traba lhos individuais/grupo, seguidos em alguns casos de
apresentação oral e de debate. Este tipo de process o de ensino-aprendizagem promove a revisão crítica das
matérias e a sua eventual aplicação em contextos da  vida real.
A introdução de novas tecnologias e o recurso a mat eriais multimédia, por parte dos docentes, demonstr am-se
relevantes na melhoria da qualidade do processo ens ino/aprendizagem e na aquisição de conhecimentos po r parte
dos estudantes.

6.3.1. Adaptation of methodologies and didactics to  the learning outcomes of the curricular units.
Taking into consideration the Curricular Unit sylla bus contents and objectives, and the competences th e student is
intended to develop, each teacher defines the corre sponding CU(s) teaching methodologies.
As shown in Curricular Unit Files, item 6.2.1., it can be observed that the commonly used type of teac hing favors
the student’s participation in the class. Thus, exa mples of cases and situations related to the CU con tents are
discussed in the class, and individual/group assign ments are made, in some cases followed by an oral p resentation
and discussion.
Thus, this type of teaching-learning process foster s critical review of the topics and their possible application to
real-life contexts.
The teachers’ use of new technologies and multimedi a materials is also relevant for the quality improv ement of the
teaching/learning process and in the acquisition of  knowledge by the student.

6.3.2. Verificação de que a carga média de trabalho  necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
A fórmula de cálculo dos créditos ECTS e a sua adeq uação à carga média de trabalho necessária por part e dos
estudantes foi definida e sujeita a avaliação, por docentes e discentes, aquando da implementação do P rocesso de
Bolonha na Instituição, tendo sido adotada a todos os ciclos de estudo posteriormente apresentados.
Os grupos de trabalho definidos para cada ciclo de estudos definiram a carga horária de contacto e de trabalho
autónomo para cada unidade curricular (UC), conside rando os objetivos, metodologias e avaliação especí ficas. A
soma de ambas as cargas horárias – tempo de trabalh o total – foi dividida por um valor situado no inte rvalo [25;28],
de forma a determinar os créditos ECTS corresponden tes.
Por fim, foi feita uma comparação entre todas as UC  do plano curricular para ajustar os créditos ECTS conforme a
relevância de cada UC no contexto geral do ciclo de  estudos e o valor de trabalho necessário para se c oncluir a UC
com êxito.

6.3.2. Verification that the required students aver age work load corresponds the estimated in ECTS.
The formula for the ECTS credits calculation and th eir correct correspondence to the average workload required
from the students was defined and subject to the te achers and students’ evaluation at the time of the Bologna
Process implementation in the Institution, and has since been adopted for all the presented study cycl es.
The working groups established at the time for each  study cycle defined the contact and independent wo rk hours
for each CU, considering its specific objectives, m ethodologies and assessment. The sum of both worklo ads –total
workload, was then divided by a value situated in t he [25, 28] range in order to determine the corresp onding ECTS
credits.
Finally, all the CUs of an SC were compared in orde r to adjust the ECTS credits to the relevance of ea ch CU in the
general context of the SC, and to the amount of wor k required for its successful completion.

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprend izagem dos estudantes é feita em função dos objecti vos de
aprendizagem da unidade curricular.

Os programas das unidades curriculares (UC) foram e laborados por docentes da área científica respetiva  e
analisados e aprovados pelo Conselho Técnico-Cientí fico. Neste processo foi, também, verificada a coer ência entre
as formas de avaliação e os objetivos propostos par a cada UC. Essa articulação foi pensada em termos d as
especificidades de cada UC, ao nível dos conteúdos e objetivos propostos e mantendo como guia orientad or a
finalidade do ciclo de estudos, resultando numa div ersidade de modalidades de avaliação (teste escrito ; trabalho
escrito individual/grupo; exercício reflexivo; rece nsão crítica; leitura dirigida, entre outras).Os ob jetivos e os
instrumentos de avaliação integram os programas das  UC, os quais são dados a conhecer aos estudantes n o início
do ano letivo. São, ainda, aplicados, em cada UC, q uestionários de perceção do ensino-aprendizagem aos
estudantes e docentes, de forma a aferir a adequaçã o dos instrumentos de avaliação aos objetivos inici almente
definidos.

6.3.3. Means to ensure that the students learning a ssessment is adequate to the curricular unit's lear ning outcomes.
The Curricular Units syllabuses were made by teache rs from the corresponding scientific area, and the consistency
of the CU assessment methods and the proposed objec tives was checked in each UC. This articulation was
designed in terms of each CU contents and proposed objectives specificities, while the SC overall purp ose served
as the guideline, which has resulted in a diversity  of assessment methods (written test; individual/gr oup written
assignment; reflective exercise; critical review; g uided reading, etc.). The CU objectives and assessm ent
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instruments are part of the CU programme, which is presented to the student at the beginning of the ac ademic year.
There is also a survey on the Perception of the Tea ching-Learning Process applied at the end of each C U to the
students and teachers in order to assess the corres pondence of assessment instruments to the initially  set
objectives.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a parti cipação dos estudantes em actividades científicas.
Considerando-se como imperativo desenvolver nos fut uros profissionais competências teóricas e técnicas , e de
iniciação à prática da investigação científica, as metodologias de ensino propostas nas Unidades Curri culares
evidenciam aspetos inerentes esta iniciação, design adamente, pelo apelo à problematização, à pesquisa,  à
discussão, à análise e reflexão crítica e à resoluç ão de problemas.
Da conjugação destes diferentes aspetos com o quadr o conceptual específico de algumas unidades curricu lares –
Antropossociologia e Trabalho de Campo e Iniciação à Prática Profissional I e Iniciação à Prática Prof issional II -,
resulta uma aplicação prática consubstanciada na in iciação à prática científica, através da integração  dos trabalhos
dos estudantes num projeto de investigação instituc ional, o qual perscruta como objetivo geral (re)con hecer as
práticas de diversos agentes educativos no âmbito d a dimensão socioeducativa da sua profissionalidade.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the part icipation of students in scientific activities.
Assuming that it is imperative to develop the prosp ective professional’s theoretical and technical ski lls, and skills
for scientific research onset, the teaching methodo logies proposed in the Curriculum Units highlight a spects
tightly connected with this onset, namely a challen ge to question different issues, do research, and r esort to
discussion, analysis and critical thinking, and pro blem solving.
The combination of this aspect and the specific con ceptual framework of some Curricular Units –
Anthroposociology and Field Work, Initiation to Pro fessional Practice I and Initiation to Professional  Practice II,
results in a practical research work situation cons ubstantiated in the introduction to scientific prac tice through the
student’s work integration in an institutional rese arch project, the overall objective of which is to know and perceive
the practices of different educational agents in th e socio-educational dimension of the profession.

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2008/09 2009/10 2010/11

N.º diplomados / No. of graduates 0 25 36

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 0 25 32

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 0 0 4

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 0 0

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 0

 0 50 72

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes  áreas científicas do ciclo de estudos e respectiva s unidades
curriculares.

Considerando as quatro principais áreas do ciclo de  estudos - Formação na Área da Docência (FAD), Form ação
Geral (FEG), Didáticas Específicas (DE) e Iniciação  à Prática Profissional (IPP), e reportando a análi se aos dois
últimos anos, notamos uma melhoria média das classi ficações na generalidade das áreas (um a dois valor es).
As médias de classificação nestas áreas, em 10/11, situam-se entre os 15 (DE e IPP)e os 14 (FAD e FEG)  valores, os
mesmo registados para 09/10 (exceção: FAD - 13 valo res).
Atentando nas componentes que integram FAD, verific a-se ser na área da Matemática o menor valor encont rado em
termos médios de classificação: 12 (valor estável n os dois últimos anos), bem como o menor número de a provação
nos anos letivos de frequência das uc. A componente  de estudo do meio apresenta valores médios de 13 ( nos dois
últimos anos); a de expressões de 15 valores e port uguês 13 (09/10) e 14 (10/11).

7.1.2. Comparison of the academic success in the di fferent scientific areas of the study cycle and rel ated curricular
units.
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In terms of the 4 main Study Cycle areas – FAD/Trai ning in the Scientific Area, FEG/General Training, DE/Specific
Didactics and IPP/Initiation to Professional Practi ce, and assuming that the analysis accounts for the  last 2 years,
an average improvement in the CU marks has been obs erved in most areas (a 1 or 2-level higher mark in terms of
the 0-20 scale).
Thus, average marks in DE, IPP, FAD and FEG areas w ere, in 2010/11, mostly between 15 (DE; IPP) and 14  (FAD;
FEG), which is the same as recorded in 2009/10 (exc ept for FAD-13).
In terms of the FAD components, is has been observe d that Mathematics has the lowest average mark: 12 (however
stable over the last 2 years), as well as the lowes t completion rate per academic year in which the CU  has been
attended.
Finally, the Environmental Studies component has sh own an average mark of 13 (over the last 2 years), the Artistic
Expressions component that of 15, and the Portugues e language component those of 13 (2009/10) and 14 ( 2010/11).

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do  sucesso escolar são utilizados para a definição de  acções de
melhoria do mesmo.

Os resultados de monitorização do sucesso escolar, em conjugação, com outras medidas de avaliação –
designadamente as inerentes ao funcionamento da CLI Q que acompanha, de forma continuada e sistemática,  os
processos de avaliação interna e externa e as ativi dades relacionadas com o ensino, perscrutando mecan ismos de
avaliação relacionados com a atuação e com os resul tados) e as ações de acompanhamento da Coordenação do
ciclo de estudos – resultarão em indicadores concre tos que podem indiciar necessidade de intervenção e  respetiva
melhoria, designadamente, na operacionalização de m ecanismos ao nível pedagógico e ao nível da avaliaç ão de
determinadas unidades curriculares, ou seja, no que  respeita, em termos latos, ao processo de
ensino/aprendizagem.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic su ccess to define improvement actions.
The results of academic success monitoring, togethe r with other evaluation measures - namely the measu res
inherent to the operation and functioning of CLIQ, the body that continuously and systematically accom panies
internal and external evaluation procedures, and th e activities related to teaching, which examine the  evaluation
mechanisms of the teaching processes operation and results - and the Course Coordination’s follow-up a ctivities,
give origin to precise indicators that may show the  need to intervene and make the corresponding impro vements,
namely in pedagogical mechanisms operationalization  and at the level of certain curricular units asses sment, or
broadly speaking, in terms of everything that has t o do with the teaching/learning process.

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos /
Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study cycle area 9.7

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained
employment in other areas of activity

0

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates
that obtained employment until one year after graduating

9.7

 19.4

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnol ógicas e artísticas.

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação de vidamente reconhecido(s), na área científica predom inante do
ciclo de estudos e respectiva classificação.

A atividade de investigação associada ao Ciclo de E studos (CE) está integrada no CIIERT (Centro Intern acional de
Investigação, Epistemologia e Reflexão Transdiscipl inar) do Instituto Piaget, o qual coordena as Unida des de
Investigação (UI), garantindo o financiamento dos p rojetos com base em 3 momentos de avaliação: ex-ant e,
durante e ex-post. As UI estão organizadas de forma  matricial entre áreas científicas e de ensino, est ando os
projetos da área deste CE enquadrados na UI de Educ ação e Tecnologias Educativas.
Numa lógica de colaboração interinstitucional, os d ocentes da ESE Jean Piaget/Arcozelo são, ainda, enc orajados e
apoiados para colaborar com unidades de investigaçã o externas, nomeadamente:
Rita Barros – UNIFAI do ICBAS da Univ. Porto – Muit o Bom.
José Couto - Instituto de Sociologia da FLUP – Muit o Bom.
Angélica Monteiro- Centro de Investigação e Interve nção Educativa da Univ.do Porto – Muito Bom.
Cláudia Sousa - CIDMA da Univ. de Aveiro – Muito Bo m.
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7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the ma in scientific area of the study cycle and its mark.
The research activity associated to the Study Cycle  (SC) is integrated in the CIIERT (International Ce ntre for
Research, Epistemology and Transdisciplinary Reflec tion) of the Piaget Institute. The CIIERT coordinat ed the
Research Units (RU) and is responsible for projects  funding which is based on 3 different moments of e valuation:
ex-ante, on going and ex-post.
The RU are organized as a matrix of scientific and learning areas and the projects oh this study cycle  area are
integrated in the RU of Education and Educative Tec hnologies.
To promote the inter-institutional collaboration, t he ESE Jean Piaget/Arcozelo academic staff are also  encouraged
and supported to collaborate with external research  units, namely:
Rita Barros – UNIFAI do ICBAS, Univ. Porto – Very G ood
José Couto - Instituto de Sociologia, FLUP – Very G ood
Angélica Monteiro- Centro de Investigação e Interve nção Educativa, Univ.do Porto – Very Good
Cláudia Sousa – CIDMA, Univ. de Aveiro – Very Good.

7.2.2. Número de publicações do corpo docente do ci clo de estudos em revistas internacionais com revis ão por
pares, nos últimos 5 anos e com relevância para a á rea do ciclo de estudos.

12

7.2.3. Outras publicações relevantes.
Tenha-se como relevantes as publicações de livros ( 2), capítulos de livros (3), em periódicos/revistas  nacionais (7)
e comunicações/artigos em atas (grande parte public adas e com registo de edição), ultrapassando as trê s dezenas.
Ainda, registe-se a publicação de manuais escolares  (3). As publicações em questão são, na sua maioria , da
autoria de docentes das diferentes áreas do ciclo d e estudos e da área de Educação/Ciências da Educaçã o, o que
confere a necessária transversalidade ao nível do d esenvolvimento de competências igualmente atribuíve is ao
perfil que estamos a considerar.
Note-se, ainda, que estamos a considerar publicaçõe s que, na sua maioria, são datadas a partir de 2009 .

7.2.3. Other relevant publications.
The relevant publications are books (2), book chapt ers (3), journals/national magazines (7) and more t han 30
congress communications/articles (most of these are  published and have editor registry). The publicati ons in
question are mostly written by teachers from differ ent areas of the study cycle and the area of Educat ion/Education
Sciences, which gives the necessary transversality on the skills development, attributable to the prof ile that we
consider. We are also considering publications whic h, mostly, are dated from 2009.

7.2.4. Impacto real das actividades científicas, te cnológicas e artísticas na valorização e no desenvo lvimento
económico.

Tendo em conta que estamos perante um ciclo de estu dos cujo funcionamento é recente e o facto de estar mos
perante uma exigência de mensurabilidade de impacto  de âmbito significativamente restrito,não é possív el adiantar
qualquer indicador preciso e exemplificativo concre to.
Não obstante,ao instituir Escolas Superiores de Edu cação em zonas do país onde a oferta de ensino supe rior era
escassa ou nula,o IP contribuiu para o desenvolvime nto dessas comunidades, nomeadamente proporcionando  a
oportunidade de se estudar na região de origem. Ass im, adianta-se que a ESE formou, entre 1990 e
2010, mais de 3600 Ed. de Infância e Prof. do 1º Ci clo do EB na região do Grande Porto na área da Educ ação.
A intervenção da ESE na comunidade incide em projet os educativos de médio e longo prazo,em colaboração  com
autarquias, escolas, centros de formação de prof. e  outras entidades educativas que, tal, como a forma ção de prof.,
têm um efeito multiplicador e um impacto económico indireto e diferido no tempo.

7.2.4. Real impact of scientific, technological and  artistic activities on economic enhancement and de velopment.
Given that this is a study cycle which operation on ly started recently, and the fact that we are faced  to an impact
measurement requirement of significantly restricted  scope,it is not possible to advance any accurate a nd exact
indicator.
Nevertheless, by establishing Higher Schools of Edu cation in areas of the country where higher educati on offer was
scarce or absent,the PI contributed to the developm ent of these communities, giving a chance to study in their
home region. So, it is relevant stating that the Sc hool graduated, between 1990 and 2010,more than 360 0 Early
Childhood Educators and Primary Education Teachers in Oporto region.
The impact of the Higher Schools of Education on th e community is focused on medium and long term educ ational
projects, involving local authorities, schools, cen ters for the long life learning of teachers and oth er educational
entities. Like teacher’s training, these activities  have a multiplier effect and an indirect and defer red in time
economic impact.

7.2.5. Integração das actividades científicas, tecn ológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias n acionais e
internacionais.

A ESEJP/Arcozelo integra o programa internacional E co Escolas, promovido pela Associação Bandeira Azul  da
Europa. O CE de Educação Básica, em geral, e atravé s da uc de Atelier de Ciências e Educação Ambiental , bem
como das atividades em contexto de Iniciação à Prát ica Profissional, em particular, constitui-se num e spaço de
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intervenção no âmbito do referido programa. São par ceiros nesta ação: as autarquias locais, a Associaç ão da
Agricultura Biológica (AGROBIO) e a empresa Renova (recolha de papel).

7.2.5. Integration of scientific, technological and  artistic activities in national and international projects and/or
partnerships.

The ESEJP/Arcozelo integrates the international pro gram Eco Schools, promoted by the European Blue Fla g. The
SC of Basic Education, in general, and by the UC Sc iences and Environmental Education Workshop and Did actics,
as well as activities in the context of the Initiat ion to Professional Practice, in particular, consti tutes a space of
intervention under that program. The partners in th is action are: local authorities, Associação da Agr icultura
Biológica (AGROBIO) and company Renova (paper recol lection).

7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua m elhoria.
A monitorização levada a efeito pelo IP segue as no rmas fixadas pelos vários financiadores (ex: FCT).
Considerando os projetos IP eles são ciclicamente a valiados para verificar: finalização dos objetivos/ outputs
listados na proposta; limitações dos recursos; publ icações; ligações de investigação e participações
internacionais. O relatório sistemático satisfaz o formato definido na Ficha de Relatório preenchido p elo leader do
proj., subscrita pelo coordenador da UI e enviado p ara análise final ao CIIERT (responsável pela
avaliação/coordenação científica).
Independentemente dos suportes de disseminação usua is dos seus produtos de inv., eles são internamente
usados para: estimular o espírito de inquirição dos  estudantes usando os projetos como ferramentas de
ensino/aprendizagem; possibilitar aos professores a  passagem da sua experiência nas aplicações e metod ologias
de investigação; criar oportunidades de envolver os  estudantes em investigação avançada; reforçar o ne xo ensino
investigação

7.2.6. Use of scientific, technological and artisti c activities' monitoring for its improvement.
Project monitoring carried out in IP complies with rules set up by different financing agencies (ex:FC T).Considering
IP projects they are periodically monitored conside ring: attainment of objectives/deliverables listed in the proj.
proposal; resource constrains; publications, resear ch links & international meetings participation.
Systematically reporting complies with Proj. Report  Form used by IP filled twice a year by the Proj. L eader,
subscribed by RU coordinator & sent for final analy sis to CIIERT (in charge for research evaluation & coordination).
Independently of normal dissemination & outreach of  research products by usual supports, research outc omes is
internally used to: stimulates the spirit of inquir y in IP students using projects as a learning & tea ching tools;
enabling teachers to pass on their experience in ap plications & research methodologies; trying the opp ortunity of
research to involve students in leading edge activi ty; strengthening nexus teaching-research.

7.3. Outros Resultados

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3

7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e  artístico, prestação de serviços à comunidade e fo rmação
avançada.

Registe-se, neste âmbito, várias atividades desenvo lvidas, designadamente: ações de formação contínua de
professores (acreditadas pelo Conselho Científico-P edagógico de Formação Contínua), cursos de pós-grad uação
destinados, privilegiadamente a professores desde o  pré-escolar ao secundário, nas áreas de TIC, Educa ção
Especial, Administração e Gestão Escolar, entre out ras.
Assinala-se a realização de formação e eventos cien tíficos (seminários, congressos, conferências, etc. ) em áreas
transversais e/ou específicas relativas à Educação e dirigida, sobretudo, a profissionais deste setor.
Destaca-se, ainda, a participação da escola em proj etos, eventos e iniciativas.

7.3.1. Activities of technological and artistic dev elopment, consultancy and advanced training.
Several activities were developed by the four Schoo ls, including: continuous training for teachers (ac credited by
the Scientific-Pedagogical Council for Continuous T raining), postgraduate courses for teachers from pr e-school to
secondary education, in the areas of Special Educat ion, ICT, Administration and School Management, amo ng other.
Also relevant is the completion of training courses  and scientific events (seminars, congresses, confe rences, etc.)
in cross-sectional and/or specific areas related to  education, mainly addressed to professionals in th is sector.
Still, stands out the participation of the schools in projects, events and several initiatives.

7.3.2. Contributo real para o desenvolvimento nacio nal, regional e local, a cultura científica, e a ac ção cultural,
desportiva e artística.

As formações superiores na área da educação contrib uíram/contribuem – direta e indiretamente - para o
desenvolvimento de ações nos âmbitos considerados. Entre 1995-2008, na região do Grande Porto, a Escol a
diplomou 45% dos indivíduos de formações superiores  na área da educação.

ACEF/1112/22382 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=cb6a...

128 de 145 30-04-2012 13:36



Ainda, a nível mais transversal e da entidade insti tuidora, destaca-se a atividade da Editorial Piaget . Com cerca de
1500 obras organizadas em 25 coleções, destacam-se pela relevância numérica e também pela relação com a área
do ciclo de estudos: Horizontes Pedagógicos e Epist emologia e Sociedade, Épigenese, Desenvolvimento e
Psicologia, Revista Aprendizagem e Desenvolvimento,  Biblioteca Básica de Ciência e Cultura.

7.3.2. Real contribution for national, regional and  local development, scientific culture, and cultura l, sports and artistic
activities.

The higher education courses in education contribut ed / contribute - directly and indirectly - to the development of
actions in the considered scopes. Between 1995-2008 , in the Oporto region, the School graduated 45% of
individuals in higher education courses in educatio n.
Still, at a transverse level and at the level of th e founding entity, there is the activity of the Edi torial Piaget. With
nearly 1,500 works organized into 25 collections, s tand out by the numerical significance and also the  relationship
with the area of the study cycle: Pedagogical Horiz ons and Epistemology and Society, Epigenesis, Devel opment
and Psychology, Learning and Development Magazine B asic Library for Science and Culture.

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulg adas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de es tudos e o
ensino ministrado.

Os conteúdos divulgados sobre a instituição, o cicl o de estudos e a tipologia de ensino ministrado são  da
responsabilidade da unidade orgânica (UO), baseada numa relação estreita com o Instituto Piaget, atrav és do seu
Departamento Central de Comunicação e Imagem (DCCI) .
A elaboração dos materiais de divulgação é da respo nsabilidade do DCCI, a partir dos conteúdos técnico s e
científicos de cada ciclo de estudos, utilizando di versos meios e técnicas de divulgação, consoante a área dos
cursos, os públicos-alvo e os principais objetivos de cada divulgação.
Assim, a Direção da UO e as coordenações de ciclos de estudos trabalham em parceria interna com o DCCI , com o
propósito de garantir o rigor e a atualidade das in formações divulgadas nos diversos materiais em dife rentes meios
de comunicação: internet, jornais e revistas, rádio s, televisão, entre outros suportes.

7.3.3. Adequacy of the information made available a bout the institution, the study cycle and the educa tion given to
students.

The contents disclosed about the institution, study  cycle and type of teaching carried, are of the res ponsibility of
the organic unit, based on a close relationship wit h the Instituto Piaget, through its Department of C ommunication
and Image Center (DCCI).
The development of the media materials is a respons ibility of the DCCI, from technical and scientific content of
each study cycle, using different means and techniq ues of dissemination, depending on the courses area s, the
target audiences and key objectives of each disclos ure.
Thus, the School Board of the UO and the coordinati on of cycle studies work in the internal partnershi p with the
DCCI, in order to assure the accuracy and actuality  of the information disclosed in the various materi als in different
media: Internet, newspapers and magazines, radio an d television, among others supports.

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / International isation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros / Percentage of foreign students 0.9

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade / Percentage of students in international mobility programs 1.7

Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff 4.8

 7.4

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes
- Os objetivos do ciclo de estudos definidos de aco rdo com a formação do perfil técnico e profissional  esperado;
- Os objetivos do ciclo de estudos enquadram-se na missão, estratégia, experiência e tradição formativ a da
instituição.
- Missão e tradição da ESE Jean Piaget/ Arcozelo na  formação na área da formação de professores e de
educadores.

8.1.1. Strengths
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- The objectives of the study cycle are defined in accordance with the training of the expected techni cal and
professional profile;
- The objectives of the study cycle fit into the mi ssion, strategy, training experience and tradition of the institution;
- Mission and tradition of ESE Jean Piaget / Arcoze lo in the training of teachers and educators.

8.1.2. Pontos fracos
Tendo em consideração a missão e os objectivos da i nstituição, bem como a larga tradição na formação d e
profissionais na área do ciclo de estudos, não se v islumbra qualquer fragilidade neste ponto em partic ular.

8.1.2. Weaknesses
Given the mission and objectives of the institution , as well as its vast experience in training profes sionals in the
area of the study cycle, we do not see any weakness  on this particular point.

8.1.3. Oportunidades
- Perfil técnico e profissional em questão apresent a-se de acordo com dispositivos legais que enquadra m o ciclo
de estudos enquanto licenciatura base (formação de professores) conducente à obtenção de habilitação p ara a
docência ao nível do pré-escolar e 1º e 2º ciclos d o Ensino Básico;
- Perfil profissional esperado responde às necessid ades socioeducativas emergentes do contexto dos atu ais
agrupamentos verticais de escolas, designadamente, vertentes extra curricular.

8.1.3. Opportunities
- The technical and professional profile under cons ideration is in accordance with the legal dispositi ons that govern
the study cycle as a basis degree (teacher training ) leading to the attainment of qualification for te aching at the
pre-primary and primary education levels.
- The expected professional profile meets the socio -educational needs emerging from the current vertic al schools
clusters, namely, in extra-curricular aspects.

8.1.4. Constrangimentos
- Conjuntura económico-social de instabilidade pode rá condicionar a procura de formações de nível supe rior,
decorrente de eventuais mudanças no que respeita ao  rendimento per capita disponível, refreando o inve stimento
dos indivíduos numa formação técnica superior;
- Existência de ofertas formativas equivalentes na zona de influência da unidade orgânica, criando-se,  assim,
situações de concorrência entre os ciclos de estudo , o que em simultâneo pode ser considerado um eleme nto
positivo numa perspetiva de qualidade;
- Alterações na definição dos perfis profissionais,  em termos de normas legais e de estatuto profissio nal, o que
obriga a uma permanente adequação dos perfis format ivos.

8.1.4. Threats
- The economic situation and social instability may  affect the demand for higher-level formation, resu lting from any
changes related to the available income per capita,  restraining individuals' investment in higher tech nical
education;
- Existence of equivalent training offers in the ar ea of influence of the organic unit, thus creating conditions of
competition between the study cycle, which simultan eously can be considered a positive element in a qu ality
perspective;
- Amendments in the definition of professional prof iles, in terms of legal framework and professional status, which
requires a continuous adaptation of the training pr ofiles.

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia d a qualidade

8.2.1. Pontos fortes
Existência de uma política institucional no sentido  da criação de consistência na qualidade da formaçã o da ESE JP
e das atividades do IP,que respondam às competência s exigidas
Proposta de MQ finalizada,incluindo todas as compon entes da ESE JP,em discussão nos órgãos da UO e do IP
Desenvol. e melhoria do SIGQ-IP de acordo com os pr incípios do MQ
Consistência de um sistema de formação sustentado p or um SIGQ
Existência de procedimentos de melhoria contínua da  qualidade da formação
Melhoria da capacidade do IP em matéria de gestão e  garantia da qualidade
SIGQ-IP elaborado em ligação com as recomendações e  diretrizes da ENQA e A3ES
Reforço da ponte entre a missão,visão e estratégia institucional e a implementação e desenvolvimento d o SIGQ-IP
Capacidade de flexibilizar e otimizar aspetos do SI GQ-IP e do MQ
Formalização e funcionamento dos órgãos da UO,garan tindo a participação e responsabilidade de todos no
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processo de tomada de decisão
Participação dos estudantes em órgãos institucionai s

8.2.1. Strengths
Existence of an institutional policy aiming at the creation of consistency in the ESE JP training and IP activities
quality,to meet the competences required
Finished proposal of the MQ,included all the ESE JP  components,currently under discussion in the IP an d OU
bodies
Development and improvement of SIGQ-IP according to  the principles of MQ
Consistency of a training system that is sustained by a SIGQ
Continuous quality improvement of training
Improvement of the IP capacities for quality manage ment and assurance
SIGQ-IP developed in conjunction with the ENQA and A3ES recommendations and guidelines
Reinforcement of the connection between the mission ,vision and corporate strategy on one hand and
implementation and development of SIGQ-IP on the ot her
Flexibility and ability to optimize different SIGQ- IP and MQ aspects
Establishment and operation of the bodies of the OU ,ensuring participation and shared responsibility i n decision-
making process
Student participation in institutional bodies

8.2.2. Pontos fracos
Sistema de Informação de apoio ao SIGQ-IP ainda em desenvolvimento;
Processo ainda em curso no que diz respeito à trans ição entre procedimentos resultantes de concepções
organizativas diferentes em matéria de avaliação e garantia da qualidade;
Grau de envolvimento e participação dos estudantes no SIGQ-IP;
Tímida mudança de interpretação dos intervenientes sobre os fins do SIGQ-IP: é um sistema de mudança
qualitativa e não um sistema de avaliação e control o.
Necessidade de aprofundar a cultura de qualidade no  IP.

8.2.2. Weaknesses
Information system for SIGQ-IP support still in the  process of development;
Process still in progress as regards the transition  process between the procedures resulting from diff erent
organizational concepts in terms of quality evaluat ion and assurance;
The level of the students’ Involvement and particip ation in SIGQ-IP;
Shy change in the SIGQ-IP stakeholders’ interpretat ion of the purpose of the System: it is a system fo r qualitative
change and NOT an evaluation and control system.
Need to deepen the culture of quality in IP.

8.2.3. Oportunidades
As orientações e exigências da A3ES possibilitam a melhoria progressiva do SIGQ-IP, permitindo antecip ar efeitos,
impactos e desempenhos futuros, assim como a reorga nização estratégica do IP;
A implementação do SIGQ-IP mais abrangente permitir á que os stakeholders tenham um conhecimento mais
aprofundado da instituição, contribuindo para o apr ofundamento das relações e parcerias, assim como pa ra o
surgimento de outros projetos.

8.2.3. Opportunities
A3ES guidelines and requirements make it possible t o proceed to progressive SIGQ-IP improvements, allo wing the
Institution to anticipate effects, impacts and futu re performances, as well as to undertake strategic reorganization
of the PI;
A comprehensive SIGQ-IP implementation shall allow the stakeholders to have a better understanding of the
Institution, and shall thus contribute to the devel opment of closer relationships and partnerships, an d as well as to
new projects appearance and development.

8.2.4. Constrangimentos
A resposta aos processos de acreditação e de avalia ção externa que a UO e o IP estão a ser sujeitos ce ntralizou os
esforços organizacionais, dificultando a alteração e revisão da estratégia do desenvolvimento e da imp lementação
integrada do SIGQ-IP.
Prazos muito apertados para desenvolver medidas e a presentar resultados e evidências.

8.2.4. Threats
The compliance with the processes of accreditation and external evaluation that the PI and OU are subj ect to has
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focused the whole Institution’s action and effort t o it, making it difficult to amend and revise the S IGQ-IP
development and integrated implementation strategy.
Very tight deadlines for the development of measure s, and presentation of results and visible changes and
amendments.

8.3. Recursos materiais e parcerias

8.3.1. Pontos fortes
- Existência de recursos, infraestruturas e equipam entos adequados ao funcionamento do ciclo de estudo s,
nomeadamente material didático e serviços de apoio,  biblioteca, laboratório, salas TIC e salas/infraes truturas
específicas;
- Parcerias interinstitucionais no âmbito do ciclo de estudos (centros de estágio, instituições format ivas e
autarquias locais);
- Parcerias com outros ciclos de estudos dentro da instituição.

8.3.1. Strengths
- Existence of resources, infrastructure and equipm ent appropriate to the functioning of the study cyc le, including
educational material and support services, library,  laboratory, ICT rooms and specific rooms/infrastru ctures;
- Institutional partnerships in the context of the study cycle (training centers, training institution s and local
authorities).
- Partnerships with other study cycles within the i nstitution.

8.3.2. Pontos fracos
- Necessidade de reforçar parcerias, mormente ao ní vel internacional e com outras entidades formativas
congéneres, bem como reforçar relações com o tecido  socioeconómico;
- Atualização do acervo bibliográfico na área espec ífica do ciclo de estudos.

8.3.2. Weaknesses
- Need to strengthen partnerships, particularly at international level and with other similar training  organizations, as
well as strengthen relationships with the socio-eco nomic fabric;
- Update the bibliographic collection in the specif ic area of the study cycle.

8.3.3. Oportunidades
- Incremento da predisposição para o trabalho em pa rceria, decorrente da valorização social crescente do mesmo
enquanto resposta eficaz às necessidades socioeconó mica. De referir também, o enquadramento legal atua lmente
em vigor, que aponta para o trabalho em parceria co mo obrigatoriedade no âmbito da certificação da qua lidade da
prestação de serviços formativos;
- Comunidade envolvente reconhece a competência ins titucional, podendo permitir aumentar a rede de par ceiros.

8.3.3. Opportunities
- Increased willingness to work in partnership, res ulting from its growing social appreciation as effe ctive response
to the socio-economic needs. Also worth mentioning is the current legal framework, pointing to work in  partnership
as a requirement for quality certification of train ing services;
- The surrounding community recognizes the institut ional competence, which may help to increase the ne twork of
partners.

8.3.4. Constrangimentos
- Alguma resistência cultural ao trabalho em rede;
- Dificuldades no estabelecimento de protocolos com  instituições cujos interesses se encontram identif icados com
determinados setores, denotando algum fechamento re lativamente à possibilidade de alargamento de redes  a
outros interesses e instituições.

8.3.4. Threats
- Some cultural resistance to networking;
- Difficulties in establishing protocols with insti tutions whose interests are identified with certain  sectors, showing

ACEF/1112/22382 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=cb6a...

132 de 145 30-04-2012 13:36



little appetite for the possibility of extending ne tworks to other interests and institutions.

8.4 Pessoal docente e não docente

8.4.1. Pontos fortes
- Existência de um corpo docente próprio qualificad o e especializado na área do ciclo de estudos;
- Pessoal não docente qualificado (no âmbito das re spetivas funções) e em número satisfatório que perm ite
responder às necessidades inerentes ao funcionament o do ciclo de estudos;
- Relações próximas entre docentes e estudantes;
- Docentes trabalham em equipa, e relacionam-se com  os restantes ciclos de estudos, nomeadamente com o s 2º
ciclos de estudos que dão habilitação para a docênc ia, promovendo um ciclo de continuidade entre as fo rmações.

8.4.1. Strengths
- Existence of own teaching staff, qualified and ex pert in the area of the study cycle;
- Qualified non-teaching staff (within the respecti ve functions) and in sufficient number for catering  the needs
inherent to the functioning of the study cycle;
- Close relationships between teachers and students ;
- Teachers work in teams, and related to the remain ing study cycles, particularly with the 2nd cycles that qualify for
teaching, promoting a cycle of continuity between t he formations.

8.4.2. Pontos fracos
- Relativa oferta formativa (interna) destinada aos  docentes;
- Número de docentes especialistas.

8.4.2. Weaknesses
- Relative training supply (internal) designed for teachers;
- Number of expert teachers.

8.4.3. Oportunidades
- Investimento generalizado – visível nas medidas d e políticas específicas – no crescimento e aperfeiç oamento da
formação e qualificação da população, tidas como fa ctores de desenvolvimento económico e social;
- Aposta social em medidas de qualificação ao nível  dos recursos humanos, potencializando-os enquanto capital,
elemento crucial de sustentabilidade institucional e/ou empresarial.

8.4.3. Opportunities
- Widespread investment - visible in the specific p olicy measures – on the growth and improvement of t raining and
qualification of the population, taken as factors o f economic and social development;
- Social bet on measures of qualification of human resources, empowering them as capital, a crucial el ement of
institutional and / or business sustainability.

8.4.4. Constrangimentos
- A conjuntura atual (ciclo económico negativo) con stitui fator de instabilidade e vulnerabilidade a c onsiderar em
qualquer medida/tomada de decisão no que respeita a  correções internas ao nível institucional;
- A aquisição do reconhecimento de especialista e a s dificuldades de implementação efetiva destes proc edimentos
em termos nacionais, condicionam em muito o cumprim ento deste parâmetro pelas instituições.

8.4.4. Threats
- The current situation (negative economic cycle) i s a factor of instability and vulnerability to cons ider in any action
/ decision concerning any internal institutional co rrections;
- The acquisition of specialist recognition and the  difficulties of effective implementation of these procedures on a
national basis, greatly affect the compliance of th is parameter by the institutions.

8.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem

8.5.1. Pontos fortes
- Número de colocados em primeira opção, demonstrad or da dimensão vocacional associado à procura deste  ciclo
de estudos;
- Manutenção relativa da procura do ciclo de estudo s, demonstrador da possibilidade de sustentação no
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funcionamento do mesmo, bem como indicador de prefe rência pela instituição;
- Existência de mecanismos de apoio e aconselhament o aos estudantes no âmbito da sua trajetória académ ica;
- Mecanismos de integração dos estudantes nos órgão s da instituição;
- Existência de estratégias de promoção da mobilida de;
- Provedor do Estudante em funções e com proximidad e aos estudantes.

8.5.1. Strengths
- Number of students placed in the first option, sh owing the vocational dimension associated to this s tudy cycle
demand;
- Maintenance on the demand of the study cycle, bot h demonstrator of its sustainability and indicator of
institutional preference;
- Existence of mechanisms of supporting and counsel ing to students within their academic career;
- Mechanisms of students’ integration in the organs  of the institution;
- Existence of strategies to promote mobility;
- Student´s Providence in office, with closeness to  students.

8.5.2. Pontos fracos
- Necessidade de reforço de maior visibilidade inte rna de ações que facilitem a transição para a vida ativa;
- Relativa diminuição do número de estudantes.

8.5.2. Weaknesses
- Need to increase visibility of internal actions t hat facilitate the transition to active life;
- Relative decrease in the number of students.

8.5.3. Oportunidades
- Valorização social das qualificações técnicas sup eriores;
- Reforma do sistema de ensino (a par das novas exi gências colocadas ao profissionalidade docente).

8.5.3. Opportunities
- Social enhancement of higher technical qualificat ions;
- Reorganization of the educational system (along w ith the new demands placed to the teaching professi onal).

8.5.4. Constrangimentos
- Conjuntura económico-social de instabilidade, que  poderá condicionar a procura de formações de nível  superior,
decorrente de eventuais mudanças no que respeita ao  rendimento per capita disponível;
- Ausência de decisão politica sobre a empregabilid ade do profissional formado neste ciclo de estudos.

8.5.4. Threats
- Economic and social situation of instability, whi ch may affect the demand for higher-level formation s, resulting
from any changes related to available income per ca pita;
- No political decision on the employability of the  professional trained in this study cycle.

8.6. Processos

8.6.1. Pontos fortes
- Cumprimento por parte da instituição relativament e à adequação da estrutura curricular do ciclo de e studos ao
designado modelo de Bolonha;
- Plano de estudos responde aos requisitos legais d efinidos legalmente;
- Adequação dos objetivos do ciclo de estudos tendo  em conta as competências a adquirir no âmbito do m esmo;
- Articulação entre as principais áreas de formação  inerentes ao plano de estudos;
- Existência de mecanismos que asseguram a divulgaç ão dos objetivos das unidades curriculares junto do s
docentes e estudantes do ciclo de estudos;
- Plano de estudos do ciclo de estudos garante a in tegração dos estudantes em atividades profissionais  de
iniciação à prática profissional (estágio).

8.6.1. Strengths
- Compliance by the institution regarding the appro priateness of the curriculum of the study cycle to the assigned
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Bologna model;
- The curriculum meets the legal requirements set;
- Appropriateness of the study cycle objectives giv en the skills to be acquired;
- Linkage between the main areas of training within  the curriculum.
- Existence of mechanisms to ensure the disseminati on of the objectives of the curricular units among teachers and
students of the study cycle;
- Study plan of the study cycle ensures the integra tion of students in professional activities of init iation into
professional practice (internship).

8.6.2. Pontos fracos
- Participação, ainda relativa, dos estudantes em p rocessos de iniciação à investigação científica.

8.6.2. Weaknesses
- Participation, still relative, of the students in  processes of initiation to scientific research.

8.6.3. Oportunidades
- O enquadramento jurídico-legal do ensino superior  contempla de forma sistematizada e operativa mecan ismos de
condução dos processos inerentes aos ciclos de estu dos;
- Estabelecimento de padrões de qualidade no que co ncerne às ofertas formativas de nível superior;
- Área de formação recente, que promove novos perfi s profissionais na área da educação.

8.6.3. Opportunities
- The juridical and legal framework of higher educa tion includes, in a systematic and operative way, d riving
mechanisms to the processes inherent to the study c ycles;
- Establishment of quality standards with respect t o training offers in higher education;
- Recent training area, promoting new professional profiles in the field of education.

8.6.4. Constrangimentos
- Nivelamento do ensino superior politécnico – cuja  natureza reside essencialmente na promoção de form ações
técnicas e tecnológicas – ao ensino universitário –  de cariz científico – implica a ativação de um pro cesso de
reestruturação exigente e cauteloso não coincidente , eventualmente, com a imediaticidade preconizada.
- A produção científica como pressuposto de base ao  funcionamento e operacionalização dos ciclos de es tudos,
independentemente do perfil formativo e profissiona l a si inerentes.

8.6.4. Threats
- The leveling of polytechnic higher education- who se nature lies in the promotion of technical and te chnological
training – to university - scientifically oriented - involves the activation of a demanding and carefu l restructuring
process, not coincidentally, with the advocated imm ediacy;
- The scientific production assumed as the basis fo r the functioning and operation of the study cycles , regardless
of the training and professional profile involved.

8.7. Resultados

8.7.1. Pontos fortes
- Impacto regional, no que respeita à formação de p rofissionais ligados à educação e sobretudo à forma ção de
professores;
- Desenvolvimento de ações de formação contínua e a vançada dirigida, sobretudo, a profissionais da edu cação;
- Existência de uma estrutura institucional no âmbi to da investigação;
- Existência de um departamento de comunicação espe cializado no que respeita à divulgação;
- Sucesso académico, tendo em conta as taxas relati va e transversalmente baixas de reprovações nas dif erentes
áreas do ciclo de estudos, bem como o número de ano s de conclusão do ciclo de estudos.

8.7.1. Strengths
- The regional impact concerning the training of ed ucation professionals and especially in teacher tra ining;
- Development of continuous training actions aiming , above all, education professionals;
- Existence of an institutional structure dedicated  to scientific research;
- Existence of a specialized department of communic ation for dissemination purposes;
- Academic success, taking into account the relativ ely low failure rates in the different areas of the  study cycle, and
the number of years needed for graduation.
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8.7.2. Pontos fracos
- Mecanismos de mensurabilidade, designadamente, no  que respeita ao impacto económico do ciclo de estu dos;
- A investigação – produção (projetos e publicações );
- Nível de internacionalização do ciclo de estudos.

8.7.2. Weaknesses
- Measurability mechanisms, in particular regarding  the economic impact of the study cycle;
- Research - production (projects and publications) ;
- Level of internationalization of the study cycle.

8.7.3. Oportunidades
- Exigência da existência de indicadores concretos ao nível da garantia de resultados dos ciclos de es tudos (ensino
superior);
- Interiorização crescente e generalizada da import ância e potencialidade da mobilidade e das parceria s
internacionais com vista à eficiência e eficácia;
- Instituição pertencente à rede ERASMUS, o que pot encia a definição de programas de internacionalizaç ão.

8.7.3. Opportunities
- Requirement of specific indicators regarding the assurance of the results within the study cycles (h igher
education);
- Growing and widespread internalization of the imp ortance and potential of mobility and international  partnerships
to increase the efficiency and effectiveness;
- Belonging to the ERASMUS network further strength ens the definition of internationalization programs .

8.7.4. Constrangimentos
- Nivelamento dos subsetores de ensino superior – u niversitário e politécnico – é recente, pelo que as  unidades
orgânicas politécnicas estarão ainda numa fase de a daptação e reestruturação. Os indicadores de invest igação são
exemplo claro deste pressuposto;
- Os novos perfis profissionais preconizados por es te ciclo de estudos e as suas mais valias ainda não  estão, de
forma alargada, reconhecidos no mercado de trabalho .

8.7.4. Threats
- The leveling of sub-sectors of higher education -  university and polytechnic - is recent, so the pol ytechnic units
are still in a phase of adjustment and restructurin g. Indicators for research are a clear example of t his assumption;
- The new professional profile envisaged by this st udy cycle and their gains are not, yet, so broadly recognized by
the labor market.

9. Proposta de acções de melhoria

9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

9.1.1. Debilidades
Fator apontado (constrangimento) externo à institui ção - a conjuntura económico-social de instabilidad e, eventual
condição a considerar na procura de formações de ní vel superior.

9.1.1. Weaknesses
- Highlighted factor (as a threat) external to the institution - the social-economic situation of inst ability, requirement
to consider on the demand for higher-level formatio ns.

9.1.2. Proposta de melhoria
Definição e implementação de medidas internas que v isem contornar os constrangimentos impostos pelo
ambiente/meio, designadamente, a consolidação do Ga binete de Bolsas de Estudo da Unidade Orgânica e
manutenção da atribuição de bolsas de mérito, insti tuídas pela entidade instituidora, as quais visam,
genericamente, premiar e promover o sucesso escolar .
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9.1.2. Improvement proposal
Definition and implementation of internal measures aimed at circumventing the constraints imposed by t he
environment, including the consolidation of the Off ice of Scholarships and the maintenance of merit sc holarships,
established by the founding entity, which aim, gene rally, to reward and promote academic success.

9.1.3. Tempo de implementação da medida
As medidas consideradas estão já em curso na instit uição.

9.1.3. Implementation time
The measures envisaged are already in progress at t he institution.

9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Prioridade Alta, embora estejamos a considerar um â mbito de melhoria volúvel ao fator que o explica (i nstabilidade
socioeconómica).

9.1.4. Priority (High, Medium, Low)
- High priority, although we are considering a scop e for improvement permeable to the factor that give s rise to it
(socio-economic instability).

9.1.5. Indicador de implementação
Número de solicitações de bolsa de estudo (incidênc ia no Gabinete de Bolsas de Estudo);
Número de bolsas de mérito institucionais atribuída s.

9.1.5. Implementation marker
Number of requests for scholarships (incidence in t he Office of Scholarships);
Number of institutional merit scholarships awarded.

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia d a qualidade.

9.2.1. Debilidades
O facto de o Manual de Qualidade (MQ) se encontrar em análise e discussão internas constitui uma debil idade na
execução integrada dos procedimentos de avaliação, gestão e garantia da qualidade;
O alcance, ainda limitado, da avaliação de todos os  processos afetos a cada fase do SIGQ-IP, assim com o do
respetivo sistema de informação restringe a impleme ntação.

9.2.1. Weaknesses
The fact that the MQ/Quality Manual is under intern al discussion and analysis is a weakness in terms o f integrated
implementation of the evaluation, management and qu ality assurance processes;
The still limited reach of the evaluation of all th e processes related to each SIGQ-IP phase, as well as of the
corresponding information system restricts its impl ementation.

9.2.2. Proposta de melhoria
PM1 – Restruturação e melhoria contínua do SIGQ-IP;
PM2 – Divulgação e formação eficaz sobre o SIGQ-IP junto da comunidade académica, órgãos de gestão e s taff;
PM3 – Aprofundar o conhecimento das partes envolvid as acerca do MQ e acerca da importância de um SIGQ- IP na
melhoria sistémica da instituição e dos seus consti tuintes;
PM4 – Desenvolvimento das estruturas centrais (IP) e locais (UO);
PM5 – Regulamentação de standards de desempenho doc ente e não docente;
PM6 – Bases de dados informáticas integradas e disp oníveis;
PM7 – Medidas de correção aos desvios e deficiência s detetadas ao longo do processo do SIGQ-IP, defini das e
implementadas;
PM8 – Criação de mecanismos de comunicação de incid ências às estruturas centrais (IP) e locais (UO).

9.2.2. Improvement proposal
IP1 - Continuous SIGQ-IP restructuring and improvem ent;
IP2 - SIGQ-IP dissemination, accompanied with effec tive training on the subject, in the academic commu nity, and
among the management bodies and staff;
IP 3 – Acquisition of better knowledge, on the part  of all the involved stakeholders, of MQ, and of th e importance of
the SIGQ-IP system for systemic improvement of the Institution and of its constituent parts;
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IP 4 - Development of the central (PI) and local (O U) structures;
IP 5 - Regulamenation of the teaching and non-teach ing staff performance standards;
IP 6 - Integrated and available digital databases;
IP 7 – Definition and implementation of correction measures for the deviations and deficiencies detect ed during the
SIGQ-IP process;
IP 8 – Establishment of communication mechanisms fo r incident reporting to the central (PI) and local (OU)
structures.

9.2.3. Tempo de implementação da medida
Tempo de implementação de todas as medidas proposta s: Dois anos.

9.2.3. Improvement proposal
Implementation time for all the proposed measures: Two years.

9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Prioridade de todas as medidas propostas: Alta prio ridade.

9.2.4. Priority (High, Medium, Low)
Priority of all the proposed measures: High.

9.2.5. Indicador de implementação
PM1
N.º procedimentos do MQ implementados
Cumprimento do cronograma definido
Nível de cumprimento dos procedimentos pelos interv enientes
Grau de satisfação dos stakeholders quanto à qualid ade da formação
Nível de satisfação da comunidade académica com o d esenvolvimento do SIGQ-IP
PM2
N.º ações de informação e formação planificadas/rea lizadas
Taxa de participação nestas ações
PM3
Grau de confiança da comunidade académica nos resul tados do SIGQ-IP
Nível de compreensão da comunidade académica sobre os requisitos técnicos do SIGQ-IP
PM4
Funcionamento destas estruturas das estruturas cent rais e locais pela Direção do IP
PM5
Entrada em vigor de regulamentação do desempenho do cente e do não docente
PM6
Nível de integração das bases de dados e do sist. d e informação
PM7
Definição de medidas correção aos desvios e deficiê ncias detetados
Grau de implementação destas medidas
PM8
Existência de mecanismos de comunicação de incidênc ias
Eficácia da comunicação entre as estruturas

9.2.5. Implementation marker
IP1
No. of the implemented MQ procedures
Compliance with the defined schedule
Stakeholders’ level of compliance with the procedur es
Stakeholders’ satisfaction with the education/train ing quality
Academic community’s satisfaction with the SIGQ-IP development
IP2
No. of the planned/carried out information and trai ning sessions
Participation rate at the sessions
IP3
Academic community’s confidence level in the SIGQ-I P results
Academic community’s understanding level of the SIG Q-IP technical requirements
IP4
Operation and functioning of the central and local structures
IP5
Entry into force of the teaching and non-teaching s taff performance regulations
IP6
Integration level of the databases and the informat ion system
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IP7
Definition of correction measures for the detected deviations and deficiencies
Implementation level of the measures
IP8
Existence of mechanisms for incident reporting
Efficiency of institutional structures’ communicati on

9.3 Recursos materiais e parcerias

9.3.1. Debilidades
- Parcerias interinstitucionais (mormente internaci onais).
- Atualização do acervo bibliográfico na área espec ífica do ciclo de estudos.

9.3.1. Weaknesses
- Partnerships between institutions (especially int ernational).
- Update the bibliographic collection in the specif ic area of the study cycle.

9.3.2. Proposta de melhoria
1. Reforço do estabelecimento de parcerias nacionai s e internacionais com instituições congéneres e ou tras
existentes na comunidade (setor produtivo, público e social).
2. Reforço do acervo na área específica do ciclo de  estudos.

9.3.2. Improvement proposal
1. Strengthening the establishment of national and international partnerships with similar institution s and others in
the community (productive, public and social sector s).
2. Reinforcement of bibliographic collection in the  specific area of the study cycle.

9.3.3. Tempo de implementação da medida
Médio prazo para ambas.

9.3.3. Implementation time
Medium term for both.

9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
1. Alta, tendo em conta que o indicador tratado é f ator de qualidade.
2. Média.

9.3.4. Priority (High, Medium, Low)
1. High, considering that the addressed indicator i s a quality factor.
2. Medium

9.3.5. Indicador de implementação
1. Índice de estabelecimento/funcionamento de parce rias, congregador de indicadores como: número de pa rcerias,
âmbito das mesmas, serviços criados e protocolados e resultados (impacto no meio e boas práticas).
2. Número de publicações adquiridas.

9.3.5. Implementation marker
1. Index establishment / operation of partnerships,  convener of indicators as: number of partnerships,  its scope,
created and established services and outcomes (impa ct on the environment and good practices).
2. Number of publications acquired.

9.4. Pessoal docente e não docente

9.4.1. Debilidades
Plano de formação diversificado para os docentes.

ACEF/1112/22382 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=cb6a...

139 de 145 30-04-2012 13:36



Rácio de especialistas.

9.4.1. Weaknesses
Diversified training plan for teachers.
Ratio of specialists.

9.4.2. Proposta de melhoria
- Consolidar/diversificar a oferta formativa dirigi da ao corpo docente.
- Aumentar o número de docentes com o título de esp ecialista.

9.4.2. Improvement proposal
- Strengthen / diversify the training offer address ed to the teaching staff.
- Increase the number of teachers with the title of  specialist.

9.4.3. Tempo de implementação da medida
Curto prazo.

9.4.3. Implementation time
Short term.

9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta.

9.4.4. Priority (High, Medium, Low)
High.

9.4.5. Indicador de implementação
Número de ações de formação para docentes e número de áreas abrangidas pelas ações.
Número de docentes com o grau de especialista.

9.4.5. Implementation marker
Number of training actions for teachers and number of areas covered by the actions.
Number of teachers with the title of specialist.

9.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem

9.5.1. Debilidades
1) Implementação (reforço) de medidas (ativas) de i nserção na vida ativa.
2) Relativa diminuição dos estudantes inscritos no ciclo de estudos no último ano letivo.
3) Dificuldades económicas dos estudantes

9.5.1. Weaknesses
1) Implementation (strengthening) of measures (acti ve) for insertion in active life.
2) Relative decrease in students enrolled in the st udy cycle in the last school year.
3) Economic difficulties of students.

9.5.2. Proposta de melhoria
1) Aposta na visibilidade interna das atividades do  GAIVA e na promoção de medidas (ativas) de apoio à  transição
para a vida ativa.
2) Diversificação da divulgação junto de públicos-a lvo potencialmente interessados em frequentar o cic lo de
estudos.
3) Reforço do trabalho desenvolvido em conjunto com  os estudantes no sentido de definir planos de fina nciamento
adequados a cada caso.

9.5.2. Improvement proposal
1) Bet on the visibility of the internal activities  of GAIVA and promoting active measures to support the transition to
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active life.
2) Diversification of dissemination to target audie nces, potentially interested in attending the study  cycle.
3) Reinforcement of joint work developed with stude nts to define financing plans tailored to each case .

9.5.3. Tempo de implementação da medida
Curto prazo para todas as propostas.

9.5.3. Implementation time
Short term for all proposals

9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta para todas as propostas

9.5.4. Priority (High, Medium, Low)
High for all proposals.

9.5.5. Indicador de implementação
1) Atividades (nº e âmbitos).
2) Número de candidatos/inscritos no ciclo de estud os.
3) Redução do número de inscrições parciais (menos unidades curriculares) e de desistências por motivo s
económicos.

9.5.5. Implementation marker
1) Activities (number and scope).
2) Number of applicants / enrolled in the study cyc le.
3) Decrease in the number of partial entries (few c urricular units) and drop-off for economic reasons.

9.6. Processos

9.6.1. Debilidades
Integração efetiva dos estudantes em processos de i niciação à investigação científica.

9.6.1. Weaknesses
Effective integration of students in the process of  initiation into scientific research.

9.6.2. Proposta de melhoria
Criação de projetos integrados de investigação no â mbito da área científica e profissional do ciclo de  estudos.

9.6.2. Improvement proposal
Establishment of integrated research projects in th e scientific and professional area of the study cyc le.

9.6.3. Tempo de implementação da medida
Já em curso (fase de implementação).

9.6.3. Implementation time
Already underway (implementation phase).

9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta

9.6.4. Priority (High, Medium, Low)
High

9.6.5. Indicador de implementação
Resultados e divulgação dos projetos de investigaçã o.
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9.6.5. Implementation marker
Results and dissemination of research projects.

9.7. Resultados

9.7.1. Debilidades
1) Mecanismos de mensurabilidade, designadamente, n o que respeita ao impacto socioeconómico da formaçã o;
2) Processos de investigação (projetos e publicaçõe s);
3) Nível de internacionalização do ciclo de estudos .

9.7.1. Weaknesses
1) Mechanisms of measurability in particular as reg ards the socio-economic impact of the training;
2) Research processes (projects and publications);
3) Level of internationalization of the study cycle .

9.7.2. Proposta de melhoria
1) Incorporação e clarificação dos indicadores de i mpacto, de forma a avaliá-los.
2) Consolidação da investigação, através da promoçã o/participação em projetos de investigação.
3) Aposta na efetivação de parcerias interinstituci onais (nacionais e estrangeiras).

9.7.2. Improvement proposal
1) Incorporation and clarification of the impact in dicators in order to evaluate them.
2) Consolidation of research by promoting / partici pating in research projects.
3) Bet on the enforcement of interinstitutional par tnerships (national and international).

9.7.3. Tempo de implementação da medida
Médio prazo.

9.7.3. Implementation time
Medium term.

9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta para todas as medidas de melhoria.

9.7.4. Priority (High, Medium, Low)
High for all improvement proposals.

9.7.5. Indicador de implementação
1) Criação, aplicação e utilização dos resultados d os mecanismos de aferição enunciados.
2) Conceção e efetivação de projetos de investigaçã o, a constituição de parcerias para o efeito, os re sultados
obtidos, n.º de publicações e o número de docentes envolvidos em projetos de investigação.
3) Número de parcerias e protocolos com outras inst ituições.

9.7.5. Implementation marker
1) Creation, implementation and use of results from  the stated measuring mechanisms.
2) Designing and carrying out research projects, es tablishment of partnerships for that purpose, resul ts obtained,
number of publications and number of teachers invol ved in research projects.
3) Number of partnerships and agreements with other  institutions.

10. Proposta de reestruturação curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas
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<sem resposta>

10.1.1. Synthesis of the intended changes
<no answer>

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida

Mapa XI - Nova estrutura curricular pretendida

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Educação Básica

10.1.2.1. Study Cycle:
Basic Education

10.1.2.2. Grau:
Licenciado

10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou ou tras (se aplicável)
<sem resposta>

10.1.2.3. Branches, options, profiles, major/minor,  or other forms (if applicable)
<no answer>

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New  intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECT S Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Opt ional ECTS*

(0 Items)  0 0

<sem resposta>

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII – Novo plano de estudos

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Educação Básica

10.2.1. Study Cycle:
Basic Education

10.2.2. Grau:
Licenciado

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outr as (se aplicável)
<sem resposta>

10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, o r other forms (if applicable)
<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
<sem resposta>

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
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<no answer>

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

(0 Items)       

<sem resposta>

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo) :
<sem resposta>

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher a penas quando diferente da instituição proponente me ncionada em
A1):

<sem resposta>

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando di ferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

10.3.4. Categoria:
<sem resposta>

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>

10.3.6. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas  para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV

10.4.1.1. Unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga le ctiva na unidade curricular (preencher o nome compl eto):
<sem resposta>

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lect ivas na unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load i n the curricular unit:
<no answer>

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos , aptidões e competências a desenvolver pelos estud antes):
<sem resposta>

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
<no answer>
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10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

10.4.1.5. Syllabus:
<no answer>

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos p rogramáticos com os objectivos da unidade curricula r.
<sem resposta>

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence w ith the curricular unit's objectives.
<no answer>

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluíd a):
<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluat ion):
<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologia s de ensino com os objectivos de aprendizagem da un idade
curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between th e teaching methodologies and the learning outcomes.
<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia principal:
<sem resposta>
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