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Introdução 
 
O presente Relatório Anual de Atividades refere-se às atividades curriculares e extra-curriculares 
desenvolvidas nesta instituição e reportadas ao exercício do ano letivo 2017/2018 a que alude o art.º 159º 
do RJIES1 que, no seu preâmbulo, determina que as instituições de ensino superior aprovem e façam 
publicar um relatório anual consolidado sobre as suas atividades, acompanhado dos pareceres e 
deliberações dos órgãos competentes. 
Assim, o relatório incorpora na sua estrutura o conjunto de alíneas do referido artigo que lhe conferem a 
objetividade necessária, designadamente: 

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

2. Da realização dos objetivos estabelecidos; 
3. Da eficiência da gestão administrativa e financeira; 

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

5. Dos movimentos de pessoal docente e não docente; 

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

7. Dos graus académicos e diplomas conferidos; 

8. Da empregabilidade dos seus diplomados; 
9. Da internacionalização da instituição e do número de estudantes e docentes estrangeiros; 

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

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

 

 

 
 

 

                                                        

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

O presente Relatório Anual de Atividades, relativo ao ano letivo de 2017/2018, reflete o processo de 

reestruturação da ESE, diretamente relacionada com o diagnóstico das necessidades locais e sociais e pela 

identificação de uma lacuna de formação de professores que se adeque às exigências do estudante e ao 

paradigma educativo do séc. XXI e enquadra-se na missão/visão da entidade instituidora da ESE Jean 

Piaget/Arcozelo, o Instituto Piaget. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

projeto pedagógico e de serviço às comunidades envolventes. 

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

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

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

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

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

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

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

pedagógicos em contextos locais. 

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

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

diversas atividades desenvolvidas e implementadas ao longo do ano letivo 2017/2018. Esta dinâmica foi 
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evidentemente concretizada em articulação com o Instituto Piaget, com a Presidência do Campus 

Académico de Vila Nova de Gaia e com as propostas resultantes dos vários setores institucionais da 

estrutura organizacional da Escola Superior de Educação.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ingresso. 

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

2017/2018, os seguintes eixos: 

Eixo I – Formação, fulcral dada as missões do IP e desta Escola Superior, irão reforçar-se os projetos 

educativos de cada instituição e de cada Campus através da consolidação da oferta formativa existente, do 

aumento da formação graduada, pré e pós-graduada e do reforço na formação contínua e profissional.  

Eixo II – Intervenção/Extensão, fomentar o reforço das plataformas de intervenção social e económica e a 

criação de novas plataformas, através de consolidação das parcerias existentes e da construção de novas 

parcerias, contribuindo para o desenvolvimento das comunidades e para encontrar outras fontes de 

captação de receitas. 

Eixo III – Investigação, numa estreita articulação com os eixos I e II, promove a dinâmica da investigação, 

enquanto promotora do conhecimento e de competência científica, incrementando os projetos de 

investigação e as parcerias nacionais e internacionais, enquadrados, maioritariamente, na RECI e 

desenvolvidos através desta Unidade de Investigação. 
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Para garantir que os projetos dos outros 6 eixos contribuam da forma pretendida para a estratégia 

institucional, o eixo IV – Qualidade – tem uma função central na avaliação, medição, divulgação de 

resultados e de melhoria contínua em todos os projetos desenvolvidos. 

A gestão sustentada dos recursos físicos e humanos, a sua melhoria e estabilização são essenciais e serão 

promovidos através do eixo V – Recursos – o qual terá uma relação estreita com todos os restantes eixos, 

para garantir a sua concretização com êxito. 

Desde a sua criação que o IP definiu como apostas a internacionalização e a responsabilidade social, as quais 

aparecem nos eixos VI e VII do plano estratégico. O reforço da presença do IP ao nível internacional e das 

parcerias com instituições do Grupo Piaget e com outras entidades estrangeiras, contribuirá para a 

mobilidade dos recursos humanos: docentes; discentes e não docentes, para o desenvolvimento de projetos 

de formação, de intervenção e de investigação transnacionais e para a divulgação da língua portuguesa. 

Com a consolidação da área da corresponsabilidade social, que está presente no IP desde a sua criação, 

pretende-se promover o desenvolvimento social, humano, ecológico dos indivíduos, grupos, comunidades e 

sociedades numa relação simbiótica e de aprendizagem mútua. 

Por cada eixo do plano estratégico enunciado, foram realizadas várias ações/atividades, as quais procuraram 

não só consubstanciar o estabelecido em cada um dos referenciais, como também prosseguir com os 

objetivos preconizados em cada um dos vetores em referência.  

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

referência foram efetivamente realizadas e desenvolvidas através de um espírito de colaboração e 

cooperação entre os vários intervenientes: estudantes, docentes, colaboradores da instituição e 

comunidade.  A título exemplificativo, no eixo da formação, foram propostas 12 novas ações de formação ao 

CCPFC, realizadas 19 ações nas diferentes modalidades: ações de curta duração, cursos e oficina (anexo 1). 

Foram realizadas, ainda, 5 ações de formação interna, enquadradas nas temáticas: comunicação 

interpessoal recursos educativos digitais, gestão financeira, Psicologia Positiva e utilização e gestão da 

plataforma Moodle. No eixo da investigação, os docentes da ESE participaram em 5 projetos de investigação, 

tendo sido produzido: 17 artigos em atas e revistas científicas e um livro, com 5 capítulos, envolvendo a 

investigação realizada pela Escola. Nos eixos das intervenção/extensão e internacionalização, foram 
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realizadas novas parcerias e protocolos com colégios, instituições culturais e sociais (10), associações (3) e 

agrupamentos de escolas (19). No eixo da qualidade, foi nomeado como RLIQ o docente Ângelo Silva e 

foram elaborados relatórios de avaliação externa no âmbito: i) Avaliação (follow up) dos Cursos de Mestrado 

em Mestrado em Ensino do 1º Ciclo e de Matemática e Ciências do 2.º ciclo e do Mestrado em Ensino do 1º 

Ciclo e de Português e História do 2.º ciclo e ii) Avaliação do Curso de Educação Básica. 

 

2. Da realização dos objetivos estabelecidos 
 

No que respeita à concretização/implementação dos objetivos referidos, procura-se de seguida, de forma 

sistematizada, por eixo do plano estratégico, dar conhecimento do seu cumprimento.  

2.1. FORMAÇÃO 

Tendo por base a sua natureza politécnica, a ESE Jean Piaget/Arcozelo privilegia a formação para o exercício 

das profissões na área da educação formal e não formal, sendo definidos três grandes objetivos estratégicos 

para este eixo.  

Com o primeiro objetivo pretende-se consolidar a oferta formativa, atuando no sentido de: 

i) renovar as metodologias de ensino de aprendizagem de forma a integrar metodologias ativas e 

participativas; ii) diversificar os ambientes de ensino e aprendizagem; iii) promover a multidisciplinariedade 

intra e interescolas; iv) impulsionar a articulação do ensino e aprendizagem com a investigação. 

Com o objetivo estratégico de ampliar a oferta formativa a ESE perspetiva as seguintes finalidades: i) registar 

novos CTeSP, adequados ao plano atual de empregabilidade; ii) conceber e implementar Licenciaturas que 

se revelem pertinentes no plano de desenvolvimento atual; iii) conceber e implementar Mestrados na 

modalidade B-Learning; iv) criar e implementar novas ofertas formativas pós-graduadas na área da educação 

formal e não formal; v) conceber e implementar uma nova oferta formativa contínua que possa responder às 

necessidades atuais dos educadores e professores; vi) criar e implementar uma oferta de formação 

profissional para profissionais que desenvolvam a sua atividade em ambientes não formais de educação. Por 

último, é também objetivo estratégico no eixo da formação promover a atratividade da formação oferecida 

e neste contexto deseja-se: i) conceber ações que promovam a captação de novos estudantes; ii) reforçar a 
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imagem da Escola e da sua oferta formativa; iii) promover ações de divulgação a nível nacional e 

internacional; iv) definir ações de comunicação com ex-estudantes. 

Para a concretização dos objetivos deste eixo foram desenvolvidas ações a nível da formação inicial e 

contínua de professores, os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTESP), bem como os Cursos de 

Especialização e/ou Pós-Graduação. 

Quanto aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais, no presente ano letivo decorreu uma edição do CTESP 

“Serviço Familiar e Comunitário” (DR 2ª série — N.º 192 — 4 de outubro, Aviso n.º 11806/2017), proposto 

em Associação com a Escola Superior de Saúde (ESS) Jean Piaget de Vila Nova de Gaia. 

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

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

formação especializada em Educação Especial: Domínio Cognitivo e Motor. 

Foi, ainda, proposto ao CCFC para acreditação como formação especializada na área Organização e 

Desenvolvimento curricular”, o curso “Metodologias da Programação e Robótica no Ensino Básico”, sendo 

deferido em 24/07/2018, com registo de acreditação CCPFC/CFE-3215/18. 

Reconhecendo a importância das ações de formação direcionadas para educadores e professores, dotando-

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

Jean Piaget/Arcozelo deu continuidade à sua responsabilidade formativa procedendo à renovação, junto do 

CCPFC, de algumas ações de formação e à apresentação de novas propostas em diversas áreas, conforme 

quadro 1. 

 
Quadro 1: Ações de formação acreditadas pelo CCPFC 

Curso Nº de Registo Formador/a (s) Horas 
Iniciação à programação e robótica 
educativa CCPFC/ACC-93396/17 CARLOS MIGUEL PEREIRA DE 

SOUSA 25 

Programação, robótica educativa 
avançadas e produção de 
protótipos em 3D 

CCPFC/ACC-93388/17 CARLOS MIGUEL PEREIRA DE 
SOUSA 12 
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Programação para o Ensino Básico CCPFC/ACC-93424/17 JORGE MANUEL DE AZEVEDO 
PEREIRA SIMÕES 50 

Dinamização do Ensino de 
Programação CCPFC/ACC-93423/17 ÂNGELO CARVALHO DA SILVA 50 

Iniciação à Língua Gestual 
Portuguesa CCPFC/ACC-93376/17 ÂNGELA LEITÃO RICARDO 25 

Desenvolvimento de Aplicações 
para dispositivos móveis em 
contexto educativo 

CCPFC/ACC-93281/17 HENRIQUE MANUEL MIRRA 
LEAL 25 

Cenários Pedagógicos Digitais no 
Contexto Escolar CCPFC/ACC-92875/17 

ÁDILA FERREIRA LOPES DE 
FARIA 
MARTA MARIA DE CASTRO 
PEIXOTO MIRANDA 

50 

Aprender com dispositivos móveis - 
Mobile Learning em cenários de 
Flipped Learning e Gamification 

CCPFC/ACC-92711/17 MARCO ALEXANDRE 
CARVALHO BENTO 50 

Recursos e metodologias para a 
construção de ambientes 
educativos inovadores 

CCPFC/ACC-92751/17 PAULO MANUEL MIRANDA 
FARIA 50 

Ritmos para o Sucesso: Música 
para o Desenvolvimento e a 
Inclusão na Escola 

CCPFC/ACC-91928/17 ANTÓNIO JOSÉ LEITE 
FERREIRA 25 

Atividades Físicas de Exploração da 
Natureza (AFEN) – Uma perspetiva 
formativa ecológica 

CCPFC/ACC-91932/17 JOÃO PAULO MEDEIROS DE 
MORAIS PIMENTEL 25 

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

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

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

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

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

dos seus docentes em ações/atividades a nível externo.  

Neste sentido, a ESE procurou sempre disponibilizar e criar as condições para que os seus docentes 

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

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

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

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

envolvido.  

 
2.2. INTERVENÇÃO/EXTENSÃO 

 

Atendendo a que este eixo é fundamental na dinâmica da ESE Jean Piaget/Arcozelo, em Vila Nova de Gaia, e 

do seu papel impulsionador na comunidade foram definidos três grandes objetivos estratégicos. 

Assim emerge a necessidade de reforçar parcerias de âmbito local e nacional procurando i) dinamizar 

projetos de intervenção/extensão, colhendo partido das parcerias existentes com outras instituições de 

ensino, nos diferentes níveis de escolaridade, e também diligenciar no sentido de ii) celebrar novos 

protocolos de cooperação com os atuais parceiros, de forma a atualizar o âmbito e diversificar a partilha de 

serviços/conhecimentos. 

Objetiva-se também estabelecer novas parcerias em contexto não formal e neste âmbito i) estabelecer 

parcerias e protocolos de cooperação com outras instituições educativas de ação no contexto não formal; ii) 

realizar parcerias e protocolos como organizações do tecido social e tecnológico de âmbito local, regional e 

nacional; iii) alargar parcerias e protocolos aos Munícipes da Área Metropolitana do Porto 

Como terceiro objetivo estratégico deste eixo anota-se o promover a transferência de conhecimento através 

do qual se pretende i) disseminar ações de formação abertas à comunidade educativa, de acordo com as 

necessidades identificadas; ii) promover atividades formativas com profissionais convidados, experts em 

diferentes áreas do conhecimento, dirigidas à comunidade interna e externa; iv) partilhar de forma alargada 

o conhecimento produzido; v) criar grupos de discussão sobre temáticas educativas e sociais da atualidade; 

vi) produzir documentos para disseminação de conhecimento. 

Para a concretização dos objetivos deste eixo foram desenvolvidas ações no âmbito de novos protocolos e 

parcerias, nomeadamente, com instituições de contexto educativo não formal - culturais, artísticas, 

editoriais -, a realização de seminários temáticos, para partilha e divulgação de serviços e conhecimento, 

reforçados com ações de divulgação em várias instituições e eventos. 
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No ponto 10 deste documento, poderá encontrar-se mais informação relativamente à prestação de serviços 

externos e parcerias estabelecidas. 

2.3 NVESTIGAÇÃO 

A investigação é uma dimensão de interesse vital para a natureza do ensino superior e o envolvimento de 

toda a comunidade académica na construção e produção de conhecimento científico é muito relevante. 

Neste contexto, o objetivo estratégico primordial é o de promover a atividade científica visando 

operativamente: incrementar novos projetos de investigação; provocar a participação ativa de 

investigadores em redes de cooperação; impulsionar a participação de estudantes em projetos de 

investigação. 

Potenciar a visibilidade e o impacto da produção científica surge como um objetivo estratégico, que reforça 

o anterior, e integrador da dinâmica investigativa orientando para: aumentar a produção científica; 

promover projetos de I&D passíveis de transferência de conhecimento para as comunidades locais; fomentar 

a participação ativa de investigadores em redes de cooperação; estimular a participação dos docentes e dos 

estudantes em seminários, congressos, debates e demais eventos da comunidade científica; promover 

estratégias de divulgação do resultado da investigação. 

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

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

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

Investigação Research in Education and Community Intervention (RECI). 

Do corpo docente da ESE Jean Piaget/Arcozelo, as docentes Alcina Figueiroa, Rita Barros, Paula Rodrigues e 

Angélica Maria Reis Monteiro são membros integrados da RECI, sendo Maria Orquídea Alves de Oliveira 

Campos colaboradora da mesma. 

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

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

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

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

Educativa da Universidade do Porto; Paula Cristina dos Santos Rodrigues – CIFI2D - Centro de Investigação, 
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Formação, Intervenção e Inovação em Desporto e CIAFEL – Centro de Investigação em Atividade Física, 

Saúde e Lazer. 

Associada à natureza formativa da Escola, a investigação emerge com as seguintes finalidades: conferir à 

atividade docente a necessária capacitação de gerar novos conhecimentos; contribuir para o conhecimento 

no âmbito da oferta formativa; potenciar práticas da investigação; desenvolver mecanismos de estímulo e 

apoio à participação dos docentes e estudantes em projetos de investigação e participação em eventos 

formativos de carácter científico. Por outro lado, a investigação é orientada, quando possível, no sentido 

estabelecer um alinhamento dos temas da investigação com as Estratégias de Especialização Inteligente, 

onde são definidos os interesses económicos locais e regionais para o desenvolvimento sustentável e 

inclusivo.  

Fazem, igualmente, parte das políticas institucionais para a investigação, alargar o seu âmbito de 

investigação-ação a contextos locais e internacionais (CPLP), especificamente junto a populações 

desfavorecidas e em risco de exclusão social. 

A ESE tem por princípio a articulação entre o ensino, a formação e a investigação, que implica uma produção 

de conhecimento útil e relevante, com impacto direto nas comunidades locais e internacionais onde a RECI 

atua. Apresenta-se, abaixo, uma breve descrição dos projetos de investigação que se encontram em 

diferentes fases de desenvolvimento. Em anexo referimos sucintamente algumas das estratégias 

desenvolvidas neste vetor (cf. Quadro IV - Anexos). 

1- Epris: E-learning em Estabelecimentos Prisionais – um projeto piloto 
Financiamento: Fundação PT 
Início - abril 2014 – fase 1; setembro 2016 -  fase 2 
Duração - 6 anos 
 
• Investigadoras responsáveis: Angélica Monteiro e Rita Barros 
 
Resumo  

O projeto Epris é um projeto piloto de e-learning em contexto prisional, que resultou de uma parceria 
entre o Instituto Piaget, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e a Santa Casa da 
Misericórdia do Porto. Com uma componente de formação dirigidas a reclusas e sustentada em recursos 
digitais, o projeto tem como fim último promover a futura inclusão social e laboral das formandas. Com 
recurso a metodologias participativas, o projeto articula a investigação (centrada no e-learning enquanto 
dispositivo de diferenciação pedagógica) com a intervenção e apresenta-se na UI como o projeto com 
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mais produtos científicos associados. Enquadrado na linha 1, nomeadamente no vetor de extensão 
comunitária de processos de inclusão e aprendizagem ao longo da vida, o Epris encontra-se numa 
segunda fase de implementação, apoiada pela Fundação PT. A sua continuidade e o interesse 
manifestados pelos parceiros envolvidos reflete as potencialidades do projeto, assim como a sua 
aplicabilidade real e concreta no terreno. O seu reconhecimento internacional, através da sua nomeação 
pelo WSIS Project Prize 2015 e 2017, da World Summit on the Information Society, é também um dado 
promissor para expansão do projeto e eventual internacionalização. 

Publicações: 

Barros, R. & Monteiro, A. (2015). E-learning for Lifelong Learning of Female Inmates:The Epris Project. 
Proceedings of EDULEARN15 Conference, Barcelona, Spain. 
Monteiro, A., Barros, R. & Leite, C. (2015). Lifelong learning through e-learning in european prisons: 
Rethinking digital and social inclusion (pp. 1038-1046). Proceedings of INTED2015 Conference, Madrid, 
Spain. 
Monteiro, A., Barros, R. & Leite, C. (2016). Inmate’s e-learning Styles. Proceedings of EDULEARN16 
Conference, Barcelona, Spain. 

Monteiro, A., Barros, R. & Magalhães, C. (2016). Conceção e Implementação de um Ambiente Virtual de 
Aprendizagem num Estabelecimento Prisional Português. Livro de Atas da Conferência Ibérica em 
Inovação na Educação com TIC – ieTIC 2016, Bragança, Portugal.  

Monteiro, A.; Moreira, J. & Leite, C. (2016). O eLearning em estabelecimentos prisionais: possibilidades e 
limites para a inclusão digital e justiça social. Rev. Diálogo Educ, v. 16, n. 47, p. 77-102. doi: 
10.7213/dialogo.educ.16.047.DS04 

Barros, R. & Monteiro, A. (2016). Relatório de Avaliação Interna do Projeto E-PRIS. Lisboa: RECI – 
Instituto Piaget. (ISBN: 978-989-8765-37-6) 

Moreira, J.A.; Monteiro, A.; Machado, A. & Barros, R. (2016). Sistemas Prisionais - História e Desafios 
Educacionais na Era Digital. Santo Tirso: Whitebooks. 

Monteiro, A. & Leite, C. (2017). O e-learning como meio de inclusão digital de reclusas de um 
estabelecimento prisional português. In J. Moreira & Lynn Alves (Orgs) Pedagogia e Aprendizagem em 
Espaços Abertos, Inclusivos e em Rede, 57-77. Bahia, Brasil: EDUFBA. 

Magalhães, C.; Monteiro, A.; Barros, R. (2017). EPRIS- um ecossistema online vivo potenciador de 
aprendizagem ao longo da vida em contexto de reclusão. In C. Porto & J. Moreira, Educação no 
Ciberespaço. Novas configurações, convergências e conexões, 185-200. Aracaju: Editora Universitária 
Tiradentes. 

Moreira, J. A., Monteiro, A., Machado, A. (2017). Adult higher education in a portuguese prison, 
European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, Vol.8, No 1, pp. 37-53. DOI: 
10.3384/rela.2000-7426.rela9120 
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Moreira, J.; Monteiro, A. & Machado, A. (2017). Higher education distance learning and e-learning in 
prisons in Portugal: a study based on the participants viewpoint [La educación superior a distancia y el e-
Learning en las prisiones en Portugal]. Comunicar, 51. https://doi.org/10.3916/C51-2017-04 

Monteiro, A.; Barros, R. & Magalhães, C. (2017). EPRIS: E-learning em contexto prisional. Poster 
apresentado no Encontro: Autoavaliação das Instituições de Ensino Superior, Partilha de Boas Práticas, 
Universidade de Aveiro, 11 outubro 2017. 

Monteiro, A., Barros, R. & Magalhães, C. (2017). Flexibilidade, Participação e Inclusão de Reclusas na 
Sociedade de Informação. Livro de Resumos da X Conferência Internacional de TIC na Educação - 
Challenges 2017. Universidade do Minho, Braga, 8 maio 2017. 

 
Ações Comunitárias: 
 
Reportagem do Jornal “Público”, de 29/02/2016, intitulada “E se fosse possível ter um computador para 
estudar na cela?” (Notícia disponível em https://www.publico.pt/sociedade/noticia/e-se-fosse-possivel-
ter-um-computador-para-estudar-na-cela-1724707?page=-1) 

Entrevista da Antena 1, no programa “Portugal em direto”, do dia 8 de março (Podcast disponível em 
http://podcasts.rtp.pt/nas2.share/wavrss/at1/1603/914557_200418-1603081417.mp3) 

Reportagem da Revista I9, de setembro de 2016, intitulada “EPRIS - Formar reclusas a distância (Notícia 
disponível em http://portal.i9magazine.pt/epris-formar-reclusas-distancia/) 

Reunião realizada a 17 de outubro de 2016, no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, 
solicitada pela Dra. Regina Branco, da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e com a 
participação da Diretora do EP e os representantes da santa Casa da Misericórdia do Porto, na qual foi 
discutido o contributo do EPRIS para a Regulamentação das TIC para o acesso ao ensino a distância nos 
estabelecimentos prisionais. 

 
2- Centros de Estudo e de explicações: entre a atividade económica e a pedagógica 
Início – setembro 2015 
Duração 3 anos 
 
• Investigadores Responsável: Maria Orquídea Campos, Alcina Figueiroa e José Manuel Couto 
Resumo  

Nos últimos anos, os centros de estudo e de explicações (CEeE) têm vindo a disseminar-se 
vertiginosamente. Apostando em meios e estilos de divulgação apelativos e sedutores, e assumindo 
diferentes designações – centros de explicações, centros de explicações e apoio pedagógico, salas de 
explicações, salas de estudo… –, estes espaços constituem, em última análise, centros de apoio 
pedagógico complementares particulares. Assim sendo, evidencia-se uma certa indiferenciação entre 
duas vertentes fundamentais: a pedagógica e a económico-empresarial. Face ao exposto, urge obter 
respostas para algumas questões que podem contribuir para uma clarificação da identidade, dos fins e 
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garantia da qualidade pedagógica deste tipo de estabelecimentos. Importa, ainda, uma reflexão sobre o 
tipo de articulação e diálogo entre estes contextos de educação não-formal e as instituições escolares do 
território geográfico onde se inserem, de onde provêm, naturalmente, os alunos que os frequentam. 
Curiosamente, anota-se que muitos centros de estudo funcionam nas proximidades de estabelecimentos 
escolares. 

 
3- MECPAD – Manual Escolar de Ciências na Promoção de Aprendizagens Ativas na era Digital: do 

Clássico ao Híbrido 
Início - janeiro 2017 
Duração 3 anos 
• Investigadora Responsável: Alcina Figueiroa 
• Outros investigadores: Angélica Monteiro, Ana Paula Rodrigues 
 

Resumo 

Tendo em conta o papel das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na vida dos mais jovens e a 
necessidade de envolver os alunos para a aprendizagem das Ciências, torna-se necessário (re)construir 
materiais educativos que promovam o envolvimento e a aprendizagem nestes domínios. Sabendo que o 
manual escolar desempenha um papel fundamental para a o processo educativo e para os alunos, torna-
se imprescindível adaptá-lo utilizando recursos digitais. Neste contexto, este projeto pretende 
caracterizar as perceções dos professores de Ciências Naturais do 2.º ciclo do Ensino Básico (EB) sobre o 
manual escolar (ME) de Ciências Naturais, com especial enfoque na evolução do manual escolar digital 
(MED) e como o articulam com as suas práticas de sala de aula. 

Publicações 

Figueiroa, A.; Monteiro, A.; Rodrigues, A. (2017). O Manual escolar de Ciências híbrido: conceções e 
práticas de professores de ciências naturais. XVII Encontro Nacional de Educação em Ciências (ENEC) e I 
Seminário Internacional de Educação em Ciências (SIEC) – Educação em Ciências em múltiplos contextos. 
Viana do Castelo: Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. 

 
4- REDE – Research Education and Development – Digital Literacy 
Início - julho 2017 
Duração 3 anos 

 
• Investigadora Responsável: Angélica Monteiro 
• Outros investigadores:  Ângelo Silva, Rita Barros 

Parceria: Universidade de Cambridge 
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Resumo  
 
O REDE é um projeto transnacional que visa produzir conhecimento sobre as possibilidades de uso de 
Internet, ferramentas digitais e dispositivos móveis para promover a alfabetização, a numeracia e o 
desenvolvimento de competências digitais dos alunos das regiões menos desenvolvidas da África 
Subsaariana. Justifica-se, sobretudo nos dias de hoje, devido à insegurança na integração pedagógica das 
TIC pelos professores menos experientes (Sutton, 2011), o desânimo e falta de conhecimentos 
tecnológicos (e da sua aplicação didática) dos professores mais experientes e a necessidade de serem 
preparados para aumentarem as oportunidades de aprendizagem dos alunos através do recurso às 
tecnologias (UNESCO, 2011). 

Considerando que a tecnologia móvel, os recursos educativos abertos e os ambientes de aprendizagem 
flexíveis possibilitam formas inovadoras de ensino e aprendizagem de acordo com as exigências do 
século XXI, este projeto pretende promover o acesso físico aos ambientes educativos inovadores (Future 

Classroom Lab, European Schoolnet Academy), bem como formação pedagógico-didática que possibilite 
uma mudança no paradigma de ensinar e aprender que esteja adequado ao perfil e as competências do 
estudante do século XXI (Bannister, 2014). Envolve, portanto, o desenvolvimento de recursos educativos 
digitais, formação contínua, avaliação e monitoramento do trabalho desenvolvido pelos professores em 
contexto de ensino-aprendizagem. 

5- FILS (Ambientes Educativos Inovadores) 
Início - setembro 2017 
Duração 3 anos 

 
• Investigador Responsável: Angélica Monteiro 
• Outros investigadores: Maria Orquídea Campos, Rita Barros, Alcina Figueiroa, Paula Rodrigues, 

José Manuel Couto, Ana Paula Rodrigues, Marco Bento 
 
Resumo 

Como resposta aos problemas sociais e educacionais complexos, locais e globais, o projeto responde a 
três necessidades prementes na área da Educação e Formação de Professores, designadamente: (i) 
insuficiência das TIC no currículo da formação inicial de professores (Martinez, Leite e Monteiro, 2016; 
Sutton, 2011); (ii) insegurança na integração pedagógica das TIC pelos professores menos experientes 
(Sutton, 2011) e (ii) desânimo (CNE 2016) e falta de conhecimentos tecnológicos (e da sua aplicação 
didática) dos professores mais experientes e a necessidade de serem preparados para aumentarem as 
oportunidades de aprendizagem dos alunos através do recurso às tecnologias (UNESCO, 2011). As FILS 
(Flexible & Interactive Learning Spaces) serão criadas que no contexto nacional (na ESE de Almada e na 
ESE de Vila Nova de Gaia) e internacional (UniPiaget Cabo Verde) e, tendo por base os princípios 
pedagógicos subjacentes e o modelo original (Future Classroom Lab, European Schoolnet). Serão 
privilegiadas as metodologias participativas nas diferentes fases do processo de investigação: (i) 
Diagnóstico - Grupos de Discussão Focalizada; (ii) Formação - Inquéritos por questionário e (ii) 
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Acompanhamento e Monitorização - Inquéritos por questionário, entrevistas e observação direta. Os 
resultados previstos incluem uma melhoria na qualidade da formação inicial de professores, um 
acréscimo de segurança e de autoconfiança aos professores que estão a lecionar, através da aquisição de 
conhecimentos e o desenvolvimento de competências necessárias para integrar as TIC no currículo. 
Espera-se que estes resultados, em conjunto, contribuam para a melhoria da Educação e o 
desenvolvimento das comunidades envolventes. 

 

Publicações 

Figueiroa, A & Monteiro, A. (2018) (Org.). Ambientes educativos inovadores e competências dos 
estudantes para o século XXI. Santo Tirso: WhiteBooks. 

Figueiroa, A. (2018). Ambientes educativos inovadores e competências para o século XXI: repensando o 
conceito tradicional de salas de aula. In Angélica Monteiro & Alcina Figueiroa (Orgs.) Ambientes 
educativos inovadores e competências dos estudantes para o século XXI (pp. 13 – 16). Santo Tirso: 
WhiteBooks. 

Barros, R.; Monteiro, A. & Figueiroa, A. (2018). Ambientes educativos inovadores e competências para o 
século XXI: reflexões finais. In Angélica Monteiro & Alcina Figueiroa (Orgs.) Ambientes educativos 
inovadores e competências dos estudantes para o século XXI (pp. 59 – 62). Santo Tirso: WhiteBooks. 

Figueiroa, Alcina; Monteiro, Angélica; Rodrigues Paula (2017). O manual escolar de ciências híbrido - 
conceções e práticas dos professores de ciências naturais. XIV Encontro Nacional de Educação em 
Ciências – I Seminário Internacional de Educação em Ciências - Educação em Ciências em Múltiplos 
Contextos. Viana do Castelo, Instituto Politécnico de Viana do Castelo. 

Barros, R.; Monteiro, A. & Figueiroa, A. (2018). Ambientes educativos inovadores e competências para o 
século XXI: reflexões finais. In Angélica Monteiro & Alcina Figueiroa (Orgs.) Ambientes educativos 
inovadores e competências dos estudantes para o século XXI (pp. 59 – 63). Santo Tirso: WhiteBooks. 

Monteiro, A.; Silva, A. & Barros, R. (2018). Apresentação do estudo acerca dos ambientes educativos 
inovadores em Portugal. In Angélica Monteiro & Alcina Figueiroa (Orgs.) Ambientes educativos 
inovadores e competências dos estudantes para o século XXI (pp. 41 – 58). Santo Tirso: WhiteBooks. 

Monteiro, A.; Silva, A. & Barros, R. (2018). Apresentação do estudo acerca dos ambientes educativos 
inovadores em Portugal. In Angélica Monteiro & Alcina Figueiroa (Orgs.) Ambientes educativos 
inovadores e competências dos estudantes para o século XXI (pp. 41 – 58). Santo Tirso: WhiteBooks. 

Monteiro, A. & Figueiroa, A. (2018). Ambientes Educativos de Aprendizagem na Prática de Ensino 
Supervisionada. III Encontro Internacional de Formação na Docência. Instituto Politécnico de Bragança – 
Escola Superior de Educação: Bragança. 

Cruz, M.; Ferreira, I; Nascimento, F; Monteiro, A. & Weiss, A. (2017). Autismo e Educação Inclusiva: 
Mediação Pedagógica na Era Tecnológica. Sto Tirso: Whitebooks. ISBN 978-989-8765-49-9  Dep Legal 
423304/17 
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Moreira, J. A. & Monteiro, A. (2018). Blended-learning. In Daniel Mill (Org.), Dicionário crítico de 
educação e tecnologias e de educação a distância (pp. 86-89). São Paulo: Papirus. 

Monteiro, A. & Moreira, J. A. (2018). E-learning. In Daniel Mill (Org.), Dicionário crítico de educação e 
tecnologias e de educação a distância (pp. 211-214). São Paulo: Papirus. 

Monteiro, A. & Cruz, M. (2018). Instrumentos culturais de aprendizagem: recursos da informática que 
favorecem o processo de inclusão. In Fábio Ferrentini Sampaio; Mariano Pimentel & Edmea Oliveira dos 
Santos (Orgs.), Informática na educação (no prelo). Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação. 

Cruz, M. & Monteiro, A. (2018). Recursos educativos digitais como dispositivos pedagógicos para o 
letramento de alunos com transtornos do neurodesenvolvimento (no prelo). São Paulo: Universidade 
Federal de São Carlos. 

 

2.4. GESTÃO INTERNA DA QUALIDADE 

 

O subsistema de avaliação das UC assume relevância central no SIGQ, estando focado no ensino, 

aprendizagem e avaliação centrados no estudante, enquanto processos nucleares da missão institucional. 

Este subsistema inclui mecanismos que promovem processos de ensino e aprendizagem centrados no 

estudante, a criação de ambientes de aprendizagem que encorajem um papel ativo do estudante, e 

processos de avaliação dos estudantes que reflitam essa abordagem e sejam capazes de demonstrar os 

resultados de aprendizagem alcançados face aos objetivos de aprendizagem definidos. 

Neste âmbito prevê-se consolidar e alargar a aplicação do Sistema Interno da Garantia da Qualidade, com a 

atualização progressiva do Manual da Qualidade, e difundir uma cultura de qualidade em toda a 

comunidade da IES. Foram definidos três objetivos estratégicos para este eixo.  

O primeiro ambiciona garantir a qualidade da governação e a sua concretização será o de implementar o 

SIGQ. O segundo objetivo estratégico pretende garantir a qualidade dos cursos e orienta a sua ação no 

sentido de i) garantir a acreditação dos cursos conferentes de grau; ii) garantir a qualidade dos cursos não 

conferentes de grau. O terceiro objetivo visa promover o envolvimento da comunidade académica e O 

stakeholders e visa: i) impulsionar a participação dos estudantes, docentes e não-docentes nos processos do 

SIGQ; ii) provocar a participação dos stakeholders externos. 

O instrumento agregador da informação e reflexão relevante nestes processos é o Relatório da UC (RUC), 

preenchido pelos docentes no final da UC. Este  instrumento  integra  a avaliação relativa à organização e 

planeamento da UC, condições de ensino e aprendizagem, avaliação dos estudantes, eficiência formativa, 
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avaliação da carga de trabalho, avaliação do  funcionamento da  UC  (no caso dos Estágios inclui a perceção 

de estudantes, orientadores internos e orientadores externos), avaliação do ensino e da aprendizagem 

(autoavaliação do docente, reflexão sobre os resultados dos inquéritos pedagógicos aplicados aos 

estudantes e o relatório preenchido pelo delegado de turma – onde se apresenta a reflexão da turma 

relativamente aos pontos críticos, sendo apresentadas sugestões de melhoria), reflexão sobre a prática 

pedagógica e uma reflexão geral sobre a UC.A monitorização contínua e revisão  periódica dos CE assenta 

nas estruturas e mecanismos de suporte à garantia da qualidade previstas no MQ, o qual já foi 

implementado, tendo no Relatório de Coordenação de CE(RCCE) o seu instrumento principal. Este 

instrumento é elaborado anualmente pelo Coordenador de CE com base na informação agregada 

proveniente dos RUC, e de outras fontes como os inquéritos de empregabilidade (dirigidos a diplomados e a 

entidades empregadoras), inquéritos de avaliação dos serviços, e inquéritos de internacionalização 

(incoming e outgoing), de forma a assegurar que os programas alcançamos objetivos fixados e respondem às 

necessidades dos estudantes e da sociedade, contribuindo para a sua melhoria contínua. O SIGQ promove o 

envolvimento e o compromisso de todos os agentes locais no processo de melhoria contínua do CE, 

incluindo-os nos procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do 

CE. Neste processo o RLIQ promove reuniões de acompanhamento local com a coordenação do CE e com os 

órgãos legalmente estatuídos, onde têm assento os representantes dos estudantes.  

Os resultados da avaliação do CE, incorporados no RCCE, são discutidos pela Coordenação do CE, RLIQ, CP, 

CTC e Diretor da UO, de onde resulta a explicitação detalhada do plano de melhoria, os pontos concretos 

que o requerem, a sua calendarização e recursos necessários à sua implementação. Este plano é 

encaminhado pelo Diretor da UO para apreciação e aprovação do CP e do CTC, para posterior disseminação 

junto de toda a comunidade académica. 

Em anexo, apresenta-se a síntese de algumas das estratégias desenvolvidas neste eixo (cf. Quadro V - 

Anexos). 

 

2.5. RECURSOS  

O Eixo dos recursos preconiza introduzir em toda a intervenção da ESE renovadas sinergias quer na 

dimensão humana quer no ambiente físico. Na componente humana define como objetivo estratégico o 
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reforçar a qualificação dos recursos humanos e neste sentido pretende-se: implementar a carreira docente; 

valorizar a formação académica e profissional dos docentes e não docente; promover a formação ao longo 

da vida; apoiar e incentivar a progressão de estudos dos colaboradores docentes e não docentes.  

No ponto 5 deste documento, poderá encontrar-se mais informação relativamente aos recursos humanos 

desta Escola.  

Quanto ao ambiente físico o objetivo estratégico apresenta-se como sendo o de renovar os espaços físicos e 

recursos e neste contexto a sua operacionalização está em: (i) criar novos ambientes de apoio ao ensino de 

aprendizagem; ii) reformular os ambientes de ensino, tendo em vista as novas metodologias de ensino de 

aprendizagem; iii) renovar o parque tecnológico; iv) aumentar os recursos bibliográficos; v) cooperar na 

melhoria das instalações; vi) melhorar os acessos WIFI e da rede VPN a estudantes e docentes; vii) 

diversificar e reforçar os equipamentos, materiais e dispositivos pedagógicos; viii) criar dispositivos 

pedagógico-didáticos. 

Neste eixo estão enquadradas a aquisição de nova bibliografia pela Biblioteca da Instituição, a manutenção e 

a atualização do hardware e do software disponível, a aquisição de um robô para ser trabalhado no contexto 

das aulas e em contexto de estágio, fora da instituição. 

 

2.6. INTERNACIONALIZAÇÃO  

 

Eixo que se articula com todos os eixos anteriores e apresenta-se como uma necessidade emergente de se 

cooperar e expandir considerando o valor acrescentado que se pode potenciar em todos os envolvidos. 

Assim foram definidos para esta IES três objetivos estratégicos nomeadamente: I) intensificar as parcerias 

internacionais; II) incentivar à mobilidade; III) aumentar a atratividade para estudantes internacionais. 

Quanto ao primeiro objetivo estratégico pretende-se: i) reforçar os projetos de cooperação com os parceiros 

internacionais; ii) incorporar redes de trabalho no contexto internacional; iii) construir redes de trabalho no 

contexto internacional. 

No contexto do segundo objetivo deseja-se i) fortalecer as iniciativas do gabinete de mobilidade. 
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No que se refere ao último objetivo estratégico deste eixo a sua operacionalização está em: i) reforçar a 

imagem e o reconhecimento institucional no estrangeiro; ii) criar condições de acolhimento e 

acompanhamento dos estudantes internacionais. 

Para a concretização dos objetivos deste eixo enquadram-se as seguintes ações: 

- Ações de sensibilização e de divulgação da Escola, em outros países, de forma a aumentar a atratividade 
para estudantes internacionais; 

- Ações de sensibilização e divulgação do programa ERASMUS; 

- Participação de docentes em mobilidade ERASMUS; 

- Participação de docentes em conferências internacionais; 

- Visita, à ESE, de professores estrangeiros. 

No ponto 9 deste documento, poderá encontrar-se mais informação relativamente à dinâmica de 

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

 

2.7. RESPONSABILIDADE SOCIAL  

No cenário das sociedades atuais, em que se inscrevem mudanças significativas na forma de ser e estar 

relacional e comunicacional, é muito relevante a responsabilidade social que se atribui às IES, pelo processo 

de formação integral e inclusiva do profissional que forma e pela produção de novos conhecimentos. A ESE 

pela sua responsabilidade formativa, na área da educação, espelha na sua atuação um compromisso 

acrescido na sua função ética, pedagógica e social. 

Por conseguinte, foram determinados quatro objetivos estratégicos para este eixo em torno dos quais se 

perspetiva a intervenção da ESE nesta dimensão. 

O primeiro objetiva consolidar a dimensão estratégica de Responsabilidade Social ambicionando: promover 

o envolvimento de stakeholders na política de RS; conceber e implementar o Plano de Sustentabilidade; 

conceber e implementar um código de ética para estudantes, docentes e não docentes. 

O segundo objetivo estratégico pretende promover a Responsabilidade Social no Ensino e na Investigação 

cuja concretização passa por: Integrar a RS em unidades curriculares e em trabalhos ou projetos curriculares; 

promover projetos de investigação ou publicações científicas no âmbito da Responsabilidade Social. 
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Quanto ao terceiro objetivo estratégico visa fundamentalmente reforçar a consciência ambiental, e reflete 

os seguintes objetivos operacionais: diligenciar atividades específicas de educação e consciencialização 

ambiental; reforçar a utilização sustentável dos recursos e eficiência energética.  

Por último em termos de ação estratégica registamos como objetivo o de consolidar a dimensão social 

(interna e externa) de RS cuja concretização passa por: (i) reforçar as medidas de apoio à integração no 

mercado de trabalho de estudantes e diplomados; ii) aumentar ações de promoção do desenvolvimento de 

competências (pessoais, sociais, técnicas) de estudantes, docentes e não docentes; iii) reforçar ações de 

apoio à comunidade  

Expressamos como finalidade deste processo o de contribuir, ainda mais e melhor, para a qualidade do 

Ensino Superior em Portugal e aumentar o número de estudantes a frequentar este nível de ensino. 

Para a concretização dos objetivos deste eixo foram desenvolvidas as seguintes ações: 

- Elaboração da candidatura à UNESCO do projeto AVVA (“Aprender a Viver e Viver a Aprender”) que tem 

por objetivo geral contribuir para uma educação de qualidade, inclusiva, equitativa e saudável, visando uma 

mudança gradual de práticas em termos de participação da comunidade em processos de aprendizagem ao 

longo da vida e de adoção de estilos de vida mais sustentáveis. O AVVA é um projeto criado em articulação 

da ESE com stakeholders locais, regionais e nacionais no sentido de articular estratégias para o 

desenvolvimento de competências-chave transversais para a sustentabilidade, contribuindo para a 

concretização do “Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 4” da Agenda 2030 da Unesco (2016): 

“Educação de qualidade”. 

- Reuniões com parceiros locais acerca da candidatura ao Fórum Unesco. 

- Elaboração conjunta do Plano de Sustentabilidade. 

- Parceria com a Associação Nacional de Professores para a discussão do código de Ética dos professores 

- Integração da RS nos programas de Unidades Curriculares. 

- Investigação: desenvolvimento de projetos no âmbito da RS. 

- Realização de atividades de solidariedade: apoio à comunidade, voluntariado e de ajuda nacional. 

- Participação em projetos e estabelecimento de parcerias no âmbito da RS; 

- Participação no: Conselho Municipal do Ambiente (CMA), Conselho Municipal da Educação (CME) e 
Conselho Local de Ação Social (CLAS). 
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3. Da eficiência da gestão administrativa e financeira 
 

A gestão administrativa e financeira desta Escola é da responsabilidade da sua entidade instituidora, o 

Instituto Piaget, conforme estabelecido legalmente e nos Estatutos respetivos. 

O Instituto Piaget garantiu, ao longo do ano letivo 2017/2018, os meios e recursos, humanos e materiais, 

necessários para a gestão administrativa e financeira da Escola / Instituto com especial ênfase para os meios 

e recursos que dizem respeito aos eixos estratégicos supracitados. 

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

Nos termos da legislação aplicável, designadamente do Regime Jurídico das instituições do ensino superior, 

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

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

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

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

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

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

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

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

financeira». 

Assim, decorrente deste quadro legal, o Instituto Piaget, Cooperativa para o Desenvolvimento Humano, 

Integral e Ecológico, CRL tem as suas contas registadas na CASES – Cooperativa António Sérgio para a 

Economia Social e certificadas por um Revisor Oficial de Contas, de acordo com o RJIES – Regime Jurídico das 

Instituições de Ensino Superior. 

5. Dos movimentos de pessoal docente e não docente 

 
• Pessoal docente 

Enquadrados na aposta do Instituto Piaget na estabilidade e qualificação do corpo docente como ponto 

fulcral ao bom desenvolvimento e garantida da qualidade pedagógica e científica da ESE, no ano letivo de 

2017/2018, o corpo docente sofreu alterações, de acordo com a tabela abaixo. 
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O Conselho Técnico Científico atribuiu o título de especialista a 8 docentes, regulamentado nos termos 

definidos na subalínea i), da alínea g) do artigo 3.º do Decreto-Lei 74/2007, com a última alteração efetuada 

pelo Decreto-Lei 63/2016, de 13 de setembro. 

II – Tabela com os números totais de docentes, de novos docentes e de docentes que saíram, como seguem 
as tabelas abaixo: 

Graus académicos N.º docentes 
N.º de docentes que 

colaboram pela 1ª vez 
N.º docentes que já não 

colaboram  
Doutoramento 8 3 2 
Mestrado 6 3 2 
Licenciado 3 2 1 
Outros (DEA) --- --- -- 

Total 17 8 5 
 

Categorias N.º docentes 
N.º de docentes que 

colaboram pela 1ª vez 
N.º docentes que já não 

colaboram  
Professor Coordenador 4 1 -- 
Professor Adjunto 5 2 2 
Assistente 8 5 3 

Total 17 8 5 
 

• Pessoal não docente 
 
 

 

 

 

 

 

 

Formação Pessoal não 
docente  

Pessoal não docente que 
já não colaboram 

Mestrado 1 --- 
Licenciado 4 ---- 
Bacharelato 1 ---- 
12º ano 1 ---- 
9º ano 1 ---- 
4º ano 4 ---- 

Total 12 --- 
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6. Da evolução das admissões e da frequência dos ciclos de estudos ministrados  
 

No ano letivo 2017/2018, ano letivo a que se refere o presente Relatório, estiveram matriculados os 

seguintes estudantes, com a seguinte distribuição: 

• Estudantes que estiveram matriculados na instituição no ano letivo a que se refere o relatório: 

- Licenciatura 1º Ciclo de Estudos em Educação Básica - 23 matriculados 
- Pós-Graduação em Educação Especial Domínio Cognitivo e Motor – 9 matriculados 
- Técnico Superior Profissional em Serviço Familiar e Comunitário – 8 matriculados 

• Estudantes matriculados pela primeira vez no ano letivo a que se refere o relatório: 

- Licenciatura 1º Ciclo de Estudos em Educação Básica - 11 matriculados pela 1ª vez 
- Pós-Graduação em Educação Especial Domínio Cognitivo e Motor – 9 matriculados pela 1ª vez. 

• Aumento ou diminuição do número de inscritos em função ao ano anterior: 

- Licenciatura 1º Ciclo de Estudos em Educação Básica (2016/17) – 17 matriculados 

- Pós-Graduação em Educação Especial Domínio Cognitivo e Motor (2016/17) – 15 matriculados 
 
Face aos resultados apresentados, constata-se um aumento do nº de estudantes matriculados no curso de 
Licenciatura em Educação Básica, o mesmo não se verificando no curso de Pós-Graduação em Educação 
Especial Domínio Cognitivo e Motor, no qual se registou uma diminuição do nº de estudantes matriculados. 
 
Refira-se, ainda, que no curso de Licenciatura em Educação Básica, a taxa de aprovação, por ano curricular e 
por área científica, foi a seguinte: 
 

Quadro 3: Taxa de aprovação por ano curricular 

1º ano 2º ano 3º ano TOTAL 

92,1% 91,9% 96,2% 93,3% 

 

Quadro 4 - Taxa de aprovação por área científica 

 

AVM CED CFI/BIO CS ENS HUM LIN MAT SAU/CED TOTAL 

100% 95,7% 92,9% 90,3% 96,1% 100% 96,9% 80,0% 100% 93,3% 
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Assim, os dados relativos às diferentes áreas científicas evidenciam resultados entre os 80% e os 100%. 

Globalmente, a taxa de aprovação média ronda os 93.3%, destacando-se as áreas científicas de Audiovisuais 

e Multimédia (AVM), Ciências da Saúde / Ciências da Educação (SAU/CED) e Humanística (HUM), nas quais a 

taxa de aprovação é de 100%. A área científica de Matemática (MAT) é a que apresenta menor valor 

percentual, ainda que em valor considerável (80%), seguida das Ciências Sociais (90,3%). 

7. Dos graus académicos e diplomas conferidos 
 
Quanto aos diplomados, foram atribuídos 4 diplomas do Curso de Educação Básica, 7 do CTesP Serviço 

Familiar e Comunitários e até ao momento 2 diplomas da PG em Educação Especial, sendo que o processo 

não está finalizado.   

8. Da empregabilidade dos seus diplomados 
 

O GAIVA – Gabinete de Apoio à Inserção na Vida Ativa é, na Escola, o principal responsável não só pelo 

acompanhamento dos estudantes já licenciados no que respeita à procura de emprego, como também pela 

dinamização de atividades de estímulo ao empreendedorismo e que visam preparar e facilitar a procura de 

emprego. No ano 2017/18 foram realizadas diversas ações, conforme quadro 4. 

 
Quadro 4: Ações desenvolvidas pelo GAIVA no âmbito da empregabilidade 

Atividades Observações/Nº ações 

Sessão informativa sobre o GAIVA aos novos 
estudantes da ESE 

.Sessão a realizada no dia 16 de outubro no âmbito das 
atividades de acolhimento ao novo estudante, com o 
objetivo de sensibilizar os estudantes para as questões 
da empregabilidade e para dar a conhecer o GAIVA, em 
termos de objetivos e funcionamento. 

Criação de um Dossier “Ofertas de Emprego”, 
disponibilizado a todos os estudantes. 

Todas as ofertas de emprego são compiladas num 
dossier, disponibilizado online e divulgado aos 
estudantes. 

Parceria com o “Novo Rumo ao Norte” – projeto. 

Projeto que visa promover o espírito empresarial, 
facilitando o apoio à exploração económica de novas 
ideias e incentivando. Nesse âmbito, desenvolveram-se 
ações de Coaching e Mentoring, num total de 52 
horas/cada, em horário pós-laboral e totalmente 
gratuitas, com 3 turmas, nos meses de novembro, 
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Atividades Observações/Nº ações 

dezembro, janeiro e fevereiro - “ Entre com uma ideia, 
saia com um Negócio”. 

Dimensão Educativa da Comunidade - 
Contributos dos Museus 

Seminário realizado no dia 13 de janeiro, entre as 9h30 
e as 13h, tendo como objetivo fundamental partilhar 
com a comunidade académica, com os educadores e 
professores e toda a comunidade em geral o papel 
fundamental dos Museus como contextos não formais 
de Educação. 

Participação no 7º Encontro Nacional de 
Gabinetes de Saídas Profissionais – UPTEC Porto 

O 7º Encontro Nacional de Gabinetes de Saídas 
Profissionais é mais uma destas iniciativas, enquadrada 
na Missão 1º Emprego, tendo como objetivos (i) 
promover a partilha de boas práticas e a discussão 
sobre a empregabilidade dos estudantes do ensino 
superior entre os profissionais dos Gabinetes de Saídas 
Profissionais e (ii) discutir novas abordagens ao 
mercado de trabalho através dos contributos de 
especialistas de RH e de alumni. 

 

Dois dos seminários previstos no plano de atividades (“Processo de candidatura às AEC’S” e “Criação de um 

negócio – Da ideia à concretização”), assim como o Workshop “Técnicas de apresentação aplicada à 

Empregabilidade: estratégia de procura de emprego; otimização da comunicação e apresentação 

profissional; análise SWOT individual como ferramenta do autoconhecimento” não foram concretizados, 

este último por motivos de agenda, razão pela qual será projetado para o 1º semestre do próximo ano 

letivo. 

Nos anos letivos 2015-16 e 2016-17, o GAIVA participou em iniciativas desenvolvidas no âmbito do 

Consórcio “Maior Empregabilidade”, em articulação com a Forum Estudante e com o patrocínio do Instituto 

de Emprego e Formação Profissional, com vista à promoção da empregabilidade dos jovens recém-

diplomados do Ensino Superior. Em 2017-18, o responsável pelo Gaiva participou no 7º Encontro Nacional 

de Gabinetes de Saídas Profissionais, mais uma destas iniciativas, enquadrada na Missão 1o Emprego, tendo 

como objetivos (i) promover a partilha de boas práticas e a discussão sobre a empregabilidade dos 

estudantes do ensino superior entre os profissionais dos Gabinetes de Saídas Profissionais e (ii) discutir 

novas abordagens ao mercado de trabalho, através dos contributos de especialistas de RH e de alumni. 
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Desta participação resultou a elaboração de um documento que foi partilhado com os Gaiva’s de outras 

Escolas do Instituto Piaget, no qual constam as principais conclusões do Encontro. 

Do ponto de vista da empregabilidade, os dados obtidos em 2017 pelo SIGQ, através do inquérito de 

empregabilidade relativos ao período entre 2011/12 e 2014/2015 (92 diplomados registados), dá conta de 

uma taxa de estudantes empregados de 89% (N=50), dentre os quais 73% afirma trabalhar na área de 

formação. No caso específico do Curso de Educação Básica, 44% afirma trabalhar na área de formação. 

Nestes casos, sendo o diplomado a indicar como se classifica e face ao perfil de saída e de integração 

profissional ser recente, parece-nos importante proceder a uma análise mais aprofundada sobre a área em 

concreto na qual estão a trabalhar.  

A percentagem de empregabilidade dos diplomados é bastante satisfatória, quer globalmente quer por CE, 

tendo em conta o atual contexto socioeconómico nacional.  

Por último, e no que concerne às ações de divulgação de ofertas de emprego e de formação, o GAIVA 

recorre às mensagens eletrónicas e da sua página no Facebook. 

Relativamente aos CTESP, concretamente, o curso de Apoio Familiar e Comunitário, uma vez que a recolha 

de informação neste âmbito é bienal e, por isso, só ocorrerá em 2019, informações obtidas junto da 

coordenação do curso revelam o seguinte movimento: 

Do total de estudantes que frequentavam o curso (oito), sete concluíram o curso, prosseguindo estudos 

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

 
A internacionalização apresenta-se como uma necessidade emergente de se cooperar e expandir 

considerando o valor acrescentado que se pode potenciar em todos os envolvidos. Assim foram definidos 

para esta IES três objetivos estratégicos nomeadamente: I) intensificar as parcerias internacionais; II) 

incentivar à mobilidade; III) aumentar a atratividade para estudantes internacionais. 

Quanto ao primeiro objetivo estratégico pretende-se: i) reforçar os projetos de cooperação com os parceiros 

internacionais; ii) incorporar redes de trabalho no contexto internacional; iii) construir redes de trabalho no 

contexto internacional. 

No contexto do segundo objetivo deseja-se i) fortalecer as iniciativas do gabinete de mobilidade. 
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No que se refere ao último objetivo estratégico deste eixo a sua operacionalização consiste em: i) reforçar a 

imagem e o reconhecimento institucional no estrangeiro; ii) criar condições de acolhimento e 

acompanhamento dos estudantes internacionais. 

Do ponto de vista da internacionalização, incluem-se as seguintes ações: 

- Visita, à ESE, do professor Doutor Sarantos Psycharis, da Higher Education Institute - School of Pedagogical 

& Technological Education (ASPETE), Atenas, no período de 26 de março de 2018 a 28 de março de 2018, no 

âmbito do Programa Erasmus +.  

- Participações de docentes em várias conferências nacionais e internacionais e publicações do mesmo cariz, 

conforme referido no eixo da investigação. 

- Reuniões de sensibilização para a promoção do intercâmbio de docentes e de estudantes.  

- Potencialização de parcerias e projetos internacionais, bem como a troca de experiências e saberes 
pedagógicos. 
 
- Reforço de diligências no âmbito de partilhas de experiências formativas e investigativas, principalmente 
com a Faculdade de Magistério da Univ.de Valência e a Universidade de Zaragoza – Campus de Teruel 
 

10. Da prestação de serviços externos e das parcerias estabelecidas 

 

Atendendo a que este eixo é fundamental na dinâmica da ESE e do seu papel impulsionador na comunidade 

foram definidos três grandes objetivos estratégicos. 

Assim torna-se emergente a necessidade de reforçar parcerias de âmbito local e nacional procurando i) 

dinamizar projetos de intervenção/extensão, colhendo partido das parcerias existentes com outras 

instituições de ensino, nos diferentes níveis de escolaridade, e também diligenciar no sentido de ii) celebrar 

novos protocolos de cooperação com os atuais parceiros, de forma a atualizar o âmbito e diversificar a 

partilha de serviços/conhecimentos. 

Objetiva-se também estabelecer novas parcerias em contexto não formal e neste âmbito i) estabelecer 

parcerias e protocolos de cooperação com outras instituições educativas de ação no contexto não formal; ii) 

realizar parcerias e protocolos como organizações do tecido social e tecnológico de âmbito local, regional e 

nacional; iii) alargar parcerias e protocolos aos Munícipes da Área Metropolitana do Porto. 
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Como terceiro objetivo estratégico deste eixo anota-se o promover a transferência de conhecimento através 

do qual se pretende i) disseminar ações de formação abertas à comunidade educativa, de acordo com as 

necessidades identificadas; ii) promover atividades formativas com profissionais convidados, experts em 

diferentes áreas do conhecimento, dirigidas à comunidade interna e externa; iv) partilhar de forma alargada 

o conhecimento produzido; v) criar grupos de discussão sobre temáticas educativas e sociais da atualidade; 

vi) produzir documentos para disseminação de conhecimento. 

No ano letivo 2017/2018, pretendeu-se consolidar os seguintes objetivos: reforçar o âmbito da ação dirigida 

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

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

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

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

estudantes do ensino secundário e profissional. 

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

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

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

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

contextos locais.  

Na consecução destes objetivos, salientam-se as seguintes dinâmicas: 

- Organização do evento Escola Aberta à Comunidade, no qual se promoveram diversas atividades 

(seminários, workshop, aulas abertas, ateliers, exposições, …) dirigidas a populações estudantis do concelho 

e concelhos limítrofes. Esta iniciativa procurou não só demarcar a Escola na Região/Comunidade como 

também divulgar as suas ofertas formativas.  

- Sessões de Formação - Dinâmicas Educativas no ambiente familiar – às reclusas do estabelecimento 

prisional de Santa Cruz do Bispo. 

- Ações de participação no Conselho Municipal do Ambiente, no Conselho Municipal da Educação e no 

Conselho Local de Ação Social. 

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

clarificar algumas das atividades desenvolvidas neste enquadramento. 
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- DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO DA OFERTA FORMATIVA 

 

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

ações de divulgação/promoção junto dos públicos-alvo. 

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

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

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

secundário e ensino profissional.  

O quadro seguinte (quadro 5) apresenta as ações desenvolvidas neste enquadramento. 

 

Quadro nº 5 – Ações de Divulgação/promoção realizadas 

Mês/Ano Local Evento 
Dezembro de 
2017 

E.S. Manuel Laranjeira Mostra Formativa 

Janeiro de 
2018 

E.S. Arq. Oliveira Ferreira Mostra Formativa 
Col. Liceal Sta Maria de Lamas Mostra Formativa 
E.S. de Canelas Mostra Formativa 

Fevereiro de 
2018 

Colégio D. Duarte Mostra Formativa 
ES. Aurélia de Sousa Mostra Formativa 
E.S. Júlio Dinis Mostra Formativa 
E.S. Augusto Gomes Mostra Formativa 
E.S. João Correia Mostra Formativa  
E.S. António Nobre Mostra Formativa 
E.S. Diogo de Macedo Mostra Formativa 
E.S. de Canelas Mostra Formativa 

Março de 2018 
E.S. Dr. Joaquim Gomes Mostra Formativa 
E.S. Oliveira Jr Mostra Formativa 
E.S. Estarreja Mostra Formativa 

Abril de 2018 E.S. Almeida Garret Mostra Formativa 

Março de 2018 Escola Profissional de Vila do Conde Apresentação e divulgação do curso de 
Educação Básica 

Abril de 2018 Escola Profissional da Trofa Apresentação e divulgação do curso de 
Educação Básica 

Maio de 2018 Escola Secundária António Sérgio Apresentação e divulgação do curso de 
Educação Básica 

Maio de 2018 C. Int. Carvalhos Mostra Formativa 
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E.S. Sta Maria da Feira Mostra Formativa 
E.S. Esmoriz Mostra Formativa 
E.S. Manuel Almeida Mostra Formativa 

Junho de 2018 E.S. Augusto Gomes Mostra Formativa 
 

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

apoio sobre o acesso ensino superior. Em cada uma destas escolas foram realizados workshops de 

desenvolvimento pessoal, social e profissional. 

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

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

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

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

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

11. Dos procedimentos de auto-avaliação e de avaliação externa e seus resultados 

O subsistema de avaliação das UC assume relevância central no Sistema Interno de Garantia de Qualidade 

(SIGQ), estando focado no ensino, aprendizagem e avaliação centrados no estudante, enquanto processos 

nucleares da missão institucional. Este subsistema inclui mecanismos que promovem processos de ensino e 

aprendizagem centrados no estudante, a criação de ambientes de aprendizagem que encorajem um papel 

ativo do estudante, e processos de avaliação dos estudantes que reflitam essa abordagem e sejam capazes 

de demonstrar os resultados de aprendizagem alcançados face aos objetivos de aprendizagem definidos. O 

instrumento agregador da informação e reflexão relevante nestes processos é o Relatório da UC (RUC), 

preenchido pelos docentes no final da UC. Este instrumento integra a avaliação relativa à organização e 

planeamento da UC, condições de ensino e aprendizagem, avaliação dos estudantes, eficiência formativa, 

avaliação da carga de trabalho, avaliação do funcionamento da UC (no caso dos Estágios inclui a perceção de 

estudantes, orientadores internos e orientadores externos), avaliação do ensino e da aprendizagem 

(autoavaliação do docente, reflexão sobre os resultados dos inquéritos pedagógicos aplicados aos 

estudantes e o relatório preenchido pelo delegado de turma – onde se apresenta a reflexão da turma 

relativamente aos pontos críticos, sendo apresentadas sugestões de melhoria), reflexão sobre a prática 

pedagógica e uma reflexão geral sobre a UC. 



 

Campus Académico de Vila Nova de Gaia 

Escola Superior de Educação Jean Piaget de Arcozelo 

(Decreto-Lei nº 468/88, de 16 de dezembro) 

 

|  32 

 

A monitorização contínua e revisão periódica dos CE assenta nas estruturas e mecanismos de suporte à 

garantia da qualidade previstas no Manual de Qualidade, o qual já foi implementado, tendo no Relatório de 

Coordenação de CE (RCCE) o seu instrumento principal. Este instrumento é elaborado anualmente pelo 

Coordenador de CE com base na informação agregada proveniente dos RUC, e de outras fontes como os 

inquéritos de empregabilidade (dirigidos a diplomados e a entidades empregadoras), inquéritos de avaliação 

dos serviços, e inquéritos de internacionalização (incoming e outgoing), de forma a assegurar que os 

programas alcançam os objetivos fixados e respondem às necessidades dos estudantes e da sociedade, 

contribuindo para a sua melhoria contínua. 

O SIGQ promove o envolvimento e o compromisso de todos os agentes locais no processo de melhoria 

contínua do CE, incluindo-os nos procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e 

avaliação periódica do CE. Neste processo o RLIQ promove reuniões de acompanhamento local com a 

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

estudantes. 

Os resultados da avaliação do CE, incorporados no RCCE, são discutidos pela Coordenação do CE, RLIQ, CP, 

CTC e Diretor da UO, de onde resulta a explicitação detalhada do plano de melhoria, os pontos concretos 

que o requerem, a sua calendarização e recursos necessários à sua implementação. Este plano é 

encaminhado pelo Diretor da UO para apreciação e aprovação do CP e do CTC, para posterior disseminação 

junto de toda a comunidade académica 

No ano letivo de 2017/2018 foram realizados os seguintes processos de avaliação externa: i) Avaliação 

(Follow up) dos Cursos de Mestrado em Ensino do 1º Ciclo e de Português e História no 2.º Ciclo e do 

Mestrado em Ensino do 1º Ciclo e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo e (ii) Avaliação do Curso de 

Educação Básica.  

i) O 2.º relatório de Follow up do Curso de Mestrado em Ensino do 1º Ciclo e de Português e História no 2.º 

Ciclo foi enviado em 31/05 de 2018, tendo como resultado a aprovação por 6 anos. Relativamente ao 

processo de Follow up do Curso de Mestrado em Ensino do 1º Ciclo e de Matemática e Ciências Naturais no 

2.º Ciclo, o guião foi submetido ao Conselho de Administração da A3ES em 29 de junho de 2018. Este 

processo teve como resultado a aprovação do curso por 6 anos.  

ii) O processo de avaliação externa do Curso de Licenciatura em Educação Básica pela A3Es, teve o guião de 
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autoavaliação submetido em 17/03/2018 e a visita da CAE às instalações da ESE em 3 de outubro de 2018, 

pelo que não há, até ao momento, resultados a apresentar. 

No âmbito da avaliação institucional, cujo processo foi submetido no ano letivo transato, realizou-se em 03-

10-2018 a visita da CAE a esta Escola.  

12. Conclusão 

 

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

ano letivo 2017/2018, na ESE Jean Piaget/Arcozelo e, simultaneamente observar e identificar o grau de 

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

disponíveis. 

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

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

colocam ao Ensino Superior, em geral, nunca poderão ser entendidos como definitivamente esgotados. 

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

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

 

Vila Nova de Gaia, 17 de outubro de 2018 

A Diretora da Escola Superior de Educação 

Angélica Maria Reis Monteiro 



            I. Eixo Estratégico – FORMAÇÃO  

 

Designação da Ação Destinatários Conteúdos Objetivos Tipologia 

Data/ 

Duração 

(*3 a 6horas) 

Docente/Formador / 
Grau Académico 

*SENSIBILIZAR PARA O 
FENÓMENO DE MOBILE 
LEARNING - Escola 
Profissional FORAVE   

Estudantes, 

Diplomados, 

Professores, 

Educadores, 

Público em Geral 

Do programa constam os 

seguintes conteúdos: 

1. O que é a escola? O que é 

ensinar? Reflexão prática. 

2. Contextualização do novo 

perfil do aluno 

3. Contextualização da nova 

escola 

4. Contextualização de novos 

modelos pedagógicos 

5. O mobile learning como 

potencial pedagógico 

6. Atividades práticas com 

diferentes ferramentas 

digitais  

7. O que diz a legislação 

8. Novos espaços de 

Aprendizagem 

9. Avaliar no novo contexto 

Com esta ação de curta 

duração pretende-se que os 

professores compreendam os 

novos desafios da 

aprendizagem do presente e do 

futuro, através de novos 

modelos e espaços de 

aprendizagem, sabendo que os 

dispositivos móveis trazem 

potencialidades ao processo 

que não poem ignorar, mas 

que precisam de desafiar. 

Ação 27/09/2017 

14:30 e as 17:30. 

 

Marco Alexandre 

Carvalho Bento -  

Mestre 
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digital 

*Ambientes Inovadores de 
Aprendizagem, 
Programação e Robótica 
no Ensino Básico 

Estudantes, 

Diplomados, 

Professores, 

Educadores, 

Público em Geral 

9h 00 - Receção aos 

participantes 

9h 15 – Abertura 

Angélica Monteiro - Diretora 

da Escola Superior de 

Educação Jean Piaget em 

Vila Nova de Gaia 

Alcina Figueiroa - Diretora 

Adjunta da Escola Superior 

de Educação Jean Piaget em 

Vila Nova de Gaia 

Elisa Cidade - Vereadora do 

Pelouro do Município de Vila 

Nova de Gaia 

Filinto Lima - Diretor do 

Agrupamento de Escolas Dr. 

Costa Matos 

Angelo Silva - Coordenador 

da Pós-Graduação 

Metodologias de 

Programação e Robótica no 

Objetivos: dar a conhecer 

diversas abordagens teórico-

práticas, inovadoras que 

facilitem a utilização da 

tecnologia multimédia 

centrada na aprendizagem, de 

forma a contribuir com os 

processos de inovação 

educacional, em articulação 

com o projeto educativo da 

escola. 

Seminário 18 de novembro 

de 2017 

9h-15h45 

Bento Cavadas – 

Doutor 

Paulo Faria – Doutor 

Adila Faria – Doutor 

Jorge Simões – Doutor 

Henrique Leal – Mestre 

Carlos Sousa – Mestre 

Marco Bento - Mestre 
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Ensino Básico 

Moderador: Bento Cavadas 

Doutoramento em Política e 

Fundamentos Educativos. É 

Professor Adjunto e 

Presidente do Conselho 

Pedagógico na Escola 

Superior de Educação de 

Santarém. Publicou 8 artigos 

em revistas especializadas e 

6 trabalhos em atas de 

eventos, possui 6 capítulos 

de livros publicados. Possui 2 

softwares e outros 32 itens 

de produção técnica. No seu 

curriculum os termos mais 

frequentes na 

contextualização da 

produção científica, 

tecnológica e artístico-

cultural são: manuais 

escolares, Ciências Naturais, 

ensino secundário, alunos, 

1.º Ciclo do E. B., conceções, 

Zoologia, ciências da 

natureza, grelha de análise e 
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1.ª República. 

PAINEL I 

9h30 Ambiente Inovadores 

de Aprendizagem 

Paulo Faria - Doutoramento 

em Ciências da 

Educação/Tecnologia 

Educativa, possui 

experiência profissional 

docente de 25 anos, 

trabalhando com recursos 

educativos digitais no ensino 

básico, secundário e ensino 

superior. É investigador e 

desenvolveu projetos 

financiados na área da 

Tecnologia Educativa. 

Possui, ainda, vasta 

experiência como formador 

nesta área. 

10h00 Programação no 

Ensino Básico 

Jorge Simões  - 

Doutoramento em 
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Engenharia Informática, 

especialização em Serviços e 

Aplicações. Possui um 

diploma de estudos 

avançados em Eng. 

Informática, Mestrado e 

Licenciatura em Engenharia 

Eletrotécnica e 

Computadores.  

Henrique Leal  - Mestre em 

Ensino de Artes Visuais no 

3.º ciclo, licenciado em 

Ensino Básico, variante Ed. 

Visual, possui pós-graduação 

em TIC e é formador 

acreditado na exploração 

pedagógica de APPS 

utilizando tablets na 

Educação. 

10h45 coffee breack   

PAINEL II 

11h00 Robótica para 

crianças 

Carlos Sousa - Mestrado em 
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Engenharia eletrónica e de 

computadores, ramo 

automação e robótica, 

Licenciatura em Teologia e 

em Engenharia eletrotécnica 

de computadores. Recebeu 

prémio e distinções com o 

projeto AllAboard, de 

robótica. É formador e 

desenvolve projetos e 

soluções técnicas na área da 

robótica educativa. 

11h45 Dispositivos Móveis 

no Ensino Aprendizagem 

Marco Bento - Mestrado em 

TIC, especialização em 

Comunicação Multimédia e 

está a frequentar um 

doutoramento em 

Tecnologia Educativa. 

Desenvolve projetos e é 

formador área do Mobile 

Learning com professores do 

ensino básico. Possui 

experiência profissional 

como professor do 1.º ciclo 
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de ensino básico desde 2003 

12h 30 - Debate 

13h 00 – ALMOÇO 

WORKSHOP 

14h00 Gamification – Lógica 

de Jogos na Educação 

Alexandre Torres  - 

Mestrado em Ensino dos 1º 

e 2º ciclos do ensino básico. 

Participa em workshops e 

outras atividades no âmbito 

da utilização de dispositivos 

móveis em contexto 

educativo 

15h45  -  Encerramento 

*Dimensão Educativa da 
Comunidade 

Contributos dos Museus 

Estudantes, 

Diplomados, 

Professores, 

Educadores, 

Público em Geral 

09.30h - Abertura 

Angélica Monteiro - Diretora 

da Escola Superior de 

Educação Jean Piaget 

Alcina Figueiroa  - Diretora 

Adjunta da Escola Superior 

Objetiva-se fundamentalmente 

partilhar com a comunidade 

académica, com os educadores 

e professores e toda a 

comunidade em geral o papel 

fundamental dos Museus como 

contextos não formais de 

Seminário 13/01/2018 

9h30 – 13h 

Anabela Gomes 

Carvalho – Mestre 

Sandra Maria Garcia 

Vieira - Mestre 
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de Educação Jean Piaget 

Orquídea Campos  - Docente 

da Escola Superior de 

Educação Jean Piaget 

09.45h – A Poética das 

Marionetas 

Oradora: Isabel Barros - 

Diretora Artística do Museu 

das Marionetas do Porto 

10.30h – Serviço Educativo 

do Museu: Agente 

Dinamizador do 

Conhecimento 

Oradora: Sandra Vieira  

Serviço Educativo do Museu 

Municipal de Espinho 

11.15h – Intervalo 

11.30h – O Papel do Museu 

e a Criação de Novas 

Memórias  

Oradoras: Anabela Carvalho 

Educação. 
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e Sofia Faria  - Serviço 

Educativo do Museu do 

Papel de Terras de Santa 

Maria 

12.00h – Oficina: Dos Trapos 

ao Papel, processo Folha a 

Folha  

Formadoras: Anabela 

Carvalho e Sofia Faria  

 - Serviço Educativo do 

Museu do Papel de Terras de 

Santa Maria 

Aula Aberta Publico em Geral A Água e o Solo - Jogando às 

boas práticas para a  

Sustentabilidade - Diana 

Rodrigues e Mariana Gomes  

A poupança da água – gota a 

gota vamos poupar … - 

Maria do Céu e Ana Paula 

Fernandes   

Alimentação saudável – boas 

práticas alimentares - 

  24/01/2018 

18h00 

Estudantes da 

licenciatura em EB 
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Anabela Fardilha e Carina 

Moreira  

Cidade Sustentável: sonho 

ou realidade? - Diana Santos 

e Regina Pereira 

Workshop: Meditação 
para Crianças 

Publico em Geral  - Entender os mecanismos da 

dispersão 

- Despertar para a dispersão 

provocada pelos 5 sentidos  

- Identificar técnicas de 

concentração  

- Entender o que é a intuição 

linear e que foco é mais do que 

a mente num só objetivo 

- Identificar formas de diminuir 

a dispersão mental e aumentar 

a concentração 

Workshop 27/01/2018 

10h-12h 

Ana Soares -  

Licenciada 

*Ciclo de Debates: 
Flexibilização Curricular 
Canelas 

Estudantes, 

Diplomados, 

Professores, 

Educadores, 

 Objetiva-se fundamentalmente 

partilhara com a comunidade 

docente do Agrupamento de 

Escola de Canelas, a 

contextualização  da 

Seminário 14/02/2018 

9.15-15.45 

Ana Lopes – Doutora 

Rui Fernandes – 

Doutor 

´Álvaro Santos - 
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Público em Geral flexibilização curricular numa 

perspectiva teórica e 

implicações práticas. 

Mestre 

Práticas Lúdicas na 
Infância – 1º edição 

Educadores de 

Infância e 

Professores dos 

Ensinos Básico e 

Secundário 

Módulo 1 Fases do 

desenvolvimento motor 

infantil 

Módulo 2 Importância do 

jogo no processo de 

desenvolvimento global da 

criança 

Módulo 3 Orientações 

Curriculares para o Pré-

Escolar   

Módulo 4 Psicomotricidade: 

definição e correntes 

Módulo 5 Retomar o jogo 

infantil como ferramenta 

pedagógica e 

desenvolvimental 

Módulo 6 Programa de 

Expressão Físico-motora: 1.º 

ciclo 

Os principais objetivos desta 

ação de formação são: 

• Explicar a importância que o 

Jogo desempenha no processo 

de desenvolvimento global da 

criança; 

• Identificar e caracterizar as 

fases do desenvolvimento 

motor infantil e analisar os seus 

fatores condicionadores; 

• Identificar as áreas e os 

domínios de intervenção da 

Psicomotricidade e da 

Educação e - Expressão Físico-

Motora; 

• Planificar e estruturar tarefas 

motoras diversificadas; 

• Explorar as potencialidades 

interdisciplinares da Educação 

Curso de 

Formação 

Continua 

creditada 

pelo 

CCPFC/ACC-

86293/16 – 

N.º 

Créditos: 1 

Duração: 25 

horas 

Calendário: 

17 de fevereiro- 

9h às 18h;  

3 de março - 9h 

às 18h;  

17 de março-9h 

às 19h 

Doutora Paula Cristina 

dos Santos Rodrigues 
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Módulo 7 Vivenciar e 

praticar jogos infantis com 

objetivos desenvolvimentais 

ou pedagógicos definidos: 

Deslocamentos e Equilíbrios 

Módulo 8 Programa de 

Expressão Físico-motora: 1.º 

ciclo 

Módulo 9 Jogos 

Módulo 10 Perícias e 

Manipulações 

Módulo 11 Atividades 

Rítmicas e Expressivas 

e Expressão Físico-Motora 

I SEMINÁRIO - Marear 
entre a Tecnologia e a 
Pedagogia 

na Biblioteca Municipal 
José Régio, em Vila do 
Conde 

 

Estudantes, 

Diplomados, 

Professores, 

Educadores, 

Público em Geral 

  Seminário 24/02/20018 Marco Bento – Mestre 

*Repensar a Avaliação no  Estudantes, 9h00 - Receção dos em como objetivo dar a Seminário 10/03/2018 Doutora Paula 
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Contexto da Autonomia e 
Flexibilização Curricular  

Diplomados, 

Professores, 

Educadores, 

Público em Geral 

Participantes 

9h30- Sessão de Abertura  

Profª Doutora Paula 

Carqueja - Presidente da 

Associação Nacional de 

Professores 

Profª Doutora Angelica 

Monteiro  - Diretora da 

Escola Superior de Educação 

Jean Piaget/Arcozelo 

Profª Doutora Alcina 

Figueiroa - Diretora Adjunta 

da Escola Superior de 

Educação Jean 

Piaget/Arcozelo 

10h00 - Avaliação e 

Flexibilização Curricular: Que 

Sentidos?  

Prof. Doutor Eusébio André 

da Costa Machado -Docente 

na Universidade 

Portucalense. Colabora com 

a Direção-Geral da 

conhecer diversas abordagens 

teórico-práticas, inovadoras 

que facilitem a utilização da 

tecnologia multimédia 

centrada na aprendizagem, de 

forma a contribuir com os 

processos de inovação 

educacional, em articulação 

com o projeto educativo da 

escola. 

9h-13h Carqueja 

Doutor Eusébio André 

da Costa Machado 
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Administração Escolar do 

Ministério da Educação. 

Membro do Conselho de 

Administração da ADMEE-

Europa, do Conselho 

Científico da Associação 

Nacional de Professores e do 

Conselho Municipal de 

Educação de Santo Tirso.  

10h45 - Intervalo 

11h00 - Currículo e Avaliação 

de Competências e 

Aprendizagens  

Profª Doutora Palmira Alves  

- Professora Auxiliar na 

Universidade do Minho - 

Instituto de Educação. 

Coordenadora do Mestrado 

em Avaliação e 

Investigadora no Centro de 

Investigação em Educação, 

na Universidade do Minho, 

onde coordena diversos 

projetos de investigação. 
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12h00 - Partilha de 

Experiências  de   Diretores 

de Agrupamentos de Escolas  

Agrupamento de Escolas Dr. 

Costa Matos 

Dr. Filinto Lima  - Diretor do 

Agrupamento de Escolas Dr. 

Costa Matos. Foi Membro 

durante 2 mandatos do 

Conselho das Escolas (órgão 

consultivo do Ministério da 

Educação) e é Presidente da 

Associação Nacional de 

Diretores de Agrupamentos 

e Escolas Públicas.  

Professora Cristina Félix - 

Representante do Projeto de 

Autonomia e Flexibilidade 

Curricular, Professora de 

Português e de Cidadania e 

Desenvolvimento, 

Representante da Disciplina 

de Português, Diretora de 

Turma, Colaboradora da 
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Biblioteca Escolar. 

Moderadora: Profª Doutora 

Paula Carqueja - Presidente 

da Associação Nacional de 

Professores 

13h00 – Encerramento 

Iniciação à programação e 
robótica educativa  

Professores do 

Ensino Básico e 

Secundário de 

todas as áreas 

disciplinares. 

• Conhecer as principais 

linguagens de programação 

para o meio escolar (ensino 

básico), plataformas de 

compilação do código e kits 

de robótica  

• Linguagem de 

programação Visual não 

visual  

• Conhecer e Usar 

plataformas livres (open 

source) de programação 

Programar em Kit’s de 

eletrónica; 

• Conhecer plataformas 

pedagógicas de 

programação dirigidas a 

Reconhecer princípios e 

fundamentos pedagógicos 

apropriados ao ensino e 

aprendizagem da programação;  

Reconhecer princípios e 

fundamentos pedagógicos com 

recurso a robôs ou kits de 

robótica; - Conhecer robôs de 

grande potencial pedagógico;  

Promover e estimular a 

aprendizagem dos diversos 

conteúdos e competências em 

vários níveis de ensino com a 

utilização de robôs;  

Utilizar o modo de 

programação visual;  

Curso de 

Formação 

Continua 

creditada 

pelo 

CCPFC/ACC-

93396/17, 1 

crédito 

Duração: 25 

horas 

Calendarização: 

10/03 a 

05/05/2018 

Mestre Carlos Miguel 

Pereira de Sousa 
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ensino básico: Plataforma 

AllAboard; 

• Funcionamento de robôs e 

kits de programação e 

robótica Arquitetura do 

sistema: sensores, 

atuadores, motores, etc. 

Alimentação/energia do 

sistema; Comunicação com 

os dispositivos; Compilador e 

Código Máquina 

Compatibilidades 

• Montagem de um robot (4 

horas presenciais): 

Montagem de um robot 

AllAboard Programação do 

controlo de velocidades 

Programação do controlo de 

direção Programação do 

contornar obstáculos (com 

sensores); 

• O pensamento 

computacional: Funções, 

ciclos, condições, variáveis, 

gestão de eventos, execução 

Articular com outras disciplinas 

do currículo do aluno 

(matemática, ciências, 

expressões, línguas 

estrangeiras, etc.); 
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paralela, testes condicionais; 

Resolução de problemas e 

algoritmos para hardware; 

Articulação curricular da 

programação com as 

disciplinas curriculares do 

aluno; Resolução de 

problemas e exercícios 

curriculares usando a 

programação. 

Programação, robótica 
educativa avançadas e 
produção de protótipos 
em 3D 

Professores do 

Ensino Básico e 

Secundário de 

todas as áreas 

disciplinares. 

- Conhecer as principais 

linguagens de programação 

para o meio escolar e 

plataformas de compilação 

do código para robôs: 

Linguagens de programação 

em linhas de código: C, C++, 

C# Plataformas livres (open 

source) de programação 

para sistemas embebidos 

Kit’s de robótica que 

suportam linguagem de 

programação por código 

- O pensamento 

computacional e protocolos 

de edição de código : 

-Promover e estimular a 

aprendizagem dos diversos 

conteúdos e competências em 

vários níveis de ensino com a 

utilização de robôs;  

Conhecer compiladores 

linguagens de programação de 

código.  

Promover a criação de 

conteúdos pedagógicos através 

da programação.  

Promover a 

aprendizagem/montagem de 

circuito eletrónicos 

Curso de 

Formação 

Continua 

creditada 

pelo 

CCPFC/ACC-

93388/17, 

0,6 créditos 

Duração: 15 

horas 

Calendário: 

10/03 a 

05/05/2018 

Mestre Carlos Miguel 

Pereira de Sousa 
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Funções, ciclos, condições, 

variáveis, gestão de eventos, 

execução paralela, testes 

condicionais; Resolução de 

problemas e exercícios em 

software vs hardware A 

implementação educativa da 

programação: Resolução de 

problemas e exercícios 

curriculares usando a 

programação; 

- Construção de um robô: 

Desenho e produção de 

protótipos em 

3D;Montagem de motores, 

ligação de sensores e 

atuadores; Programação do 

robot em linguagem por 

linha de código Programação 

de um robot em multitarefas 

programáveis  

Desenvolvimento de técnicas 

de produção em 3D Conteúdos 

Computational Thinking-
Engineering Epistemology- 
Computational Science: 
An integration for the 
STEM Epistemology as 

Público em Geral    27 e 28 de Março 

9h-13h 

Professor Sarantos 

Psycharis, PhD 

Department of 

Education  
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Computational Pedagogy Higher Education 

Institute - School of 

Pedagogical & 

Technological 

Education (ASPETE) 

Atenas, Grécia 

*Training Day: Kahoot Publico em geral, 

profissionais do 

ensino: 

Educadores, 

Professores de 

todos os ciclos de 

ensino, Monitores 

e Técnicos de 

Educação, 

Estudantes 

Sensibilização para a 

utilização da ferramenta 

Kahoot 

O Kahoot é uma  plataforma  

gratuita  para  qualquer 

sistema operativo que permite 

realizar atividades interativas. 

Esta ferramenta permite obter, 

em tempo real,   

feedback, resposta e contributo 

de diversos alunos numa 

turma, através do uso de um  

dispositivo móvel. O feedback é 

dado através de atividades 

como o quiz, fóruns de 

discussão e questionários. O  

quiz, como o próprio  nome 

indica, permite realizar, de 

forma lúdica, perguntas  com  

resposta de escolha múltipla. O 

fórum de discussão possibilita  

o  debate  de  um  determinado  

Ações 14/04/2018 

(10h-13h) 

Mestre Marco Bento - 

Mestre 

Henrique Leal  Mestre 
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assunto,  permitindo-nos  

conhecer  a   percentagem de 

determinada opinião . 

Ação de Formação 
Educação Digital – 
Inovação e Mudança dos 
Processos do ensino-
aprendizagem 

Educadores, 

Professores dos 

ensinos básico e 

secundário, outros 

profissionais da 

área da Educação. 

As transformações 

resultantes da globalização e 

o aumento das exigências 

pessoais e profissionais para 

que se possa viver e 

trabalhar com dignidade e 

igualdade de oportunidades 

na “sociedade do 

conhecimento” exige um 

investimento coordenado e 

integrado em diversos 

setores sociais, com especial 

atenção à Educação e à 

Formação profissional. 

Sensibilizar os educadores e 

professores acerca da 

necessidade de 

formação/atualização de 

conhecimentos pedagógicos e 

tecnológicos. 

Ações 21 de abril (10h-

12h) 

Marco Bento 

*Training Day: Socrative Publico em geral, 

profissionais do 

ensino: 

Educadores, 

Professores de 

todos os ciclos de 

ensino, Monitores 

e Técnicos de 

Educação, 

Sensibilização para a 

utilização da ferramenta 

Socrative 

Programa: 

Apresentação do modelo de 

Game Based Learning; 

O Socrative é uma aplicação 

online de acesso gratuito que 

permite avaliar através do jogo 

o nível de compreensão dos 

alunos sobre um determinado 

assunto ou conteúdo 

lecionado. Esta aplicação 

permite a criação de um 

espaço virtual promovendo a 

Ações 28/04/2018 

(09h-12h) 

Mestre Marco Bento- 

Mestre 

Henrique Leal  Mestre 
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Estudantes Instalação da App Socrative 

e utilização da mesma na 

versão de aluno (Role Play 

pedagógico); 

Como criar o jogo com a 

aplicação Socrative (versão 

professor); 

Criar um cenário de 

aprendizagem flexibilizando 

um conteúdo curricular; 

Desenvolvimento de 

conteúdos  em equipas de 

trabalho considerando o 

cenário planificado; 

Apresentação do jogo 

desenvolvido. 

 

efetiva interação entre os 

alunos e o professor, dado toda 

a dinâmica comunicacional 

ocorrer numa   

sala de aula virtual. Pode ser 

acedida a partir de dispositivos 

móveis através das apps 

gratuitas ‘Socrative Teacher’ e 

‘Socrative Student’ disponíveis 

para iOS, Android ou Windows, 

ou a partir do browser de um 

computador (em 

www.socrative.com), 

requerendo apenas uma 

ligação à Internet. Inspirada no 

modelo de ‘flipped learning’, 

esta aplicação facilita o acesso 

ubíquo e a aprendizagem 

autónoma dos alunos, em 

qualquer momento e em 

qualquer lugar e respeitando o 

seu ritmo de aprendizagem. 

* Workshop 
Microexpressões e 
Linguagem Corporal 

Publico em geral, 

profissionais do 

ensino, 

profissionais de 

Desenvolvimento emocional 

da criança  

Identificação de padrões de 

Este workshop tem como 

objetivo facultar aos 

formandos ferramentas que 

lhes possibilitem melhorar a 

Workshop 05/05/2018 

 

Paulo Marques -  

Mestre 
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direcionada às crianças recursos humanos, 

comerciais, 

coaches, 

profissionais de 

saúde, 

formadores(as), 

profissionais das 

áreas de serviços, 

pais e todas as 

pessoas 

interessadas em se 

conhecerem 

melhor e a 

promoverem os 

seus 

relacionamentos 

com as crianças. 

temperamento 

Comunicação emocional e 

impacto no desenvolvimento 

Egocentrismo, animismo e 

empatia 

Fantasia e realidade, a 

verdade e a mentira 

Desenvolvimento do self e 

compreensão das emoções 

A Inteligência Emocional e as 

Microexpressões 

Linguagem corporal e a 

modelagem 

comportamental 

comunicação adulto/criança, 

tendo um forte impacto em 

decifrar pistas de bulliyng, 

maus tratos, conflitos internos 

e problemas relacionais e de 

integração. De grande 

importância para profissionais 

da educação por forma a 

detetarem "verdades" pela 

expressão facial e linguagem 

corporal, melhorando assim a 

sua relação com a criança, o 

contato físico e mental, a sua 

abordagem e compreensão 

bem como será um facilitador 

no diagnóstico de problemas 

específicos e de difícil aferição. 

Joana Soares - Mestre 

lançamento da brochura: 
AMBIENTES EDUCATIVOS 
INOVADORES E 
COMPETÊNCIAS DOS 
ESTUDANTES PARA O 
SÉCULO XXI" 

Publico em geral, 

profissionais do 

ensino: 

Educadores, 

Professores de 

todos os ciclos de 

ensino, Monitores 

e Técnicos de 

 I. REPENSANDO O CONCEITO 

TRADICIONAL DE SALAS DE 

AULA  

II. PERFIL DO ALUNO À SAÍDA 

DA ESCOLARIDADE 

OBRIGATÓRIA  

III. EQUIPAMENTOS E 

lançamento 

da brochura 

18/05/2018  

Auditório do 

Agrupamento de 

Escolas Fontes 

Pereira de Melo 

Alcina Figueiroa 

Angélica Monteiro 

(Org.) 

 

Autores: 
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Educação, 

Estudantes 

RECURSOS EDUCATIVOS 

DIGITAIS PARA APRENDER NO 

SEC. XXI   

IV. APRESENTAÇÃO DO 

ESTUDO ACERCA DOS 

AMBIENTES EDUCATIVOS 

INOVADORES EM 

PORTUGAL  

V. REFLEXÕES FINAIS  

ALCINA FIGUEIROA 

ANGÉLICA MONTEIRO 

ÂNGELO SILVA 

JOSÉ MANUEL COUTO 

MARCO BENTO 

ORQUÍDEA CAMPOS 

RITA BARROS 

Práticas Lúdicas na 
Infância – 2º edição -  

Educadores de 

Infância e 

Professores dos 

Ensinos Básico e 

Secundário 

Módulo 1 Fases do 

desenvolvimento motor 

infantil 

Módulo 2 Importância do 

jogo no processo de 

desenvolvimento global da 

criança 

Módulo 3 Orientações 

Curriculares para o Pré-

Escolar   

Módulo 4 Psicomotricidade: 

definição e correntes 

Os principais objetivos desta 

ação de formação são: 

• Explicar a importância 

que o Jogo desempenha no 

processo de desenvolvimento 

global da criança; 

• Identificar e 

caracterizar as fases do 

desenvolvimento motor infantil 

e analisar os seus fatores 

condicionadores; 

• Identificar as áreas e 

os domínios de intervenção da 

Duração: 25 

horas  

Calendário:  

23 de 

junho- 9h 

às 18h;  

30 de junho 

- 9h às 18h;  

07 de julho-

9h às 19h 

Curso de 

Formação 

Continua 

creditada pelo 

CCPFC/ACC-

86293/16 – N.º 

Créditos: 1 

Doutora Paula Cristina 

dos Santos Rodrigues 
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Módulo 5 Retomar o jogo 

infantil como ferramenta 

pedagógica e 

desenvolvimental 

Módulo 6 Programa de 

Expressão Físico-motora: 1.º 

ciclo 

Módulo 7 Vivenciar e 

praticar jogos infantis com 

objetivos desenvolvimentais 

ou pedagógicos definidos: 

Deslocamentos e Equilíbrios 

Módulo 8 Programa de 

Expressão Físico-motora: 1.º 

ciclo 

Módulo 9 Jogos 

Módulo 10 Perícias e 

Manipulações 

Módulo 11 Atividades 

Rítmicas e Expressivas 

Psicomotricidade e da 

Educação e - Expressão Físico-

Motora; 

• Planificar e estruturar 

tarefas motoras diversificadas; 

• Explorar as 

potencialidades 

interdisciplinares da Educação 

e Expressão Físico-Motora 

lançamento da brochura: 
AMBIENTES EDUCATIVOS 

Publico em geral, 

profissionais do 

 I. REPENSANDO O CONCEITO 

TRADICIONAL DE SALAS DE 

lançamento 25/05/2018  Alcina Figueiroa 
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INOVADORES E 
COMPETÊNCIAS DOS 
ESTUDANTES PARA O 
SÉCULO XXI" 

ensino: 

Educadores, 

Professores de 

todos os ciclos de 

ensino, Monitores 

e Técnicos de 

Educação, 

Estudantes 

AULA  

II. PERFIL DO ALUNO À SAÍDA 

DA ESCOLARIDADE 

OBRIGATÓRIA  

III. EQUIPAMENTOS E 

RECURSOS EDUCATIVOS 

DIGITAIS PARA APRENDER NO 

SEC. XXI   

IV. APRESENTAÇÃO DO 

ESTUDO ACERCA DOS 

AMBIENTES EDUCATIVOS 

INOVADORES EM 

PORTUGAL  

V. REFLEXÕES FINAIS  

da brochura Auditório da 

Escola 

Secundária 

Felismina 

Alcântara 

Angélica Monteiro 

(Org.) 

 

Autores: 

ALCINA FIGUEIROA 

ANGÉLICA MONTEIRO 

ÂNGELO SILVA 

JOSÉ MANUEL COUTO 

MARCO BENTO 

ORQUÍDEA CAMPOS 

RITA BARROS 

*Training Day: Padlet Publico em geral, 

profissionais do 

ensino: 

Educadores, 

Professores de 

todos os ciclos de 

ensino, Monitores 

e Técnicos de 

Educação, 

Sensibilização para a 

utilização da ferramenta 

Padlet 

Programa: 

Apresentação do fenómeno 

BYOD; 

O Padllet permite transformar 

o processo ensino / 

aprendizagem, desenvolvendo 

diários de aprendizagem 

digitais, de modo a que os 

alunos, professores possam 

interagir de forma ativa e 

participativa.  

Ações 09/06/2018 (9h-

12h) 

Mestre Marco Bento- 

Mestre 

Henrique Leal  Mestre 
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Estudantes Instalação da App Padlet; 

Planificar cenários de 

aprendizagem com a 

utilização de murais de 

aprendizagem; 

Criar um diário de 

aprendizagem por 

formando; 

Desenvolvimento de 

conteúdos interdisciplinares 

utilizando o Padlet; 

Apresentação dos diários de 

aprendizagem 

desenvolvidos. 

A aplicação Padlet é um mural 

interativo que permite a 

verdadeira aprendizagem em 

qualquer hora e em qualquer 

lugar potenciada através do 

fenómeno BYOD (Bring your 

own device). 

*Training Day: Padlet e 
Mentimeter 

Publico em geral, 

profissionais do 

ensino: 

Educadores, 

Professores de 

todos os ciclos de 

ensino, Monitores 

e Técnicos de 

Educação, 

Sensibilização para a 

utilização da ferramenta 

Padlet e Mentimeter 

Programa: 

Apresentação do fenómeno 

BYOD. 

Instalação da App Padlet e 

O Padllet permite transformar 

o processo ensino / 

aprendizagem, desenvolvendo 

diários de aprendizagem 

digitais, de modo a que os 

alunos, professores possam 

interagir de forma ativa e 

participativa.  

A aplicação Padlet é um mural 

Ações 16/06/2018 (9h-

12h) 

Mestre Marco Bento- 

Mestre 

Henrique Leal  Mestre 
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Estudantes Mentimeter. 

Planificar cenários 

pedagógicos com a utilização 

de murais de aprendizagem. 

Criar um diário de 

aprendizagem por 

formando. 

Desenvolvimento de 

conteúdos interdisciplinares 

utilizando o Padlet e o 

Mentimeter. 

Apresentação dos diários de 

aprendizagem 

desenvolvidos. 

interativo que permite a 

verdadeira aprendizagem em 

qualquer hora e em qualquer 

lugar potenciada através do 

fenómeno BYOD (Bring your 

own device).  

O Mentimenter é uma 

aplicação online de acesso 

gratuito que permite avaliar 

através do jogo o nível de 

compreensão dos alunos sobre 

um determinado assunto ou 

conteúdo lecionado. Esta 

aplicação permite a criação de 

um espaço virtual promovendo 

a efetiva interação entre os 

alunos e o professor, dado toda 

a dinâmica comunicacional 

ocorrer numa sala de aula 

virtual. 



II. Eixo Estratégico – FORMAÇÃO – Outras Atividades (transversais) 
 

 

 

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

9 de janeiro de  
2018 

Sessão de Esclarecimento:  “Programa 
Erasmus+” 

José Carlos Bronze 
Estudantes   
Comunidade Docente e Não Docente 

Formação 
Mobilidade Erasmus 

Todo ano letivo 
Propostas de Formações para o 1º e 
2ºCiclos de Estudos do Ensino Superior 

Diretora, Coordenação de Cursos e 
Comissões Científicas dos Cursos 

A depender da formação Formação 

Todo ano letivo 
Propostas e Realização de Formações 
Pós-Graduadas  

Docentes e Equipas A depender da formação Formação 

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

Todo ano letivo 
Propostas e Realização de Novos 
Cursos de 1ºCiclo de Estudos - 
Licenciatura 

Diretora, Coordenação de Cursos e 
Comissões Científicas dos Cursos 

A depender da formação Formação 

Todo ano letivo 
Propostas e Realização de Novos 
Cursos de Pós-graduação 

Diretora, Coordenação de Cursos  A depender da formação Formação 

Todo o ano letivo 
Propostas e Realização de Ações de 
Formação Contínua de Professores 

Centro de Competências do 
Instituto Piaget – Júlia Soares 
Docentes/Formadores  

Educadores de Infância; Professores 
dos Ensinos Básico e Secundário e 
Professores de Educação Especial 

Formação 
Externa/Competências 

Todo o ano letivo 
Propostas e Realização de Cursos de 
Curta Duração 

Coordenadores/Docentes 
e Formadores 

Educadores de Infância; Professores 
dos Ensinos Básico e Secundário e 
Professores de Educação Especial 

Formação 
Externa/Competências 

Todo o ano letivo 
Realização de Ações de Formação em 
Instituições Educativas Protocoladas  

Coordenação de Cursos e Docentes 
da ESE 

Educadores de Infância e Professores 
dos Ensinos Básico e Secundário 

Formação Externa 

Todo o ano letivo 
Participação em Ações desenvolvidas 
na Comunidade Educativa 

Docentes  Comunidade Educativa Formação e Promoção  

Todo o ano letivo 
Realização de Ações de Formação 
dirigidas aos diferentes Setores de 
Atividade 

Direção do Campus e Direção da 
ESE 
Docentes/Formadores 

Colaboradores Docentes e não 
Docentes 

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

 

 

 

 

 

 

                 
 

12 -04 2018 Dia Aberto da Escola 

Coordenadores de Curso 
Diretoras ESE/ESS 
Colaboradores Campus 
Académico 

Comunidade Envolvente 
Estudantes e ex-estudantes 
Profissionais de educação 

Divulgação da Escola e da oferta 
formativa 

De dezembro 2017 a 
junho 2018 

Ações de divulgação em várias 
instituições e eventos 
(cf. Quadro 3) 

Docente Coordenadora do 
Gabinete de Divulgação 
DCCI – Departamento Central de 
Comunicação e Imagem 

Profissionais de educação 
Estudantes do secundário e 
profissional 
Público Geral 
 

Ações de divulgação em várias 
instituições e eventos 

 
 
 

DATA DE 
REALIZAÇÃO TEMÁTICA RESPONSÁVEL DA 

ORGANIZAÇÃO PÚBLICO(S)-ALVO TIPO DE ATIVIDADE 

5-1 a 12-01  

 

Quem bem Comunica não se 

estrumbica 

Neide Feijó Docentes e Funcionários do 

Instituto Piaget 

Ação de formação – 6h 

05-02 a 5-03  Moodle em Contexto Pedagógico  

 

Angélica Monteiro 

Rita Barros 

Docentes do Instituto Piaget Ação de formação -20h 

5-2 a 19-2 Recursos Educativos Digitais Angélica Monteiro Docentes do Instituto Piaget Ação de formação -8h 

25-6 a 13-7 Psicologia Positiva e Bem estar 

subjetivo 

Rita Barros Docentes e Funcionários do 

Instituto Piaget 

Ação de formação -20h 
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IV. Eixo Estratégico – INVESTIGAÇÃO  
 

DATA DE 
REALIZAÇÃO TEMÁTICA RESPONSÁVEL DA 

ORGANIZAÇÃO PÚBLICO(S)-ALVO TIPO DE ATIVIDADE 

Todo o Ano 

E-PRIS 
 
Projeto de Investigação: Análise e 
acompanhamento do processo de 
implementação de uma proposta de 
formação e-learning numa prisão de 
Portugal 

Unidade de Investigação RECI 
Linha 1- Inclusão e 
Aprendizagem ao Longo da Vida 
Instituto Piaget 
Direção Geral de Reinserção e 
Serviços Prisionais e a Santa 
Casa da Misericórdia do Porto 

 
População Reclusa 

Investigação 
Comunidade 

Todo o Ano 

Os docentes da ESE integram a linha 
de investigação “Inclusão e 
Aprendizagem ao Longo da Vida” da 
Unidade de Investigação em Educação 
e Intervenção Comunitária (RECI) 
aprovada pela FCT em dezembro de 
2014 

Instituto Piaget Comunidade de Investigadores Investigação 

DATA DE 
REALIZAÇÃO TEMÁTICA  RESPONSÁVEL DA 

ORGANIZAÇÃO PÚBLICO(S)-ALVO TIPO DE ATIVIDADE 

Todo o Ano 

Projeto de Investigação: Centros de 
Estudo e de Explicações: entre a 
Atividade Económica e a Pedagógica 
 
Integrado na linha de investigação 
“Inclusão e Aprendizagem ao Longo 
da Vida” da Unidade de Investigação 
em Educação e Intervenção 
Comunitária (RECI) aprovada pela FCT 

 
Alcina Maria Silva Figueiroa 
 
José Manuel Almeida Couto 
 
Maria Orquídea Oliveira 
Campos 
 

Comunidade Educativa  
Investigação 
Comunidade 



 

Campus Académico de Vila Nova de Gaia 

Escola Superior de Educação Jean Piaget de Arcozelo 

(Decreto-Lei nº 468/88, de 16 de dezembro) 

 

  

 

 

Todo o Ano 

Projeto de Investigação: Manual 
Escolar de Ciências na Promoção de 
Aprendizagens Ativas na era Digital: 
do Clássico ao Híbrido 
 
Integrado na linha de investigação 
“Inclusão e Aprendizagem ao Longo 
da Vida” da Unidade de Investigação 
em Educação e Intervenção 
Comunitária (RECI) aprovada pela FCT 

 
Investigador 
principal/responsável 
Alcina Maria Silva Figueiroa 
 
Outros investigadores 
envolvidos 
Angélica Monteiro e Ana Paula 
Rodrigues 
 

Comunidade Educativa  
Investigação 
Comunidade 

Março-julho 

Projeto de Investigação no âmbito da 
Unidade Curricular de Trabalho de 
Campo Antropológico do Curso de 
Educação Básica – Práticas de 
Educação Ambiental em Contextos 
Formais e Não Formais de Educação 
 

Maria Orquídea Oliveira 
Campos 
 
Alcina Maria Silva Figueiroa 

Comunidade Educativa 
Investigação 
Comunidade 

DATA DE 
REALIZAÇÃO TEMÁTICA RESPONSÁVEL DA 

ORGANIZAÇÃO PÚBLICO(S)-ALVO TIPO DE ATIVIDADE 

Maio de 2017 

Apresentação do Poster 

Manual escolar de ciências, do 
clássico ou híbrido: Que inovação 
na promoção de aprendizagens? 
 
X Conferência Internacional de TIC na 
Educação Universidade do Minho 

Alcina Maria Silva Figueiroa 
 
Angélica Monteiro  
 
 Ana Paula Rodrigues 
 

Comunidade Investigadora  
Comunidade Educativa 
Público em Geral 

Póster 
 
Investigação 
Comunidade 
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Maio de 2017 

Apresentação de artigo e comunicação  
 
Centros de Estudo e de Explicações – 
um olhar sobre o caso particular de 
Vila Nova de Gaia 
 
Conferência Internacional de 
Investigação, Práticas e Contextos em 
Educação 

Alcina Maria Silva Figueiroa 
 
José Manuel Almeida Couto 
 
Maria Orquídea Oliveira 
Campos 
 

Comunidade Investigadora 
Comunidade Educativa  
Público em Geral 

Publicação 
 
Investigação 
Comunidade 

Todo o Ano 
Participação em Júris de Apresentação 
Pública de Dissertações de Mestrado e 
de Teses de Doutoramento 

Angélica Maria Reis Monteiro 
Alcina Maria Silva Figueiroa 
 
 
José Manuel Almeida Couto 
 
Maria Orquídea Oliveira 
Campos 
 
Paula Cristina dos Santos 
Rodrigues 

Comunidade Investigadora 
Comunidade Educativa  
Público em Geral 

 
 
Formação Ensino Superior 
Comunidade 
 
 

 

                V. Eixo Estratégico – GESTÃO INTERNA DA QUALIDADE 

 

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

Maio, junho e 
julho de 2017 

Acreditação - Ciclos de Estudos   
DCO 
Diretora/Coordenação e Comissão 
Científica 

2º Ciclo de estudos/Mestrado em 
Ensino do Português, História e 
Geografia de Portugal no 1º Ciclo do 
Ensino Básico 
 

Autoavaliação - Qualidade  
Consolidação da formação 
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 1º Ciclo de estudos/Licenciatura em 
Educação Básica 

Todo o ano letivo 
Implementação do Manual de 
Qualidade 

Responsável Local pela Qualidade 
Todos setores organizacionais 

Todos os setores organizacionais, 
envolvidos no processo de ensino-
aprendizagem  

Qualidade 



VI. Eixo Estratégico – EXTENSÃO E RELAÇÕES COM A COMUNIDADE  
 

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

março de 2018 a 
maio de 2018 

Dinâmicas Educativas no 
ambiente familiar 

Orquídea Campos 
Reclusas do Estabelecimento 
Prisional de Santa Cruz do Bispo 

Formação 
Comunidade 

2 de maio de 
2018 

Apresentação e divulgação de 
cursos, com especial destaque 
para a licenciatura em educação 
básica 

Alcina Maria Silva Figueiroa 
Estudantes do Curso de Educação 
Básica 

Alunos do 12º Ano das áreas da 
Educação da E.S. de Canelas 

Comunidade 
Promoção 
Divulgação da Escola 
 

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

12 de abril de 
2018 

Dia Aberto da Escola 
Coordenadores de Curso 
Direção ESE/ESS 
Colaboradores Campus Académico 

Comunidade Escolar e Envolvente 
Estudantes do Ensino Secundário 

Comunidade 
Promoção 
Divulgação da Escola 
 

Todo o ano letivo 
Ações de Participação no 
Conselho Municipal do Ambiente 
(CMA) 

Alcina Maria Silva Figueiroa 
 

Comunidade em Geral 
Parceiros do CMA 

Comunidade 

Todo o ano letivo 
Ações de Participação no 
Conselho Municipal da Educação 
(CME) 

Alcina Maria Silva Figueiroa 
 

Comunidade em Geral 
Parceiros do CME 

Comunidade 
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Todo o ano letivo 
Ações de Participação no 
Conselho Local de Ação Social 
(CLAS) 

Maria Orquídea Oliveira Campos 
Comunidade em Geral 
Parceiros do CLAS 

Comunidade 

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

Todo ano letivo 
Apoio à Transição para a Vida 
Ativa GAIVA 

Estudantes e Ex-estudantes da 
ESE JP 

Relação com o Mercado de Trabalho 
 

Todo ano letivo 
Reforço/Consolidação de 
Parcerias e Protocolos 

Instituto Piaget 
Escola Superior de Educação jean 
Piaget 

Diversos 
Parceria de âmbito Curricular 
(estágios) e utilização de 
instalações/recursos 

 
 
 
 

 


