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I - A Instituição de Ensino Superior

Perguntas A1 a A6

A1.1 Instituição de ensino superior:
Escola Superior De Educação Jean Piaget De Arcozelo

A1.2 Entidade Instituidora:
Instituto Piaget - Cooperativa Para O Desenvolvimento Humano, Integral E Ecológico, Crl

A2. Natureza da Instituição:
Outro Politécnico

A3. Informação sobre o processo de auto avaliação:
Por deliberação da Diretora da ESE, a equipa que produziu o relatório de autoavaliação, e que reuniu em
contexto alargado e restrito, é constituída pela Diretora da ESE e o Diretor Adjunto, que assumiram a
responsabilidade da gestão do processo de avaliação institucional e da plataforma; pela Presidente de
Campus que superintende as questões transversais; por um grupo de docentes que assumem funções de
coordenação de Cursos e áreas curriculares: coordenadora do Curso de Educação Básica; responsável
pela área da língua portuguesa e pela extensão comunitária; coordenadora de um CTESP, responsável pela
área do Desporto, pelo Responsável Local pela Implementação do Sistema Interno de Qualidade (RLIQ), a
Secretária da Direção e, pelos Serviços Académicos.
Foi, ainda, constituído um grupo de trabalho especificamente para o apoio à produção deste documento,
constituído pelo Secretário-Geral do IP e por mais três membros que representam, respetivamente, a área
científica e pedagógica, o responsável da área da garantia da qualidade, e por um representante da área da
organização institucional dos projetos de ensino superior.
Neste processo contou-se, também, com a colaboração de outros departamentos e gabinetes dos Serviços
Centrais do Instituto Piaget, tendo em conta as diferentes competências e responsabilidades
Em termos de metodologia de trabalho, desenvolveram-se algumas reuniões prévias, para apreciação e
interpretação do Guião para Autoavaliação Institucional, envolvendo os membros supra referidos, a fim de
distribuir tarefas e organizar o processo, de acordo com as competências respetivas. Estas reuniões
estenderam-se a todos os órgãos da ESE - Conselho Técnico Científico, Conselho Pedagógico e Conselho
Consultivo, órgãos no qual estão representados estudantes, docentes e funcionários não-docentes, para
informação e recolha de contributos para a dinâmica autoavaliativa.
Importa expressar que este processo contribuiu para alicerçar dinâmicas de grupo já existentes e refletir
melhorias a projetar. Serviu, ainda para reforçar as parcerias e a ligação à comunidade, uma vez que foram
realizadas reuniões no sentido de diagnosticar as necessidades, avaliar a adequação da oferta formativa e
prospetivar ações de melhoria
Concluído todo o processo de autoavaliação institucional o relatório foi aprovado em Conselho
Pedagógico e Conselho Técnico-Científico, cabendo a Direção da ESE e do IP a aprovação final.

A3. Information about the self-assessment process:
By the ESE Director’s decision, the team who produced the self-assessment report through their enlarged
and restricted meetings consisted of the ESE’s Director and Deputy Director, who were in charge of the
management of the institutional assessment process and the platform; by the Campus President, who
surveilled the cross-cutting issues; by a group of teachers that included the Course and Curricular Areas
Coordinators, namely: the Course in Basic Education Coordinator; the Portuguese Language Area and the
Extension to the Community Coordinator; the CTeSP Courses Coordinator, responsible for the Sports
Area; the School’s Representative responsible for the implementation of the SIGQ - Internal Quality
Assurance System; the School Board’s Secretary; and the Academic Service/Registry. Also, a specific
working group for the support to the production of this document was established, consisting of the IP
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Secretary General and three other members who represented the scientific and pedagogical area, the
quality assurance area, and the area of institutional higher education projects organization. The process
was also supported by other departments and offices of the IP Central Service, taking into account their
different competencies and responsibilities. In terms of the work methodology, some preparatory meetings
of the above-mentioned members were held to assess and interpret the Institutional Self-Assessment
Document, and to distribute tasks and organize the process according to the members’ competencies. The
meetings were later on extended to all the ESE bodies – the Scientific-Technical Council, the Pedagogical
Council and the Advisory Council, the bodies where students, teachers and non-teaching staff are
represented, so that they could be informed and that their contributions to the self-assessment dynamics
could be recollected. It is important to stress here that this process helped to strengthen the existing group
dynamics and to reflect on the improvements to be planned. It also reinforced the partnerships and the
connection to the community since some meetings were held with them in order to assess their needs, to
evaluate the adequacy of the education/training offer and to plan improvements.
After completing the entire process of the institutional self-assessment, this Report was approved by the
Pedagogical and the Technical-Scientific Councils, while by the ESE and the IP Boards were responsible
for its final approval.

A4. Memória histórica:
A história da ESE está intimamente ligada à criação do Instituto Piaget, cujo início se articula com o
percurso e o trabalho do homem que dá nome a este universo: Jean Piaget.
Constituído em 1979 como cooperativa sem fins lucrativos, denominando-se então “Cooperativa para o
Desenvolvimento da Criança, SCRL”, assume, hoje, a denominação de "Instituto Piaget — Cooperativa
para o Desenvolvimento Humano, Integral e Ecológico, CRL", fruto de um percurso de progressivo
investimento em projetos de carácter pedagógico e social.
Com efeito, o Instituto Piaget tem como principais objetivos proporcionar um ensino de qualidade, criar
conhecimento e difundir valores humanos fundamentais para uma indispensável formação pessoal e
intelectual de todos os seus agentes – docentes, estudantes, trabalhadores e cooperantes.
No seguimento deste propósito, e procurando privilegiar a criatividade e a inovação, o Instituto Piaget tem
vindo sistematicamente a reinvestir todos os seus excedentes na melhoria e aperfeiçoamento constantes
do seu projeto educativo, sempre no cumprimento rigoroso do Estatuto do Ensino Superior Particular e
Cooperativo.
Com estes princípios, a atuação do Instituto Piaget tem procurado diversificar-se, abrangendo uma
multiplicidade de áreas que vão da educação à investigação, passando pela ação de cariz social e pela
implementação de projetos de desenvolvimento, tanto em Portugal como em países da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa (CPLP) e, ainda, pela sua intervenção na área editorial.
A Escola Superior de Educação Jean Piaget/Arcozelo, sedeada Vila Nova de Gaia, inaugurou a sua
atividade formativa e pedagógica em 1983, na freguesia de Arcozelo, como Escola de Educadores de
Infância. Com a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo passou a Escola Superior de Educação.
Posteriormente, integrou os cursos de 1.º ciclo do ensino Básico, 2.º ciclo do Ensino Básico nas diferentes
variantes, Educação Socioprofissional e Animação Sociocultural. Respondendo a novos desafios,
integrou, para além dos Cursos de Bacharelato e de Licenciatura, cursos de Complemento de Formação
Científica e Pedagógica em Educação de Infância, 1º Ciclo do Ensino Básico, Complemento de Formação
Científica e Pedagógica de Qualificação para outras funções educativas e, nos últimos anos, cursos de
Mestrado.
Desde a data da sua criação, a ESE Jean Piaget/Arcozelo diplomou cerca de 11000 educadores,
professores e outros técnicos da área da educação, de acordo com os perfis definidos para estes
profissionais e, recentemente, renovado a sua oferta formativa, através da adequação das licenciaturas e
mestrados ao Processo de Bolonha.
Atualmente, a ESE funciona nas Instalações do Campus Académico do Instituto Piaget, em Vila Nova de
Gaia, localizado na freguesia de Gulpilhares, sustentando a sua vocação para o Ensino Politécnico, no
domínio das Ciências da Educação. Aqui se ministram cursos Técnicos Superiores Profissionais, cursos
de Licenciatura, de Pós-graduação, de Especialização e de Mestrado. Desenvolvemos, ainda, diversos
cursos de formação e atualização de competências e conhecimentos, no âmbito da formação contínua e da
aprendizagem ao longo da vida. A ESE é uma Entidade Formadora desde abril de 1996, atualmente com o
registo CCPFC/ENT-ES-0646/14.
Fiel aos seus estatutos, a ESE tem procurado desenvolver um projeto assente em princípios e valores de
cariz humanista, promovendo o progresso da comunidade em que está inserida, através do ensino, da
investigação, da cultura, do desporto, da realização de colóquios, conferências e seminários abertos a
toda a comunidade.
Importa evidenciar que, ao longo dos seus 34 anos de percurso, esta Escola Superior tem respondido
sistematicamente aos desafios que foram emergindo e às novas exigências do Ensino Superior.
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A4. Historical memory:
The ESE’s history is closely linked to the creation of the IP itself, whose beginning is articulated with the
life and work of the man who names this universe: Jean Piaget. Founded in 1979 as a non-profit
cooperative, then known as Cooperativa para o Desenvolvimento da Criança, SCRL, it now bears the name
"Instituto Piaget - Cooperativa para o Desenvolvimento Humano, Integral e Ecológico, CRL", following a
path of progressive investment in pedagogical and social projects. In fact, the IP’s main objectives are to
provide quality education, to create knowledge and to disseminate fundamental human values for an
indispensable personal and intellectual formation of all its agents - teachers, students, workers and
cooperators. In pursuit of this aim, the IP has systematically reinvested all its surplus in the improvement
and enhancement of its educational project, always in strict compliance with the Estatuto do Ensino
Superior Particular e Cooperativo (Private and Cooperative Higher Education Regulations).
Following these principles, the IP’s work has sought to diversify by encompassing a multiplicity of areas,
ranging from education to research, social action and the implementation of development projects, both in
Portugal and in the CPLP (Community of Portuguese Speaking Countries), as well as operating in the
publishing area.The Jean Piaget / Arcozelo ESE, based in Vila Nova de Gaia, has started its educational and
pedagogical activity in 1983, in the parish of Arcozelo, as a school for early childhood teachers. With the
publication of the Portuguese Basic Law of the Educational System, it became a School of Education.
Later, it has incorporated the Basic Education 1st cycle, the 2nd cycle in different variants, Socio-
Professional Education and Sociocultural Animation courses. Responding to new challenges, it has also
included 3 years (Bacharelatos) and 4 years (Licenciaturas) Bachelor courses, as well as Additional
Scientific and Pedagogical Training Courses in Early Childhood Education, Additional Scientific
Qualification and Pedagogical Qualification for other educational functions and, in recent years, Masters
courses.
Since its creation, the ESE Jean Piaget / Arcozelo has graduated about 11,000 educators, teachers and
other education technicians, according to the profiles defined for these professionals, and has recently
renewed its training offer, adapting the Bachelor's and Master's degrees to the Bologna Process. Currently,
the ESE is based on the IP’s Academic Campus facilities, in Vila Nova de Gaia, located in the parish of
Gulpilhares, pursuing its Polytechnic Education vocation in the Educational Sciences field. Here,
Technical, Bachelor, Postgraduate, Specialization and Masters courses are offered. We have also
developed a number of training and updating courses on skills and knowledge, on a lifelong learning basis.
The ESE is an official Training School (Entidade Formadora) since April 1996, currently registered as
CCPFC / ENT-ES-0646/14. In line with its statutes, the ESE has sought to develop a project based on
principles and values of a humanistic nature, promoting the progress of the community in which it is
inserted, through education, research, culture, sport, conferences, workshops and seminars open to the
entire community. It should be pointed out that this School has systematically responded to all the
challenges that have emerged and to all the College Education new demands, throughout its 34 years of
existence.

A5. Missão da Instituição:
A Escola Superior de Educação Jean Piaget/Arcozelo é um estabelecimento de interesse público, que se
enquadra estatutariamente nos princípios e valores humanos fundamentais do Instituto Piaget, e como tal
uma estrutura social destinada à concretização das finalidades essenciais da sua Entidade Instituidora, em
especial à criação, desenvolvimento, transmissão e difusão da cultura e do conhecimento, numa
perspectiva integral, ecológica e transdisciplinar, nomeadamente das artes, técnicas, ciências e demais
saberes.
A missão da ESE enraíza-se numa clara simbiose com a sua Entidade Instituidora, evidenciando ser o
ensino a sua natureza de ação e a pertinência de intervir na formação de profissionais no âmbito da
Educação formal e não formal, numa perspetiva holística, ao nível pedagógico, didático, técnico e
científico, consagrando uma intervenção educativa consciente, inclusiva e contextualizada.
Assente a sua missão numa clara perspetiva formativa, evidencia-se a pertinência da formação – inicial e
especializada - de profissionais no âmbito da Educação, particularmente quando se observa esta mesma
formação como holística: ao formar um profissional competente ao nível científico, pedagógico, didático, e
técnico, consagra-se uma intervenção educativa consciente, integradora e contextualizada.
É, ainda, de referir o facto de os longos anos de experiência da instituição nesta área de formação,
especialmente orientada para a práxis de educadores e professores, permitirem um conhecimento
sustentado nas dinâmicas das vivências formativas, configurando um olhar crítico e reflexivo para a
melhoria da qualidade na formação profissionalizante. A formação humana e cultural dos seus estudantes
é a sua missão numa perspetiva de inclusão social.
Assim, procuramos atuar com equidade, integridade e responsabilidade; respeitar os direitos de
interpelação livre e de expressão responsável; encorajar a inovação e a criatividade, designadamente a
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nível da investigação e produção científica e tecnológica, envolvendo-nos com as comunidades locais,
nacionais e internacionais.
Evidenciamos que a missão formativa assumida e praticada pela ESE envolve: o participar ativamente e
reflexivamente na formação ao longo da vida de profissionais na área da educação; o concorrer para a
formação humana das comunidades numa perspetiva inclusiva e ecológica, inovadora e criativa; o
articular conhecimento científico, técnico, cultural com redes institucionais.

A5. Institution’s Mission:
The Jean Piaget / Arcozelo College (ESE) is a public interest establishment, falling under IP’s basic human
values and principles, according to its Statutes, and being as such a social structure aimed at achieving
the essential purposes of its Founder Institution – namely, the creation, development, transmission and
diffusion of culture and knowledge, in an integral, ecological and transdisciplinary perspective, including
the arts, industries, sciences and other fields of knowledge. The ESE’s mission is based on a clear
symbiosis with its Founder Institution, being Education its nature of action and the pertinence of
intervening in the training of professionals stands out in the scope of formal and non-formal Education,
and in an holistic perspective, at the pedagogical, didactic, technical and scientific level, consecrating a
conscious, inclusive and contextualized educational intervention.
Based on a clear training perspective, it is evident the relevance of the initial and specialized training of
professionals in the field of Education, particularly being this training seen as holistic: by training an
effective professional at the scientific, pedagogical, didactic and technical level, we are consecrating a
conscious, integrative and contextualized educational intervention. It is also worth mentioning that the
institution's long years of experience in this area of training, especially oriented to the praxis of educators
and teachers, allow a sustained knowledge of the formative experiences dynamics, setting a critical and
reflective view for Quality improvement in vocational training. Our mission is the human and cultural
background of our students in a social inclusion perspective. Thus, we seek to act with equity, integrity
and responsibility; to respect the free interpellation rights and responsible expression; to encourage
innovation and creativity, particularly in scientific and technological research and production, by engaging
with local, national and international communities. We have shown that the training mission assumed and
practiced by ESE includes: to actively and reflexively participatie in lifelong training of professionals in the
area of education; to contribute to the human formation of communities in an inclusive, ecological,
innovative and creative perspective; the articulation of scientific, technical and cultural knowledge with
institutional networks.

A6. Projeto educativo, científico e cultural (artigo 11º, nº 3, da LBSE; artigo 3.º, artigo 40.º do RJIES)
No cumprimento do estabelecido na Lei de Bases do Sistema Educativo e no Regime Jurídico das
Instituições de Ensino Superior, como estabelecimento de Ensino Superior Politécnico a ESE Jean
Piaget/Arcozelo está especialmente vocacionada para a formação inicial, pós-graduada, especializada e
contínua de educadores, professores e de outros agentes educativos e, sendo uma estrutura social,
também destinada à criação, desenvolvimento, transmissão e difusão da cultura.
O Projeto Educativo Científico e Cultural da ESE Jean Piaget/Arcozelo (ESE) emerge como um instrumento
de gestão e de autonomia através do qual são definidos os princípios, metas, estratégias e linhas
orientadoras da ação educativa da escola. Trata-se de um documento de trabalho contínuo, coletivo e
participado, elaborado com e para toda a comunidade educativa e formativa, que responde às
especificidades e necessidades locais, sem perder de vista os desafios e as necessidades do mundo
contemporâneo. Os seus princípios norteadores fundam-se na filosofia humanista da Entidade Instituidora
Instituto Piaget, que assume a indissociabilidade entre o ensino, a aprendizagem, a investigação e a
extensão comunitária em prol do desenvolvimento humano, social e ecológico, princípio que resulta
localmente na dinâmica de proximidade, de valorização pessoal, de participação e de inclusão, patentes na
cultura organizacional da instituição e na sua relação com o exterior.
Numa lógica de coerência com estes princípios, para o cumprimento da missão de “criação,
desenvolvimento, transmissão e difusão da cultura numa perspetiva transdisciplinar” consagrada nos
seus estatutos, os instrumentos de gestão científica, pedagógica e organizacional, em articulação com o
projeto educativo, estão diretamente relacionados com os objetivos delineados no Plano Estratégico da
ESE, concretizados nos planos anuais de atividades e evidenciados nos relatórios finais.
O Projeto Educativo, Científico e Cultural da ESEJP/Arcozelo tem, até ao presente, centrado a sua
intervenção valorizando a qualidade científica, pedagógica e didática, técnica, cultural e humana,
privilegiando como vetores estratégicos: formação; investigação; gestão interna da qualidade;
divulgação/promoção da oferta formativa; extensão e relações com a comunidade.
Considerando esta dinâmica como espaço de aprendizagem a continuar, compreendemos e observamos,
no entanto, a necessidade de repensar e reestruturar o Projeto Educativo, Científico e Cultural da ESE no
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sentido de se responder aos desafios e constrangimentos que são colocados ao ensino superior.
A ESE assume assim a necessidade de alterar o seu do Projeto Educativo, Científico e Cultural. Esta
mudança emerge fundamentalmente devido a: mudanças sociais e económicas; a reduzida
empregabilidade, ainda que, cremos, temporária, na área da docência; alterações no perfil do estudante;
proliferação de oferta formativa; decréscimo da densidade populacional jovem; baixa procura de
candidatos aos cursos da sua oferta formativa.
A restruturação em curso está também 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. Este diagnóstico sustenta-se na política de
participação e de auscultação da comunidade educativa, nas diretrizes emanadas pelas entidades
governamentais, na interação com os diversos stakeholders, na reflexão conjunta efetuada pelos órgãos
de gestão e na informação sistematicamente recolhida pelos mecanismos do Sistema Interno de Garantia
de Qualidade, com o qual interage toda a comunidade académica (estudantes, docentes e pessoal não
docente).
A atualização do projeto educativo englobará um reforço na relação entre os contextos formais e não
formais, na adequação da formação inicial e contínua às novas exigências locais e da sociedade
contemporânea, através da renovação das práticas e da oferta educativa, da criação de ambiente
inovadores de aprendizagem e da relação escola-comunidade através da criação de novas parcerias que
envolvem o tecido social, cultural e tecnológico na sua relação com a Educação. Afirmando o seu
compromisso na área da responsabilidade social intra e extra-muros, implementando soluções para
problemas comunitários, sociais e educacionais complexos. Será dada também especial atenção à
produção, partilha e disseminação de conhecimento resultante das práticas e da intervenção comunitária,
sistematizada através de projetos de investigação-ação em parceria com instituições locais e
internacionais.
Por fim, as especificidades da cultura institucional, a aposta na inovação pedagógica, a centralidade no
estudante, o trabalho transdisciplinar e colaborativo em rede, a diversidade e a qualidade da oferta
formativa, a existência de recursos humanos qualificados experientes e comprometidos, os recursos
materiais, a infraestrutura existente e a criação de novos espaços de aprendizagem, o historial e a
experiência vivida nos últimos 34 anos assim como a ligação e a extensão da atividade da ESE à
população, incluindo as pessoas em situação de exclusão social, justificam o seu interesse público e a
aposta no processo de restruturação e de atualização que está a ser concretizado por todos os
intervenientes.

A6. Educational, scientific and cultural project (article 11th, no. 3 of LBSE; article 3rd, article 40th of RJIES):
In compliance with Lei de Bases do Sistema Educativo (Basic Law of the Educational System) and the
Regime Jurídico das Instituições de Ensino (Legal Regime of Higher Education Institutions), the ESE Jean
Piaget/Arcozelo focuses on initial, postgraduate, specialized and continuous education/training of child
caregivers, teachers and other educational agents, and also assumes itself as a social structure destined
to the creation, development, transmission and diffusion of culture. The ESE’s Educational, Scientific and
Cultural project emerges as an instrument of management and autonomy through which the principles,
goals, strategies and guidelines of the School’s educational action are defined. It is a document that
ensues from continuous, collective and participative work, which is made with and for the entire
educational community, and which responds to local specificities and needs without losing the perspective
of the challenges and needs of the contemporary world. Its guiding principles are based on humanist
philosophy of the instituting entity, the Instituto Piaget, which assumes the idea of the inseparability of
teaching, learning, research and community extension for human, social and ecological development.The
principle results, in local terms, in the dynamics of proximity, personal appreciation, participation and
inclusion, all of which are present in the Institution's organizational culture and in its relationship with the
outside world. Compliant with the above-mentioned principles, in order to fulfil the mission of "creation,
development, transmission and diffusion of culture in a transdisciplinary perspective", which is
established in its statutes, the ESE’s instruments of scientific, pedagogical and organizational
management, articulated with the educational project, are directly related to the objectives outlined in the
ESE’s Strategic Plan, and materialized in annual activity plans and shown in final reports. The
ESEJP/Arcolzelo’s Educational, Scientific and Cultural Project has, to date, focused onthe scientific,
pedagogical and didactic, technical, cultural and human quality, favouring the strategic vectors of: training;
research; internal quality management; dissemination/promotion of the education/training offer; extension
activities and community relations. Having considered this dynamic as a learning space that should be
continued, we have, however, understood and observed the need to rethink and restructure the ESE's
Educational, Scientific and Cultural Project in order to respond to the challenges and constraints put
forward to higher education. Thus, the ESE assumes the need to change its Educational, Scientific and
Cultural Project. The change happens basically due to: social and economic changes; reduced
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employability in the area of teaching, which, however, is believed to be temporary; changes in the
students’profile; proliferation of other education/training offers; decrease of youth population density; low
demand of candidates for the courses in its education/training offer. The ongoing restructuring is also
directly related to the diagnosis of local and social needs, and to the identification of a gap in the teacher
training that corresponds to some students’demands and to the educational paradigm of the 21st century.
This diagnosis is based on the policy of participation and consultation with the educational community, on
the guidelines issued by the government entities, on the interaction with the different stakeholders, on the
joint reflection carried out by the management bodies, and on the information systematically collected by
the Internal Quality Assurance System mechanisms, with which the entire academic community (students,
teachers and non-teaching staff) interacts.
The educational project update shall strengthen the relationship between formal and non-formal contexts,
and the adaptation of initial and continuing education/training to new local demands and to the demands of
contemporary society. This shall be done through the renewal of practices and educational offer, through
the creation of innovative learning environment and the school/community relationship through the
creation of new partnerships that involve social, cultural and technological entities in their relationship to
Education. Thus, the commitment to intra and extra-muros social responsibility will be affirmed, and
solutions to complex community, social and educational problems will be implemented. Also, special
attention will be given to the production, sharing and dissemination of knowledge resulting from
community intervention and its practices, systematized through action-research projects in partnership
with local and international institutions.
Finally, the specificities of the institutional culture, the emphasis on pedagogical innovation, the centrality
of the student, the transdisciplinary and collaborative networked work, the diversity and quality of the
education/training offer, the existence of skilled, committed and qualified human resources, the material
resources, the existing infrastructure and the creation of new learning spaces, the institutional history and
the experience of the past 34 years, as well as the connection and the extension of the ESE’s activity to the
population, including to people in situations of social exclusion, justify the ESE’s public interest and the
commitment to the process of restructuring and updating that is being implemented by all stakeholders.

A7. Organização e gestão

A7.1. Órgãos de governo:
São órgãos de governo da ESE Jean Piaget/Arcozelo: a) O Diretor; b) O Conselho Técnico-Científico (CTC);
c) O Conselho Pedagógico (CP); d) O Conselho Consultivo (CC); e) O Conselho Disciplinar (CD); f) O
Conselho Económico-Financeiro (CEF).
Embora sendo uma Escola tutelada pelo Instituto Piaget, goza de autonomia científica, pedagógica e
cultural. Cabe estatutariamente à entidade instituidora, através da Direção do IP e do Secretário-geral, a
delegação nos departamentos, gabinetes e divisões dos serviços centrais as funções que assegurem as
condições materiais necessárias ao adequado funcionamento da escola, nomeadamente as que se relevam
necessárias ao nível estatutário, administrativo, financeiro, patrimonial e disciplinar.
Neste contexto, de acordo com o expresso nos Estatutos da Escola Superior de Educação Jean
Piaget/Arcozelo (Despacho n.º 19067/2009, artº 9), o principal órgão de governo da Escola é a Diretora, que
é coadjuvada por um Diretor-Adjunto, ambos designados pela Entidade Instituidora de entre os docentes
da ESE. À Diretora compete elaborar o plano geral de atividades, ouvidos o CTC, o CP e CEF, com vista à
concretização dos objetivos do projeto educativo. Compete ainda: elaborar e publicar o Relatório Anual;
assegurar a gestão equilibrada dos recursos humanos e físicos; propor protocolos/parcerias de âmbito
nacional e internacional; emitir pareceres para o regular funcionamento da ESE; comunicar aos órgãos da
tutela os elementos necessários para o seu funcionamento; assegurar a gestão dos outros órgãos de
governo da ESE.
Quanto aos outros órgãos de governo evidenciam-se os Conselhos Técnico-Científico e Pedagógico, de
que relevamos as competências, definidas nos Estatutos, artºs 12 e 13, respetivamente:
- O CTC é responsável pela orientação da política científica e pedagógica nos domínios do ensino,
investigação, extensão cultural e prestação de serviços à comunidade, dentro dos princípios estratégicos
e orientadores da filosofia da Escola sendo da sua competencia: apreciar o plano de atividades científicas
da Escola; pronunciar-se sobre a admissão do pessoal docente e investigador; pronunciar-se sobre a
criação de ciclos de estudos e aprovar os planos de estudos dos ciclos de estudos ministrados; propor ou
pronunciar-se sobre a realização de acordos e de parcerias internacionais; deliberar sobre equivalências,
de graus e diplomas, nos casos expressamente previstos na lei.
- O Conselho Pedagógico é o orgão responsável pelas orientações, métodos, atos e pela análise dos
resultados das atividades de ensino e aprendizagem, e compete-lhe: pronunciar-se sobre as orientações
pedagógicas e os métodos de ensino e avaliação; promover a realização da avaliação do desempenho
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pedagógico dos docentes, por estes e pelos estudantes, respetiva análise e apresentação superior;
apreciar as queixas relativas a falhas pedagógicas e propor as providências necessárias; aprovar o
regulamento de avaliação do aproveitamento dos estudantes; pronunciar-se sobre a criação de ciclos de
estudos e sobre os planos dos ciclos de estudos ministrados; propor a aquisição de material didático,
audiovisual ou bibliográfico de interesse pedagógico; propor a realização de cursos, conferências,
estudos, seminários e outras atividades de interesse didático ou científico; promover a realização de
novas experiências pedagógicas e propor ações tendentes à melhoria do ensino.
Quanto ao Conselho Consultivo integrado por docentes, estudantes e funcionários administrativos e
gerais compete pronunciar-se sobre questões consideradas pertinentes para o funcionamento da ESE.
O Conselho Disciplinar também ele composto por docentes, estudantes e funcionários administrativos e
gerais compete emitir parecer sobre assuntos relacionados com eventuais incidentes de natureza
disciplinar.
Importa também indicar que, embora não sendo um órgão da ESE, existe nos seus estatutos (artigo 44º), a
figura do Provedor do Estudante em exercício das atribuições legalmente instituídas.

A7.1. Management bodies:
The governing bodies of Jean Piaget / Arcozelo ESE are: a) The Director; B) The Technical-Scientific
Council (CTC); C) The Pedagogical Council (CP); D) The Advisory Board (CC); E) The Disciplinary Council
(CD); F) The Economic and Financial Council (CEF). Although the School is subordinate to the IP, it has
scientific, pedagogical and cultural autonomy. It is a statutory responsibility of the institution, through the
IP Directorate and Secretary General, to delegate to central departments, offices and divisions all functions
ensuring the material conditions necessary for the proper functioning of the school, namely those that will
be found necessary at the statutory, administrative, financial, patrimonial and disciplinary levels.
In this context, according to the Jean Piaget / Arcozelo College Statute (Order no. 19067/2009, art. 9), the
main governing body of the School is the Director, who is assisted by a Director-Deputy, both appointed by
the Founder Institution from amongst the ESE’s teaching staff. The Director is responsible for preparing
the general plan of activities, after hearing the CTC, the CP and the CEF, aiming to achieve the educational
project’s objectives. It is also the Director’s responsibility to prepare and publish the Annual Report; to
ensure the sound management of human and physical resources; to propose national / international
protocols / partnerships; to issue opinions concerning the ESE’s regular operation; to communicate to the
supervisory bodies the necessary elements for the School’s normal functioning; the management of the
other ESE’s governing bodies. As for the other governing bodies, the Technical-Scientific and Pedagogical
Councils are most relevant. Their responsibilities, as defined in the Statutes (arts. 12 and 13, respectively),
are as follows:
- The CTC is responsible for defining the scientific and pedagogical policy in the areas of teaching,
research, cultural extension and service to the community, within the School’s strategic and guiding
principles. Its competences are: to evaluate the School’s plan for scientific activities; to pronounce on the
admission of teaching and research staff; to pronounce on the creation of new courses and to approve the
current courses’ study plans; to propose or pronounce on the realization of international agreements and
partnerships; to deliberate on equivalences, degrees and diplomas, in those cases expressly provided by
law.
- The Pedagogical Council is the body responsible for guidelines, methods, acts and analysis of teaching
results and learning activities, and it is also responsible for: pronouncing on pedagogical guidelines and
teaching methods and evaluation; to promote the execution of the teachers pedagogical performance
evaluation, by themselves and by their students, as well as its analysis and presentation; assessing
complaints about pedagogical failures and proposing the necessary measures; to approve the regulation
for the students achievement evaluation; to pronounce on the creation of new courses and on the current
courses’ study plans; to propose the acquisition of didactic, audiovisual or bibliographic material of
pedagogical interest; to propose courses, conferences, studies, seminars and other activities of
educational or scientific interest; to promote the development of new pedagogical experiences and to
propose actions aimed at improving teaching.
The Advisory Board, composed of teachers, students and administrative and general staff, is responsible
for deciding on issues considered relevant to the functioning of the ESE. The Disciplinary Council also
composed of the teaching staff, students and administrative and general staff, is responsible for issuing
opinions on matters related to any incidents of a disciplinary nature. It should also be noted that, although
it is not an ESE body, the Statutes (Art. 44) include a Student’s Ombudsman office, performing its legally
established duties.

A7.2. Adequação dos órgãos de governo (artigo 40.º e) e f) do RJIES):
Como resultado das competências inerentes a cada um dos órgãos atrás identificados (A7.1), e no
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cumprimento do disposto no RJIES a ESE detém autonomia científica, pedagógica e cultural, (artigo 6º dos
Estatutos) envolvendo a participação de docentes, investigadores, estudantes e pessoal não docente.
O Conselho Técnico-Científico é composto por cinco membros, todos docentes da ESE a tempo integral e
com o grau de doutor. É presidido pela diretora, por inerência de funções e os restantes membros em
resultado de processo eleitoral.
O Conselho Pedagógico é composto pelo Diretor Adjunto, por inerência de funções, por membros eleitos
de entre os docentes em regime de tempo integral e por representantes dos estudantes eleitos pelos seus
pares. A presidência está a cabo de um docente eleito de entre os seus membros.
O Conselho Consultivo, resultante de eleição, é composto por 3 docentes, 2 estudantes e um
representante dos serviços administrativos e gerais. A presidência está a cabo de um docente eleito de
entre os seus membros.
O Conselho Disciplinar é composto pelo Diretor Adjunto, por inerência de funções, e por 3 membros
eleitos pelos docentes, 2 membros eleitos pelos estudantes e, ainda, um membro eleito pelos
trabalhadores administrativos e dos serviços. É presidido por um docente eleito pelos membros do
Conselho entre os docentes que que dele fazem parte.
Estes Conselhos estão regulados pelos respetivos Regimentos, documento que define as regras
específicas do funcionamento de cada um destes órgãos, nomeadamente quanto aos procedimentos de
eleição dos seus membros e que devem estar em conformidade com as Normas Orientadoras do Processo
Eleitoral da Instituição. Este Processo Eleitoral, dependendo da composição de cada Conselho, assenta no
princípio da representatividade democrática dos seus membros.
A responsabilidade dos diferentes membros destes Conselhos passa pela tomada de decisões, que se
devem pautar por serem colegiais na procura de consensos e que devem estimular a discussão e o
confronto de ideias e propostas.
Anotamos que a participação dos diversos intervenientes na vida da ESE está espelhada na composição
dos diversos órgãos, e que os mesmos têm uma ação muito importante nos contributos para as melhorias
da nossa intervenção.
Quanto ao Conselho Económico-Financeiro é composto por dois membros designados pela entidade
instituidora.

A7.2. Adequacy of the management bodies (article 40th e) and f) of RJIES):
As a result of the competencies inherent to each of the bodies identified above (A7.1), and in compliance
with the of RJIES provisions, the ESE holds scientific, pedagogical and cultural autonomy (Art. 6 of the
Statutes), involving the participation of teachers, researchers, students and non-teaching staff. The
Technical-Scientific Council consists of five members, being all of them ESE’s full time teachers holding a
doctorate degree. It is chaired by the director, in compliance with the duties inherent to the office, resulting
the remaining members of an electoral process. The Pedagogical Council consists of the Deputy Director,
in compliance with the duties inherent to the office, by members elected from amongst full-time professors
and by student representatives elected by their peers. The Council is chaired by a teacher elected from
among its members. The Consultative Council, resulting from an election, consists of 3 teachers, 2
students and 1 administrative and general services representative. It is chaired by a teacher elected from
among its members.
The Disciplinary Council is composed of the Deputy Director, in compliance with the duties inherent to the
office, and by 3 members elected by the teachers, 2 members elected by the students and also 1 member
elected by the administrative and services staff. It is chaired by a teacher, which is elected by the Council
members from amongst its teachers. These Councils are regulated by their respective Rules of Procedure,
a document that defines the specific rules governing each of these bodies’ activities, namely regarding the
procedures for electing their members, which must comply with the Institutional Electoral Process
Guidelines. This electoral process, depending on each Council’s composition, is based on the principle of
the democratic representativeness of its members. The responsibility hold by the different members of
these Councils is determined by the decision-making process, which should be collegial, searching
consensus and stimulating the discussion and confrontation of ideas and proposals. We note that all these
actors’ participation of the ESE’s life is reflected in the composition of the different bodies. They play a
very important role in contributing to improve our intervention. The Economic and Financial Council
consists of 2 members appointed by the Founder Institution.

A7.3. Sistema interno de garantia da qualidade (artigo 4º, nº 1 c) do RJAES):
Existe, a nível institucional, não estando certificado pela A3ES (segue para A7.3.2)

A7.3.1. Evolução do sistema (no caso de sistema certificado pela A3ES):
Não se aplica
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A7.3.1. System evolution (when system certified by A3ES)
Not Applicable

A7.3.2. Breve descrição do sistema (no caso de sistema não certificado pela A3ES):
Gestão Interna da Qualidade constitui uma prioridade institucional. O Sistema Interno de Garantia da
Qualidade (SIGQ) é transversal a todas as Instituições de Ensino Superior (IES) do Instituto Piaget (IP), e
tem como base os referenciais europeus e nacionais para os sistemas internos de garantia da qualidade
nas IES. Cabe a cada IES garantir localmente a sua implementação, envolvendo toda a comunidade
académica e respetivos stakeholders, num compromisso com a garantia da qualidade e a sua melhoria
contínua, como suporte ao desenvolvimento de uma cultura da qualidade. O SIGQ assume assim o duplo
propósito de prestação de contas e de melhoria contínua.
A política institucional para a garantia da qualidade (ref.1) é parte integrante da gestão estratégica da
instituição, constituindo um dos eixos do seu Plano Estratégico. Nesse eixo traduz-se a política da
qualidade para os programas e graus oferecidos e para as restantes dimensões da missão institucional. O
desenvolvimento e implementação desta política é da responsabilidade de toda a comunidade académica,
reforçando-se a preocupação em envolver os stakeholders externos. O Manual de Qualidade (MQ) do IP
constitui o documento formal onde se descreve o SIGQ, a organização, as responsabilidades dos
diferentes órgãos e serviços, as formas de envolvimento dos agentes académicos e dos stakeholders
externos, e o modo de implementação, acompanhamento e revisão do próprio sistema. Este documento,
publicado em maio de 2013, encontra-se em revisão, num processo participativo que envolve a
comunidade académica e stakeholders externos, e será publicado em 2018. Esta revisão irá traduzir a atual
visão estratégica da instituição no domínio da política da qualidade, e incorporar a evolução do SIGQ nos
últimos 4 anos.
A conceção da oferta formativa (ref.2) é realizada por grupos de trabalho multidisciplinares,
maioritariamente constituídos por docentes da área científica. A partir dos objetivos de aprendizagem, os
programas são concebidos em consonância com a estratégia institucional e com as recomendações do
Conselho da Europa quanto aos propósitos do ES: i) preparação para uma cidadania ativa; ii) preparação
para as futuras carreiras profissionais, contribuindo para a empregabilidade dos graduados; iii) apoio ao
desenvolvimento pessoal; e iv) criação de uma base de conhecimento abrangente e avançada,
estimulando a investigação e a inovação. A aprovação dos programas passa pela análise da Diretora da
ESE, nas vertentes científica e de enquadramento na missão da ESE, e pelos Conselhos Técnico-Científico
(CTC) e Pedagógico (CP) para análise e pronúncia. O IP também se pronuncia, ao nível da sua integração
na estratégia institucional, e promove mecanismos de apoio para a sua consolidação. A coordenação
encarrega-se, em colaboração com o Responsável Local para a Implementação da Qualidade (RLIQ), de
monitorizar a avaliação do programa, conforme os procedimentos previstos no SIGQ. As propostas de
revisão e atualização dos conteúdos programáticos são da responsabilidade da coordenação, com base
nos dados recolhidos nesse sistema, sendo alvo de análise e emissão de parecer pelo CP e CTC.
O subsistema de Avaliação das Unidades Curriculares (UC) assume relevância central no SIGQ, estando
focado no ensino, aprendizagem e a avaliação centrados no estudante (ref.3), 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 na criação do processo de aprendizagem, 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.
No que diz respeito à admissão de estudantes, progressão, reconhecimento e certificação (ref.4), a ESE
dispõe de regulamentos pré-definidos e publicitados, cobrindo todas as fases do ciclo de vida do
estudante na instituição. São também garantidos procedimentos justos de reconhecimento de
qualificações, períodos de estudos e aprendizagens prévias, incluindo aprendizagens informais e não-
formais, bem como de processos de certificação elucidativos quanto aos resultados de aprendizagem
alcançados e ao contexto, nível, conteúdos e estatuto dos estudos completados. O SIGQ dispõe
atualmente de processos e ferramentas para recolher informação relativa à progressão dos estudantes,
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estando em desenvolvimento um mecanismo que permita monitorizar essa informação de forma
individualizada, e atuar em tempo útil.
A monitorização contínua e revisão periódica dos programas (ref.5) assenta nas estruturas e mecanismos
de suporte à garantia da qualidade previstas no MQ tendo, no Relatório de Coordenação de Ciclo de
Estudos (RCCE), o seu instrumento principal. Este instrumento é elaborado anualmente pelo Coordenador
do Curso com base na informação agregada proveniente dos RUC, e de outras fontes como questionários
de empregabilidade e questionários de internacionalização, 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.
As políticas de investigação e desenvolvimento da instituição (ref. 6) traduzem-se, ao nível do SIGQ, em
mecanismos que promovem a articulação entre o ensino e a investigação, designadamente no que se
refere ao contacto dos estudantes com atividades de investigação e inovação desde os primeiros anos, e
em procedimentos de monitorização, avaliação e melhoria dos recursos humanos e materiais afetos à
investigação e desenvolvimento, da produção científica, tecnológica e artística, dos resultados da
valorização do conhecimento e dos resultados da articulação entre o ensino e a investigação. Esta
informação encontra-se agregada no RCCE.
A informação relativa às atividades de colaboração interinstitucional e com a comunidade (ref. 7), os
mecanismos que as promovem e a sua avaliação, nomeadamente quanto ao seu contributo para o
desenvolvimento regional e nacional, estão consagrados no SIGQ, e agregados ao nível do RCCE. Está em
desenvolvimento um mecanismo que permita integrar e monitorizar essa informação ao nível da ESE.
As atividades de internacionalização (ref. 8) são promovidas através dos órgãos institucionais (DRIIP e
Gabinete de Mobilidade) e de mecanismos do SIGQ (também no RCCE) que permitem monitorizar e avaliar
a sua dimensão e impacto, ao nível das parcerias, participação em projetos internacionais e mobilidade de
estudantes, pessoal docente e não docente.
O SIGQ consagra também mecanismos para a gestão dos recursos humanos (ref. 9) e dos recursos
materiais e serviços (ref. 10). Os primeiros garantem a definição de processos justos e transparentes para
o recrutamento e desenvolvimento profissional do pessoal docente e não docente. O sistema disponibiliza
a informação com base na qual assentam os modelos de avaliação do desempenho do pessoal docente
(ADPD) e do pessoal não docente (ADPND). Os segundos fornecem informação para planear, gerir e
melhorar os serviços e recursos materiais, de forma a garantir o desenvolvimento das aprendizagens dos
estudantes, assim como as atividades científico-pedagógicas.
Nos últimos 4 anos, o SIGQ teve um desenvolvimento substancial no que respeita à gestão da informação
(ref. 11), ampliando os mecanismos e abrangência das fontes de informação que alimentam o sistema,
envolvendo toda a comunidade académica e stakeholders externos e desmaterializando mecanismos e
processos que permitem agilizar o sistema, disponibilizar informação para a tomada de decisão em tempo
útil e planear atividades de follow-up.
No que respeita à informação pública (ref. 12), o SIGQ garante os mecanismos para publicação de forma
clara, precisa, objetiva, atualizada e facilmente acessível, a informação sobre as atividades e programas da
ESE.
O carácter cíclico da garantia externa da qualidade (ref. 13) é garantido pelos processos legais,
nomeadamente pela submissão da instituição a processos de avaliação externa periódica.

A7.3.2. Brief description of system (when system not certified by A3ES):
Internal Quality Management is an institutional priority. The Internal Quality Assurance System (IQAS) is
transversal to all Higher Education Institutions (HEI) of the Piaget Institute (PI) and is based on the
European and national guidelines for the internal quality assurance systems in HEI. It is up to each HEI to
locally guarantee its implementation, involving the entire academic community and external stakeholders,
committed to quality assurance and continuous enhancement, to support a quality culture development.
Thus, the IQAS assumes a dual purpose of accountability and continuous enhancement.
The institutional policy for quality assurance (standard 1) is an integral part of the strategic management of
the institution, constituting one of the axis of its Strategic Plan. This axis translates the quality policy
concerning the programs and degrees offered, and other dimensions of the institutional mission. The
development and implementation of this policy is a responsibility of the entire academic community,
reinforcing the concern to involve external stakeholders. The IP Quality Manual (QM) is the formal
document describing the IQAS, the organization, the responsibilities of the different bodies and services,
the levels of involvement of academic agents and external stakeholders, and the way to implement, monitor
and revise the system itself. This document, published in May 2013, is under review in a participatory
process involving the academic community and external stakeholders, and will be published in 2018. This
review will translate the institution's current strategic vision for quality policy and will incorporate the
evolution of the IQAS during the last 4 years.
The design of programmes (std. 2) is carried out by multidisciplinary working groups, mainly professors
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from the scientific areas. Based on the learning objectives, the programmes are designed in line with the
institutional strategy and recommendations of the Council of Europe concerning HE purposes: (i)
preparation for active citizenship; (ii) preparation for future professional careers, contributing to the
employability of graduates; (iii) support for personal development; and (iv) the creation of a comprehensive
and advanced knowledge base, stimulating research and innovation. The approval of the programmes is
analysed by the ESE Director, in the scientific and framework aspects of the ESE mission, and by the
Technical-Scientific (TCC) and Pedagogical (PC) Councils for analysis and pronunciation. The PI also
addresses the level of its integration in the institutional strategy and promotes support mechanisms for its
consolidation. The Coordination, in collaboration with the Local Responsible for Quality Implementation
(LRQI), is responsible for monitoring the evaluation of the program, in accordance with the procedures
provided in the IQAS. The proposals for revision and updating of the programmatic contents are the
responsibility of the coordination, based on the data collected in this system, being analysed and issued
by the PC and TCC.
The subsystem of Evaluation of the Curricular Units (CU) assumes central relevance in the IQAS, focusing
on student-centred teaching, learning and assessment (std. 3), as core processes of the institutional
mission. This subsystem includes mechanisms that promote student-centred teaching and learning
processes, the creation of learning environments that encourage an active role of the student in the
creation of the learning process, student evaluation processes that reflect this approach and are able to
demonstrate the achievements in relation to the defined learning objectives. The instrument that
aggregates the information and reflection relevant to these processes is the CR Report (CUR), completed
by the teachers at the end of the CU. This instrument integrates the evaluation related to the organization
and planning of the CU, teaching and learning conditions, student evaluation, training efficiency, workload
assessment, evaluation of the functioning of the CU (in the case of Internships it includes the perception of
students, internal and external counsellors), evaluation of teaching and learning (teacher self-assessment,
reflection on the results of the pedagogical surveys applied to students and the report completed by the
class delegate – presenting the reflection of the class on the critical points and improvement suggestions),
reflection on the pedagogical practice and a general reflection on the CU.
With regard to admission of students, progression, recognition and certification (std. 4), the ESE has pre-
defined and publicized regulations covering all phases of the student's life cycle in the institution. Fair
procedures for recognition of qualifications, periods of study and prior learning, including informal and
non-formal learning, as well as clear certification processes regarding the learning outcomes achieved and
the context, level, content and status of completed studies are also guaranteed. The IQAS currently has
processes and tools to collect information regarding student progression, and the development of a
mechanism is in place to monitor this information in an individualized way and to act in a timely manner.
Continuous monitoring and periodic review of programmes (std. 5) are based on the structures and
mechanisms that support quality assurance provided in the QM - the Course Coordination Report (CCR) is
its main instrument. This instrument is annually prepared by the Course Coordinator on the basis of the
aggregated information from the CURs and other sources such as employability questionnaires and
internationalization questionnaires, to ensure that the programmes achieve the stated objectives and
respond to the needs of the students and the Society, contributing to its continuous improvement.
The research and development policies of the institution (std. 6) are translated, at the level of the IQAS, into
mechanisms that promote the link between teaching and research, in particular in what concerns students’
contact with research and innovation activities since the first years, and in procedures for monitoring,
evaluation and improvement of human and material resources related to research and development,
scientific, technological and artistic production, results of knowledge valorisation and results of the
articulation between teaching and research. This information is aggregated in the CCR.
Information on inter-institutional and community-based collaborative activities (std. 7), the mechanisms
that promote them and its evaluation, particularly concerning their contribution to regional and national
development, are included in the IQAS and aggregated at the level of the CCR. A mechanism is being
developed to integrate and monitor this information at the institutional level.
Internationalization activities (std. 8) are promoted through the institutional bodies (DRIIP and Mobility
Office) and IQAS mechanisms (also in the CCR), that allow the monitoring and evaluation of their size and
impact, in terms of partnerships, participation in international projects and student, teaching and non-
teaching staff mobility.
The IQAS also establishes mechanisms to manage human resources (std. 9) and services and material
resources (std. 10). The former guarantee the definition of fair and transparent processes for the
recruitment and professional development of teaching and non-teaching staff. The system provides the
information to support performance evaluation models for teaching staff (PETS) and non-teaching staff
(PENTS). The latter provide information to plan, manage and improve services and material resources, in
order to ensure the development of student learning, as well as scientific and pedagogical activities.
In the last four years, the IQAS has undergone substantial development in information management (std.
11), expanding the mechanisms and scope of the information sources that feed the system, involving the
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whole academic community and external stakeholders, and dematerializing mechanisms and processes
that streamline the system, provide information for timely decision making, and plan follow-up activities.
With regard to public information (std. 12), the IQAS guarantees mechanisms for the publication of
information on the activities and programs of the ESE in a clear, precise, objective, updated and easily
accessible form.
The cyclical character of the external quality assurance (std. 13) is guaranteed by legal processes, namely
by submitting the institution to processes of periodic external evaluation.

A7.3.2.1 Link para o manual de qualidade:
https://www.ipiaget.org/id/126

A8. Ensino

A8.1. Procura e acesso (artigo 4º, nº 2 c) do RJAES):
A entidade Instituidora, em regime de cooperação e estreita interdependência com a Unidade Orgânica,
desenvolve um conjunto de estratégias que têm como objetivo incentivar a procura e o acesso ao Ensino
Superior. Assim nas suas políticas macro podemos assinalar:
-Promoção da equidade e diversidade no acesso ao Ensino Superior que se articula com a missão do IP
-Divulgação de informação clara e objetiva para acesso ao Ensino Superior
-Captação de novos públicos, nomeadamente de estudantes internacionais e estudantes europeus
-Revisão e melhoria contínua das estratégias de recrutamento e das estratégias de retenção, de modo a
garantir a sua qualidade
-Condições especiais de acesso para os maiores de 23 anos, como horários flexíveis para possibilitar
acesso ao Ensino Superior a pessoas com 30-34 anos de idade por forma a contribuir para que seja
atingida em 2020 a meta de 40% daquele nível etário, conforme meta assumida pelo governo, o que implica
um desafio para a ESE em termos pedagógicos e, simultaneamente, promove a igualdade na oportunidade
de acesso
-Divulgação dos resultados da empregabilidade dos nossos cursos, como fator de eficiência e eficácia das
formações oferecidas
-Reforço e apoio do ensino em português, como fator de atração de público dos países de língua oficial
portuguesa
Neste enquadramento e tendo em conta que a evolução da procura e o alargamento da base social de
recrutamento dos estudantes (RJAES), constitui um dos parâmetros de avaliação da qualidade do
estabelecimento de Ensino Superior, a divulgação da oferta formativa tem sido claramente uma das
prioridades da ESE. Deste modo, tem-se apostado nestes últimos anos em atividades de proximidade com
as entidades onde existem potenciais estudantes, como sejam mostras formativas, palestras e workshops,
em agrupamentos de escolas (ensino secundário e cursos técnico-profissionais) entre outras. Destes
encontros têm resultado diversas visitas de candidatos à ESE, a propósito do "Dia da Escola Aberta" e
noutros momentos, como é o caso do Challenger Piaget, a fim de conhecerem os espaços, experienciarem
atividades e estabelecerem contacto com os estudantes que aqui frequentam algum curso.
Considerando que estas ações não se direcionaram apenas para estudantes do 12.º ano, estamos
confiantes que esta divulgação poderá resultar num aumento significativo da procura em próximos anos.
No sentido de captar novos estudantes, na modalidade de maiores de 23 anos, também se tem promovido
a oferta formativa junto das Instituições Particulares de Solidariedade Social e outras com valências na
área da Educação Formal e Não Formal.
Nesse sentido procuramos divulgar junto das diferentes instituições educativas, de carácter formal e não
formal, que têm no seu quadro colaboradores que são potenciais candidatos a ingressarem pela via dos
maiores de 23anos. Temos procurado também apostar numa campanha de proximidade junto das Escolas
Profissionais, que tenham no seu plano de formação cursos profissionais, com um perfil enquadrado na
continuidade formativa de nível superior no âmbito da educação básica.
Esta aposta também se tem trabalhado com os CTeSP no sentido de sensibilizar os potenciais candidatos
para um novo perfil de diplomado de nível superior.
Conscientes da necessidade de aumentar o número de candidatos e diversificar as respostas na procura
de acesso, estamos, a curto prazo, a projetar novas mediadas no sentido de se potenciar e estimular o
acesso, nomeadamente:
-Aumento do potencial de atratividade dos cursos e das mais-valias da nossa formação através do
estabelecimento de parcerias com empresas em diversas áreas e setores, como o cultural, o social e o
tecnológico.
-Preparação de novos ciclos de estudo e aposta na diversificação da oferta formativa como meio de atrair
novos públicos. Esta aposta, diretamente relacionada com as novas exigências/necessidades da
sociedade, poderá também contribuir para a especialização, o desenvolvimento/aperfeiçoamento de
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competências por parte dos nossos ex-estudantes, fazendo com que retomem a formação e a frequentar a
instituição.

A8.1. Demand and admission (article 4th, no. 2 c) of RJAES):
The Founding Body, in cooperation and close interdependence with the Organic Unit, is developing a set of
strategies aiming to stimulate the demand and access to Higher Education. Thus, from its macro-policies,
the following stand out:
- Promotion of equality and diversity in access to higher education
- Dissemination of clear and objective information concerning access to higher education
- Attraction of new types of student population, namely international and European Union students
- Flexible timetables so as to provide higher education access and attendance for people aged 30-34, and
thus contribute to achieving the age group’s presence of 40% by 2020, which is in line with the Portuguese
government’s objective for the referred age group
- Dissemination of the IP higher education courses employability results, which functions as a
differentiation factor for the referred courses
- Teaching Portuguese as a Foreign Language and its reinforcement during higher education courses,
which serves as an attraction factor for student populations from non-Portuguese speaking countries
- Revision and continuous improvement of student recruitment and retention strategies in order to ensure
their quality. Therefore, being the demand evolution and the expansion of the student recruitment social
base (RJAES) one of the parameters for evaluating the quality of a Higher Education establishment, the
promotion of our educational offer has been clearly one of the ESE’s priorities. Thus, in recent years we
have been focusing on close proximity activities in locations with potential students, such as road shows,
lectures and workshops, in secondary and technical-professional schools, among others. These meetings
have resulted in several candidates visiting the ESE, following "Open School Day" events and other
occasions, such as the Piaget Challenger, in order to get to know the facilities, experience some activities
and get in touch with current IP students. Considering that these actions were not directed to 12th year
students alone, we are confident that this promotion actions will result in a significant demand increase in
coming years.
In addition, our different training courses and workshops have been promoted using different materials, on
the ESE website (within the IP website) and social networks. In order to attract new students in the Over 23-
Year-Old modality, our educational offer has been also promoted by Social Solidarity Private Institutions
and others with some intervention in the area of Formal and Non Formal Education. We seek to promote, in
this manner, our courses within different formal and non-formal educational institutions having workers
who are potential candidates to choose the Over-23-Year-Old modality. We have also tried to focus on a
proximity campaign in Vocational Schools having professional courses in their training plan and a profile
framed for continuity in higher education, in the scope of basic education. This commitment has been also
done with Professional Technical Higher Education Courses (CTeSPs) to inform potential applicants to this
new higher education diploma. Being aware of the need to increase the number of candidates and to
diversify our response in the students search for higher education access, we are, in the short term,
projecting new ways to promote and stimulate it, namely: - Increasing our courses attractiveness potential
as well as its added value by establishing partnerships with companies in different areas and sectors, such
as cultural, social and technological. - Preparing new study cycles and investing on the diversification of
our educational offer as a means to attract new audiences. This commitment, which is directly related to
the new requirements / needs of our society, can also contribute to our former students’ skills
specialization and development / improvement, so that they will return and study in our institution.

A8.2. Sucesso escolar (artigo 4º, nº 2 d) e e) do RJAES):
No cumprimento do estipulado no RJAES a ESE tem promovido a integração dos estudantes e o sucesso
escolar, operacionalizando os princípios de Bolonha e acautelando os procedimentos previstos no
Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ). Assim, no que diz respeito à prossecução dos objetivos
de aprendizagem, tem-se apostado progressivamente na adoção de métodos e estratégias de ensino-
aprendizagem ativas, diversificadas, centradas nas necessidades dos estudantes e na construção
partilhada de saberes.
Os Relatórios de Unidade Curricular (RUC) e os Relatórios de Coordenador de Ciclo de Estudos (RCCE)
são instrumentos que facilitam a monitorização periódica do sucesso escolar. Para além da análise
realizada pela Diretora e Diretor-Adjunto, estes relatórios são, também analisados nos Conselhos Técnico-
Científico e Pedagógico, no sentido de garantir o cumprimento dos objetivos de aprendizagem inscritos
nos programas de cada uma das Unidades Curriculares (UC) e melhoria gradual das aprendizagens.
Ainda de acordo com os pressupostos de Bolonha, a organização das UC garante o desenvolvimento
progressivo da autonomia dos estudantes através de propostas de trabalho autónomo, acompanhadas nas
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aulas de orientação tutorial. Este acompanhamento ocorre, ainda, nos tempos não letivos, nos quais os
docentes se disponibilizam para um apoio mais individualizado. Em algumas UC, potenciando a partilha de
saberes, promove-se a apresentação oral de trabalhos, de portefólios..., na presença de colegas
estudantes e de docentes.
Sustentada numa lógica construtivista, a plataforma Moodle oferece um complemento às horas de
contacto, as quais são presenciais, e ainda uma série de recursos e tarefas que privilegiam o trabalho
colaborativo, a pesquisa autónoma e a autorregulação das aprendizagens.
Por outro lado, os inquéritos pedagógicos do SIGQ permitem aos estudantes avaliar cada uma das UC e as
práticas pedagógicas adotadas pelos respetivos docentes.
Questões mais imediatas podem ser colocadas diretamente ao Provedor do Estudante, ao Coordenador de
Curso ou à Direção. Existe um procedimento formal que permite ao estudante consultar os testes escritos
e os trabalhos, depois de corrigidos, e requerer a reavaliação das provas de exame.
Assim, na prossecução dos objetivos de ensino-aprendizagem, numa perspetiva de sucesso escolar, a
ESE tem como abordagem pedagógico-didática três referenciais, aliás inscritos nos Sistemas Internos de
Garantia da Qualidade para as Instituições de Ensino Superior: ensino, aprendizagem e avaliação
centrados no estudante. Como referido anteriormente a Instituição adota os procedimentos mais
adequados a assegurar que o ensino é ministrado de modo a favorecer um papel ativo do estudante na
criação do processo de aprendizagem, bem como processos de avaliação dos estudantes que sejam
consonantes com essa abordagem.
Na concretização destes procedimentos a instituição promove dinâmicas que permitem assegurar o
sucesso formativo dos seus estudantes, nomeadamente:
(i) Acompanhamento dos docentes pela coordenação dos cursos no seguimento dos regulamentos e
regras de avaliação.
(ii) Diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem privilegiando-se as ativas e participativas:
dinâmicas de grupo; pesquisa cooperativa e colaborativa; realização de trabalhos práticos e sempre que
possível a articulação com o contexto real de aprendizagem, quer formal quer não formal.
iii) Orientação dos estudantes, face aos resultados da aprendizagem, através de momentos de feedback
quanto ao seu desempenho e necessidades de melhoria seu processo.
iv) Acompanhamento dos estudantes nas diferentes UC com carácter individual sempre que se justifique.
No enquadramento de todo este processo que objetiva o sucesso dos estudantes, no que respeita às taxas
de progressão, retenção e abandono, do curso de Educação Básica, podemos indicar que:
i) 69% dos estudantes transitaram para o 2º ano, sendo que 23% dos estudantes desistiram ou
transferiram-se ao longo do 1º ano e 8% ficaram retidos no 1.º ano;
ii) 91% dos estudantes transitaram do 2.º para o 3º ano, sem qualquer retenção;
iii) 45% dos estudantes acabaram o curso em 3 anos, 11% acabaram o curso em 4 anos e 3% acabaram o
curso em 5 anos. Durante os primeiros 3 anos, 33% dos alunos desistiram ou transferiram-se.
Quanto ao tempo médio de conclusão do curso, numa população de 117 diplomados, a média de anos de
conclusão do curso é de aproximadamente 3,3 anos, com desvio-padrão de 0,59. Atendendo que o valor
indica uma aproximação do número de anos de escolaridade do curso podemos considerar que a
eficiência formativa esteve presente.
Importa assinalar que, numa população de 117 diplomados, em Educação Básica, a média das
classificações de conclusão do curso é de aproximadamente 14,1 valores, com desvio-padrão de 1,1.
Considerando a população de estudantes matriculados entre 2008 e 2015, verifica-se que 62% mantém a
sua inscrição na ESE nos anos seguintes.

A8.2. Academic success (article 4th, no. 2 d) and e) of RJAES):
In compliance with RJAES, the ESE has invested on student’s integration and success at school, applying
the Bologna principles and the Internal Quality Assurance System (SIGQ) procedures. Thus, regarding the
pursuit of our learning objectives, we have been progressively investing on the adoption of active and
diversified teaching-learning methods and strategies focused on students' needs and building shared
knowledge. The Curricular Unit Reports (RUC) and the Cycle Coordinator Reports (RCCE) are tools
designed to facilitate the periodic monitoring of success at school. In addition to the analysis carried out
by the Director and the Deputy Director, these reports are also analyzed by the Technical-Scientific and
Pedagogical Councils, in order to guarantee the fulfillment of the learning objectives enrolled in each
Curricular Unit’s (UC) program and to encourage learning improvement. Still according to Bologna's
principles, the UCs’ organization guarantees the progressive development of student autonomy through
autonomous work proposals, supported by tutorial orientation classes. This monitoring also occurs in non-
teaching times, in which teachers become available for more individualized support. In some UCs, in order
to enhance the sharing of knowledge, the oral presentation of essays and portfolios is promoted, in the
presence of fellow students and teachers. Based on a constructivist approach, the Moodle platform offers a
complement to classroom hours, as well as a number of resources and tasks encouraging collaborative
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work, autonomous research and self-regulation of learning. Also, the SIGQ pedagogical surveys allow the
students to evaluate each UC and all the pedagogical practices adopted by their teachers. More immediate
questions may be presented directly to the Student Ombudsman, the Course Coordinator or the Director.
There is a formal procedure allowing students to review the written tests and papers, after corrections are
made, and to request the re-evaluation of exam papers.
Thus, pursuing its teaching-learning objectives and focusing on success at school, the ESE has a three
item pedagogical-didactic approach, moreover in line with the Internal Quality Assurance Systems for
Higher Education Institutions: teaching, learning and student-centered evaluation. As previously
mentioned, the Institution adopts the most appropriate procedures to ensure that teaching is practiced in
such a way as to favor a student’s active role the learning process creation, as well as student evaluation
processes that are in line with this approach. By implementing these procedures, dynamics are being
developed by the institution ensuring its students success, namely: (i) Teachers’ follow-up done by each
course Coordination according to regulations and evaluation rules. (ii) Diversification of teaching-learning
methodologies focusing on active and participatory group dynamics: cooperative and collaborative
research; practical work and, whenever possible, articulation with the real learning context, whether formal
or non-formal. iii) Students guidance, according to their learning outcomes, by creating feedback moments
regarding their performance and the needs to improve their learning process.
iv) Students’ follow up in all UCs , individually whenever that is found necessary.As a result of this whole
process aiming at the students’ success, the following rates of progression, retention and dropout, in the
Basic Education course, were recorded: I) 69% of students moved from 1st to 2nd year, 23% of students
dropped out or have been transferred during the 1st year and 8% were retained in the 1st year; Ii) 91% of
students went from 2nd to 3rd year, without any retention; Iii) 45% of students finished the course in 3
years, 11% finished the course in 4 years and 3% finished the course in 5 years. During the first 3 years,
33% of students dropped out or have been transferred. As to the average time of course completion, it is
approximately 3.3 years, with a standard deviation of 0.59, in a population of 117 graduates. Since the value
indicates the approximate number of the course’s schooling years, we may conclude that the formative
efficiency was present. It should be noted that, in a population of 117 graduates in Basic Education, the
average of the course completion classifications is approximately 14.1, with a standard deviation of 1.1.
Considering the population of students enrolled between 2008 and 2015, it has been recorded that 62% of
them have maintained their enrollment in the ESE, in following years.

A8.3. Ligação à investigação orientada (artigo 4º, nº 2 h) do RJAES):
O contacto dos estudantes com atividades de investigação orientada ocorre desde o início de cada curso
nomeadamente Licenciatura, Mestrados e Pós-graduações, sendo que todos os docentes orientam os
estudantes com metodologias de investigação e produção científica, o que ocorre não só em sala de aula,
mas, também, em contexto de trabalho de campo e em seminários de investigação. Os planos de estudos
integram UC direcionadas para a iniciação à investigação, tais como: "Trabalho de Campo Antropológico",
"Iniciação à Prática Profissional I" e "Iniciação à Prática Profissional II", "Seminário de Investigação em
Educação", "Prática de Ensino Supervisionada" e "Projeto", nos cursos de pós-graduação e mestrado.
Frequentemente os estudantes são convidados a apresentar comunicações e/ou posters em congressos,
em parceria com os respetivos docentes.
No caso das UC menos direcionadas para a investigação são criadas situações educativas de forma que
os estudantes sejam envolvidos em procedimentos e aspetos diversos inerentes à metodologia científica:
observação; recolha e análise de dados; interpretação de artigos científicos; partilha de conclusões;
pesquisa bibliográfica; regras do discurso científico.
Os estudantes são, também, envolvidos e integrados em projetos de investigação referidos no item C7, ora
como observadores participantes ora como construtores de uma dinâmica investigativa.
Em linha com a modernização dos meios de informação e de comunicação e a necessidade de atualização
constante dos professores (atuais e futuros), estão a ser desenvolvidos outros projetos de investigação
nacionais e internacionais que têm como objetivo avaliar o potencial dos ambientes educativos inovadores
para a promoção da inclusão digital e do sucesso escolar de que são exemplo o “Ambientes educativos
inovadores”, FILs e Research, Education & Development, REDE.
Anota-se que a formação de educadores e professores incorpora a elaboração de um Relatório Final para
conclusão do seu Mestrado e respetiva profissionalização. Este Relatório é um documento em que está
plasmada a abordagem de uma problemática identificada no decurso da prática de ensino supervisionada
do estudante e que segue toda a metodologia científica na sua conceção teórica e empírica. Este processo
é sempre orientado por um docente com o grau académico de doutor.

A8.3. Link to oriented research (article 4th, no. 2 h) of RJAES):
Students’ participation in guided research activities takes place from the start in all courses, namely 1st
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cycle, 2nd cycle and postgraduate courses. All teachers guide the students using research and scientific
production methodologies, not only in the classroom, but also in the context of fieldwork and research
seminars. Study plans are integrated in UCs aimed at research initiation, such as: "Anthropological
Fieldwork", "Introduction to Professional Practice I" and "Initiation to Professional Practice II", "Education
Research Seminar", "Supervised Teaching Practice" and "Project" in postgraduate and 2nd cycle courses.
Students are often invited to present communications and / or posters at congresses, alongside with their
teachers. In UCs less directed to research, educational situations are created so that the students are
involved in all the procedures and aspects of scientific methodology: observation; data collection and
analysis; scientific articles interpretation; sharing conclusions; bibliographic research; scientific discourse
rules. Students are also involved and integrated in research projects referred to in C7 item, as participant
observers and sometimes as constructors of a research dynamic. In line with information and
communication media modernization and the need for constant (current and future) teachers updating,
other national and international research projects are being developed to evaluate the potential of
innovative educational environments for promoting digital inclusion and success at school, such as the
"Innovative Educational Environments", FILs and Research, Education & Development, REDE.
It is noted that the educators and teachers training includes preparing a Final Report for their 2nd cycle
course completion and their professionalization. This Report is a document reflecting an approach to a
problem identified during the student’s supervised teaching practice, and it follows the entire scientific
methodology in its theoretical and empirical conception. This process is always guided by a teacher
holding a doctor academic degree.

A8.4. Inserção dos diplomados no mercado de trabalho (artigo 4º, nº 2 f) do RJAES):
Atendendo à importância que a inserção dos diplomados no mercado de trabalho apresenta para a
sociedade global e os diplomados em particular a entidade instituidora expressa como políticas a
considerar:
-Promoção da empregabilidade dos diplomados
-Parcerias com instituições e empresas para a inserção dos diplomados através de estágios profissionais
e outras oportunidades de emprego.
-Acompanhamento dos percursos profissionais dos diplomados.
-Apoio a antigos alunos na aprendizagem ao longo da vida, para resposta a novos desafios profissionais.
-Promoção de trabalho em rede entre antigos alunos e entre estes e os recém-diplomados.
-Revisão e melhoria contínua das estratégias de apoio à inserção dos diplomados, de modo a garantir a
sua qualidade.
Neste enquadramento o Instituto Piaget e esta Escola Superior Jean Piaget-Arcozelo criaram, em 2007, o
Gabinete de Apoio à Inserção na Vida Ativa (GAIVA) enquanto estrutura que implementa e materializa as
políticas institucionais na inserção no mercado de trabalho. Este Gabinete tem como principais objetivos:
i)Apoiar a inserção dos seus diplomados no mundo do trabalho.
ii)Proceder à recolha e divulgação de informação sobre o emprego dos diplomados da Instituição, bem
como sobre os seus percursos profissionais.
iii)Promover a acessibilidade pública dessa informação assim como da sua qualidade e comparabilidade
com outras Instituições.
Neste sentido, há alguns anos, que o apoio à inserção dos diplomados no mercado de trabalho é uma das
preocupações da ESE. Assim o GAIVA tem promovido com regularidade atividades e sessões informativas
de promoção da empregabilidade e empreendedorismo, igualdade de oportunidades e inclusão de jovens
no mercado de trabalho. Sistematicamente procura difundir pelas diferentes redes de contacto e redes
sociais as ofertas de emprego que possam surgir. É também o GAIVA que monitoriza o trajeto dos
diplomados.
Além disso, todos os docentes estão particularmente atentos a ofertas de emprego, dentro ou não das
suas redes de contactos, direcionando-as para os recém-formados, em muitos casos com sucesso.
Neste enquadramento e atendendo a uma amostra de 50 diplomados do 1ºCiclo de Estudos referente ao
período de 2012 a 2015 podemos mencionar que 97,7% trabalham em Portugal. Podemos também
expressar que 88% estão empregados, sendo o ano 2014 o que atingiu 100% e em 2013, a percentagem de
84,6%, é a menor nesta questão. Acrescente-se que 72,7% dos diplomados desta amostra trabalha na sua
área de formação, sendo a percentagem mais elevada, 81%, para a área de Educação Física e a de menor
incidência, 44,4%, a de Educação Básica. Esta baixa empregabilidade na área de Educação Básica pode
também explicar a menor procura, nestes últimos anos, de estudantes nesta área de formação.
Importa também assinalar que a média final de curso dos diplomados desta amostra é de 14,6 valores, com
desvio padrão de 0,18.

A8.4. Integration of graduates in the job market (article 4th, no. 2 f) of RJAES):
Considering the importance the graduates’ labour market inclusion represents for global society and for

AINST/16/00094 — Relatório de autoavaliação institucional https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?proces...

16 of 56 31/01/2019, 15:04



the graduates in particular, the Founding Body has defined as its policies:
- Partnerships with institutions and businesses so as to integrate graduates into work placements and
other employment opportunities - Graduates’ career paths monitoring
- Support in terms of lifelong learning, given to graduates in order to enable them to respond to new
professional challenges - Promotion of networking among graduates, and between graduates and recent
graduates
- Creation of partnerships with recruiting companies in order to make their services and employment
opportunities available to graduates
- Revision and continuous improvement of support strategies for the integration of graduates’ into the
labour market in order to ensure their quality.
In 2007, the IP and this Higher School/University Institute established the GAIVA – Gabinete de Apoio à
Inserção na Vida Ativa (Support Office for Integration into Working Life) as a structure that implements and
materializes the Institution’s policies that deal with the graduates’ integration into the labor market. The
Office’s main objectives include:
-Support for the integration of the IP graduates into the world of work-Recollection and dissemination of
data concerning the employment status of the IP graduates, as well as their career paths
-Promotion of public access to these data, as well as of their quality and comparability with other
institutions. In fact, supporting our graduates’ labour market insertion has been, for some years now, one
of the ESE's main concerns. Thus, GAIVA has regularly developed activities and information sessions to
promote employability and entrepreneurship, equal opportunities and young people inclusion in the labour
market. It tries to systematically inform the students about all the job offers arising, by using all its
contacts and social networks. GAIVA also monitors our graduates’ career path. In addition, all teachers are
particularly attentive to job offers, whether or not within their contact networks, directing them to the newly
graduates, in many cases successfully. Based on this and taking into account a sample consisting of 50
1st Cycle graduates, from 2012 to 2015, the record shows that 97.7% are now working in Portugal. We may
also conclude that 88% are employed. In 2014, a 100% employability rate was reached, while 2013 has seen
the lowest number in this item: 84.6%. Also, 72.7% of the graduates in this sample are working in their
graduation field, the highest percentage being 81% for the Physical Education area and the lowest, 44.4%
for Basic Education. This low employability in the area of Basic Education may also explain the lower
demand, in recent years, by students in this area of study. It should also be noted that the final course
average mark achieved by graduates in this sample is 14.6, with a standard deviation of 0.18.

A9. Corpo Docente

A9. O corpo docente (artigo 4º, nº 1 b) do RJAES, artº 44, 45 e 49 do RJIES):
No que respeita ao corpo docente verifica-se que Escola tem o corpo docente próprio, adequado em
número e em qualificação ao previsto na legislação e às formações que estão a ser lecionadas
cumprimento dos rácios legais quanto a doutorados e especialistas.
O cumprimento dos rácios pode ser visualizado e analisado no indicador D5 do presente Guião de
Autoavaliação Institucional.
Assim, o corpo docente em exercício de funções, no ano letivo 2015-2016, constituiu-se por 16 docentes,
dos quais 8 titulares do grau de Doutor, 7 detentores do grau de Mestre e um docente com o grau de
Licenciado.
Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto, e respetiva alteração ao Decreto-Lei
nº74/2006, de 24 de março, na subalínea ii), da alínea g) do artigo 3º, promoveu-se a criação e
implementação de um procedimento regularizado, para reconhecimento dos docentes com currículo de
reconhecida experiência e competência profissional, como especialistas pelo Conselho Técnico-Científico.
Neste processo foram reconhecidos, e afetos ao corpo docente em exercício no ano letivo indicado, 7
docentes especialistas, dos quais três apresentam o grau académico de doutor.
Importa também referir que um docente com grau de Mestre está inscrito em doutoramento há mais de 1
ano, na Universidade de Coimbra.
Anotar que a preocupação docente na sua qualificação formativa tem sido elevada anotando que três
docentes já realizaram o seu Pós-doutoramento.
Ainda no que respeita à caracterização do corpo docente salientamos o seguinte:
i) Na área de formação: 6 docentes são das Ciências da Educação; 1 docente em Didática e Formação; 3
docentes da área das Ciências do Desporto; 3 docentes em áreas aproximadas ao Desporto (Desporto;
Atividade Física Adaptada; Desporto e Educação Física); 2 docentes nas Artes (Educação Musical e Ensino
e Dança) e ainda um docente das Ciências Computacionais.
ii) Número de docentes a tempo integral com o grau académico de doutor: 3
iii) Número de docentes Especialistas: 7
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iv) São 8 os docentes a tempo integral no IP há mais de 3 anos de docência e que lecionam na ESE.
v) O total de docentes em 15/16 estão distribuídos pelas categorias profissionais de: Professor
Coordenador (3); Professor Adjunto (2); Professor Adjunto Equiparado (2); Assistente (8) e Assistente
Equiparado (1).
Neste enquadramento considerando o número de docentes com o grau académico de doutor e/ou a
atribuição do título especialista e o número de docentes a tempo integral, num universo de 49 estudantes,
estão cumpridos pela ESE os rácios e as exigências da legislação em vigor para este fim.
O corpo docente denota a qualidade exigida para assegurar consistência científica e técnica dos cursos.
Trata-se de um corpo docente composto na sua maioria por professores experientes que há vários anos
lecionam as unidades curriculares da sua área de competência científica e pedagógica.
Tendo em conta uma nova projeção formativa, enquadrada em novos ciclos de estudos e cursos de
especialização nas áreas das tecnologias e da mediação cultural e artística, os quadros existentes serão
reforçados com docentes especialistas nas novas áreas e será reforçada a formação proporcionada aos
docentes atuais. No sentido de garantir o acesso a novas formações/especializações, num formato
B-Learning, observadas as condições de frequência e de acesso, o Instituto Piaget irá reforçar o plano de
formação que contemple a valorização das suas competências nesta área. Esta iniciativa constitui-se não
só como um fator de desenvolvimento profissional, mas também como fator de crescimento humano
integral.

A9. The teaching staff (article 4th, no. 1 b) of RJAES, 44th, 45th and 49th articles of RJIES):
The School has its own teaching staff, which is adequate in number and qualification to meet the
legislation demands provided and the training courses that being taught in total compliance with legal
ratios for doctorates and specialists. Compliance with ratios can be reviewed and analyzed in D5 item of
this Institutional Self-Evaluation Guide. Thus, the teaching staff, in academic year 2015-2016, consisted of
16 professors, of whom 8 held Doctor degree, 7 held Master degree and one teacher held a 1st cycle
degree.
With the entry into force of Decree-Law no. 115/2013, of August 7, and its amendment to Decree-Law no.
74/2006, of March 24, sub-line ii), line g) of the art. 3, a regularized procedure for the recognition as
specialists of teachers with an extensive experience curriculum and professional skills, was created and
implemented by the Technical-Scientific Council. In this process, during that academic year, 7 specialist
teachers were recognized and assigned to the teaching staff in exercise, of which three hold the Doctor
academic degree. It should also be noted that a teacher with a Master's degree has been enrolled in a PhD
for more than one year at the University of Coimbra. Teachers’ interest in their further qualification has
been high. Three of our teachers have already completed their Postdoctoral. Also, regarding the teaching
staff qualification, we point out the following: i) About their field of expertise: 6 teachers come from
Education Sciences; 1 teacher comes from Didactics and Training; 3 teachers come from Sport Science
areas; 3 teachers come from other areas related to Sport (Sport, Adapted Physical Activity, Sports and
Physical Education); 2 teachers come from the Arts (Music Education and Teaching and Dance) and one
teacher comes from Computer Science. ii) Number of full-time teachers holding a Doctorate degree: 3 iii)
Number of specialist teachers: 7
iv) There are 8 full-time IP teachers teaching at the ESE for more than 3 years.v) Number of teachers in
2015/16 according to their professional categories: Professor Coordinator (3); Adjunct Professor (2);
Associate Professor (2); Assistant (8) and Equivalent Assistant (1). So, considering the number of teachers
with a doctoral degree and / or a specialist title and full-time faculty members, in a universe of 49 students,
the ESE complies with the ratios and requirements of the legislation in force for this matter. The teaching
staff has the quality required to ensure the courses scientific and technical consistency. This is a faculty
composed mostly of experienced teachers who have taught, for several years, the curricular units in their
area of scientific and pedagogical competence. Projecting a new formative frame, set for new cycles of
studies and specialization courses in the areas of technologies and cultural and artistic mediation, the
existing staff will be reinforced with other teachers specialized in these areas and the training provided to
current teachers will be enhanced. In order to guarantee access to new courses / specializations, in a
B-Learning format, observing attendance and access conditions, the IP will reinforce this training plan in
order to enhance its competences in this area. This initiative is not only a factor of professional
development, but also a factor of integral human growth.

A10. A atividade cientifica e tecnológica (artigo 4º, nº 1 d) do RJAES)

A10.1. Políticas de investigação científica orientada, desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento
profissional de alto nível (artigo 4º, nº 2 g) e i) do RJAES):

Decorrente da aplicação dos princípios estabelecidos no RJAES reconhece-se que a atividade e produção
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científica e tecnológica, bem como a valorização económica das atividades de investigação e de
desenvolvimento tecnológico são parte substancial da dinâmica da ESE.
Contudo, atendendo a que a entidade instituidora potencia nos seus estatutos um conjunto de objetivos
entre os quais se insere a investigação importa, no âmbito desta dimensão, enunciar quais as políticas
institucionais que se preconizam:
-Promoção de uma cultura de I&D criativa e inovadora no contexto do projeto institucional.
-Reforço da interação I&D – formação, incentivando o aumento da participação de docentes e de
estudantes nos projetos em desenvolvimento e envolvendo empresas e agentes das comunidades, quando
aplicável.
-Sustentação e reforço da atividade e da qualidade da investigação nas áreas de formação dos cursos.
-No quadro da rentabilização e eficiência dos recursos alinhar a orientação dos temas de investigação com
a procura das atividades económicas, com as exigências dos desenvolvimentos regionais e locais e com a
satisfação da coesão territorial e social.
-Reforço da unidade de investigação aprovada pela FCT – RECI (Research in Education and Community
Intervention).
-Promoção do trabalho em rede entre as instituições de ensino superior do Instituto Piaget, quer nas áreas
científicas específicas, quer em áreas transdisciplinares.
-Promoção do desenvolvimento de parcerias ao nível da I&D com instituições e unidades de investigação
exteriores ao Instituto Piaget.
-Reforço dos mecanismos de coordenação da I&D por forma a assegurar uma adequada análise ex-ante e
ex-post dos projetos e melhorar a centragem das temáticas e dos recursos para assegurar a sua
convergência com os objetivos institucionais.
-Aumento da divulgação dos resultados da atividade de I&D em revistas nacionais e internacionais, com
revisão por pares.
-Revisão e melhoria das estratégias e dos projetos de I&D, de modo a garantir sua qualidade.
Neste âmbito, o Instituto Piaget tem um Centro Internacional de Investigação, Epistemologia e Reflexão
Transdisciplinar (CIIERT), associado a todas as suas Unidades Orgânicas, no qual se enquadra a (RECI),
recentemente avaliada pela FCT, tendo obtido a classificação de Very Good. Em consequência, através da
linha 1 de investigação - "Inclusão e Aprendizagem ao Longo da Vida" - tem sido dado um considerável
impulso à dinâmica investigativa nesta Unidade Orgânica.
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.

A10.1. Scientific research, technological development and high level professional development (article 4th, no.
2 g) and i) of RJAES):

The application of the principles established in the RJAES – Regime Jurídico de Avaliação do Ensino
Supeior (Legal Regime of Higher Education Assessment) means that the ESE recognizes that scientific and
technological activity and production, as well as economic valuation of research activities and of
technological development are substantial parts of the ESE’s dynamics.
However, since the instituting entity Statutes establish a set of objectives among which research is
included, it is important to state which institutional policies are recommended in relation to this aspect:
-Promotion of a creative and innovative R&D culture in the context of the institutional project.
- Reinforcement of the R & D/education-training interaction, encouraging the increase of the teachers and
students’ participation in the developed projects, and involving businesses and community agents when
applicable.
- Support and reinforcement of research activity and quality in the course-specific education/training areas.
- Within the framework of the resources profitability and efficiency, alignment of research topics with the
demands of economic activities, regional and local development, and territorial and socialcohesion.
- Strengthening of the research unit approved by the FCT – the RECI (Research in Education and
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Community Intervention).
- Promotion of networking among the Instituto Piaget’s higher education institutions, both in specific
scientific areas and in transdisciplinaryones.
-Promotion of the R&D development partnerships with institutions and research units outside the IP.
- Reinforcement of the R&D coordination mechanisms in order to ensure proper ex-ante and ex-post
analysis of projects, and to improve their topical and resources convergence with institutional objectives.
-Increased dissemination of R&D results in national and international peer-reviewed journals.
- Revision and improvement of R&D strategies and projects in order to ensure their quality. In this context,
the Piaget Institute has established the CIIERT - Centro Internacional de Investigação, Epistemologia e
Reflexão Transdisciplinar (International Center for Research, Epistemology and Transdisciplinary
Reflection), associated to all its Organic Units, in which the RECI is included. The RECI is a research unit
recently evaluated by the FCT with the qualification of Very Good. As a result, through the research line 1-
"Inclusion and Lifelong Learning", a considerable boost has been given to the research dynamics in this
Organic Unit.
Associated to the education/training nature of the School, research emerges with the following purposes:
to give the teaching activity the necessary competence to generate new knowledge; to contribute to
knowledge quantity within the scope of education/training; to foster research practices; to develop
mechanisms that stimulate and support the participation of teachers and students in research projects and
in scientific training events. On the other hand, when possible, research is oriented towards the alignment
of researchtopics with Intelligent Specialization Strategies, where local and regional economic interests for
sustainable and inclusive development are defined. Institutional research policy also includes broadening
of its action-research to local and international contexts (the CPLP countries), especially to disadvantaged
populations or populations at risk of social exclusion. One of the ESE’s principles is the articulation of
education, training and research, which implies production of useful and relevant knowledge with a direct
impact on the local and international communities where the RECI operates.

A10.2. Políticas de prestação de serviços à comunidade (artigo 4º, nº 2 l), m) e n) do RJAES):
As políticas de prestação de serviços à comunidade, no sentido de contribuir para o desenvolvimento
regional e nacional, nos domínios cultural, desportivo, artístico e científico é, desde há muito, uma
preocupação do Instituto Piaget. Neste contexto indicamos de seguida as políticas que mais se evidenciam
da entidade instituidora:
-Criação de condições que tornem a instituição um parceiro efetivo no desenvolvimento das regiões onde
atua.
-Promoção da articulação entre o meio académico e a sociedade civil, em diferentes níveis: interação,
cooperação, consultoria, prestação de serviços, e responsabilidade social.
-Contribuição para o desenvolvimento educacional, social, cultural e económico das comunidades onde
está presente, através da promoção de uma cultura científica, da transferência de conhecimento e de
competências para a sociedade
-Criação de estruturas específicas para a prestação de serviços à comunidade.
-Articulação dos projetos de inserção e apoio à comunidade com os projetos de I&D.
-Criação de programas de responsabilidade social transversal aos Campi do Instituto Piaget.
-Revisão e melhoria contínua das estratégias de inserção e apoio à comunidade, de modo a garantir o
propósito institucional de abraçar, com qualidade e eficácia, o ambiente cultural, socioeconómico e físico
das regiões onde se implantou.
Por conseguinte, a ESE tem investido na criação e consolidação de redes locais de prestação e troca de
serviços, no sentido de operacionalizar os seguintes objetivos: ampliar o âmbito da ação dirigida à
comunidade; reforçar as parcerias existentes, através de ações concretas e promoção de benefícios
sociais, culturais e científicos mútuos; oferecer ações de formação de curta duração; abrir a Escola à
comunidade, através da diversificação da oferta, face às necessidades e interesses manifestados.
Observando o meio envolvente compreendemos que a prestação de serviços à comunidade deve estar em
linha com os novos desafios advindos da “Sociedade do Conhecimento” e, neste sentido, as políticas de
inserção e de apoio à comunidade incluem um eixo relacionado com a inclusão digital e o reforço das
competências digitais da comunidade educativa, incluindo pessoal não-docente, docentes, estudantes,
outros profissionais da área da Educação/Formação e população em geral.
Tendo este desafio como evidência a ESE está a desenvolver a Plataforma Inclusão e Sucesso Escolar.
Esta plataforma tem como foco a atuação atempada nas respostas às necessidades educativas locais e
individuais, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de competências pessoais
e sociais de todos os alunos, com ou sem necessidades educativas especiais, bem como a inclusão digital
de alunos e professores através do desenvolvimento de recursos tecnológicos e da promoção da literacia
digital através de ambientes de ambientes educativos inovadores (FILs).
Trata-se de uma rede colaborativa de prestação de serviços na área da Educação e da Formação que tem
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como missão a articulação da formação, da investigação e da extensão comunitária em prol de uma ação
consertada, tendo em vista a inclusão e o sucesso escolar de alunos do 1.º e do 2.º ciclos do ensino
básico. Esta plataforma envolve, congrega e tem como público-alvo diversos atores: alunos, famílias,
professores, estudantes dos cursos de formação inicial de professores, outros agentes educativos e
membros dos órgãos de gestão de escolas e agrupamentos.

A10.2. Consultancy policies (article 4th, no. 2 l), m) and n), of RJAES):
Policies aimed to provide services to the community in order to contribute to regional and national
development in the cultural, sportive, artistic and scientific fields has long been an IP concern. In this
context we indicate the Founder Institution most evident policies:
- Creation of conditions that make the IP an effective partner in the development of the regions it is
implemented in
- Promotion of articulation between the Academia and civil society in terms of interaction, cooperation,
consultancy, service provision and social responsibility
- Contribution to educational, social, cultural and economic development of the communities the IP is
inserted in through the enhancement of scientific culture, and knowledge and competences transfer to the
civil society - Establishment of specific structures for service provision to the communities
- Articulation of projects for integration into the community and community support with the IP’s R&D
projects
- Design and development of social responsibility programmes that are transversal to the IP Campuses
- Revision and continuous improvement of strategies for integration into the community and community
support in order to ensure the institutional objective attainment: effective and quality intervention in the
cultural, socioeconomic and physical environment of the regions the IP is implemented in.
Therefore, the ESE has invested in the creation and consolidation of local networks for the provision and
exchange of services, in order to achieve the following objectives: to expand the scope of its actions
directed to the community; to strengthen existing partnerships through concrete actions and the
promotion of mutual social, cultural and scientific benefits; to offer short-term training actions; to open the
School to the community, through the diversification of its offer, considering the needs and interests they
have expressed. By observing the surrounding environment, we understand that community service
delivery must be in line with the new challenges arising from the "Knowledge Society" and, in this sense,
community insertion and support policies include an axis related to digital inclusion and strengthening the
digital competencies of the educational community, including non-teaching staff, teachers, students, other
education / training professionals and the general population.
Having highlighted this challenge, the ESE is developing an Inclusion and Success at School Platform.
This platform will focus on timely action responding to local and individual educational needs, aiming to
acquire knowledge and develop all students’ personal and social skills, with or without special educational
needs, as well as the digital inclusion of students and teachers through the development of technological
resources and the promotion of digital literacy through innovative educational environments (FILs). This is
a collaborative network providing services in Education and Training areas, with the mission of connecting
training, research and community outreach for a concerted action to favor inclusion and success at school
for 1st and 2nd cycles students of basic education. This platform involves, congregates and is aimed at
several actors: students, families, teachers, students from basic teacher training courses, other
educational agents and members of the management bodies of all schools.

A10.3. Políticas de captação de receitas próprias (artigo 4º, nº 2 o) do RJAES):
São políticas institucionais para a captação de fontes de financiamento alternativas e de receitas próprias:
-Incutir uma política de empreendedorismo e de dinamização da divulgação e aplicação dos
conhecimentos dos colaboradores e dos estudantes do IP.
-Aumentar as receitas institucionais por via da transferência e comercialização do conhecimento gerado e
das competências disponíveis no IP.
-Promoção e divulgação dos núcleos de competências existentes no IP no âmbito da prestação e venda de
serviços.
-Criação de um serviço de extensão que promova a organização, a elaboração de propostas, e domine os
mecanismos de financiamento e comercialização de serviços, e de projetos às empresas.
-Revisão e melhoria contínua das estratégias de captação de receitas, de modo a garantir a
sustentabilidade do sistema.
Quanto às receitas desta Escola estas estão distribuídas por 5 grupos: propinas, outras receitas
provenientes de alunos, subsídios à exploração, vendas e outros rendimentos e ganhos. Nos três últimos
anos, as propinas têm assumido o peso mais elevado nas receitas da Escola – uma média de 64,65%, com
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o valor mais baixo em 2015 – 58,09% - e o mais elevado em 2016 – 68,52%.
As outras receitas provenientes de alunos aparecem em segundo lugar, com um peso médio de 29,17%, o
qual tem aumentado: 27,69% em 2014 e 31,07% em 2016. As receitas de subsídios à exploração foram mais
expressivas em 2015, com um peso de 12,4%, contudo em 2016 não tiveram qualquer peso nas receitas
totais.
As vendas e outros rendimentos e ganhos têm um peso residual nas receitas da Escola, sendo inferior a
1% do total da receita.

A10.3. Own revenue aquisition policies (article 4th, no. 2 o), of RJAES):
Institutional policies for attracting alternative sources of financing and own revenues include: -
Implementation of the policy of entrepreneurship, and of greater dynamics in the dissemination and
application of knowledge obtained by the IP teachers, collaborators and students - Increase of the
institutional revenue through transfer and commercialization of the knowledge and competences generated
by, and available at the IP - Promotion and dissemination of the already existing units that congregate the
IP competences in terms of service provision and sales - Establishment of a specific cabinet that promotes
the IP’s extension activities organization and the design of the corresponding proposals, and works with
the mechanisms for financing and commercialization of services, and projects proposals to businesses -
Revision and continuous improvement of revenue recollection strategies so as to ensure the sustainability
of the system As for this School’s revenues, these are distributed in 5 groups: tuition fees, other income
generated from students, operation subsidies, sales and other income, and gains. In the last three years,
tuition fees have carried most of the weight in school revenues - an average of 64.65%, with the lowest
value in 2015 - 58.09% - and the highest in 2016 - 68.52%. Other income from students comes second, with
an average weight of 29.17%, which has increased: 27.69% in 2014 and 31.07% in 2016. The income from
operation subsidies was more significant in 2015, with a weight of 12.4%. However, in 2016 they had no
weight in total revenues.
Sales and other income and gains carry a residual weight in school revenues, being less than 1% of total
revenue.

Perguntas A11. a A13.

A11. Políticas de colaboração nacional (artigo 4º, nº 1 e) e nº 2 j) do RJAES):
As políticas de estabelecimento de projetos e parcerias regionais e nacionais têm sido uma preocupação
do Instituto Piaget (IP) e das suas unidades orgânicas, designadamente da ESE de Arcozelo. Assim
indicamos como políticas da Entidade Instituidora:
-Aprofundamento da colaboração e cooperação entre as instituições de ensino superior tuteladas pelo IP e
entre estas e as outras entidades do grupo, as quais operam em diferentes contextos socioecónomicos:
Agência Piaget para o Desenvolvimento (APDES), Piaget Alimentar, Piaget Saúde, Piaget Formação e
Consultoria, Associação para o Desenvolvimento da Criança, Integração e Solidariedade (Nuclisol Jean
Piaget), Litoalentejo, Associação Piaget Internacional (ASPI).
-Estabelecimento de parcerias com outras instituições de ensino superior nacionais, criando sinergias
para a concretização e reforço do projeto institucional ao nível do ensino superior e da investigação.
-Promoção do estabelecimento de redes entre as instituições de ensino superior tuteladas pelo Instituto
Piaget e diferentes entidades que operam na região respetiva, com especial enfoque para a criação de
sinergias nas áreas dos cursos existentes em cada Campus
-Aumento do número de protocolos e da concretização de projetos em parceria em diferentes áreas de
atuação institucional.
-Revisão e melhoria contínua das estratégias e das parcerias ao nível da colaboração nacional, de modo a
garantir a sua qualidade.
Decorrentes destas políticas, a ESE JP/ Arcozelo, na sua autonomia e dentro da reestruturação do seu
projeto, definiu como medidas:
- Estabelecimento de novas parcerias, nomeadamente com empresas de telecomunicações e de inovação
tecnológica no sentido de reforçar a visibilidade, os recursos e o know-how imprescindíveis para os
projetos de investigação, formação e de intervenção comunitária, assim como para criar espaços de
ensino-aprendizagem em resposta às novas áreas de formação.
- Reforço da parceria com autarquias locais e regionais para a ampliação e adequação da oferta formativa
e para a criação de oportunidades de prestação de serviços na área de Educação, de acordo com as
necessidades identificadas.
- Em linha com o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, criação de parcerias com as
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escolas e agrupamentos de escolas para dar apoio às atividades previstas nos planos de ação estratégica
destas instituições no que diz respeito à inovação das práticas, à inclusão e a melhoria da qualidade do
processo de ensino-aprendizagem.
- Estabelecimento de parcerias com unidades de investigação externas, nacionais, através da qual se
integram os projetos de investigação

A11. National cooperation policies (article 4th, no. 1 e) and no. 2 j) of RJAES):
Policies for establishing regional and national projects and partnerships have also been a concern of the IP
and its organizational units, namely the ESE in Arcozelo. Thus, these Founder Institution policies include:
- Strengthening of the collaboration and cooperation among the IP higher education institutions, and
between them and the other IP group members that work in different socioeconomic contexts: APDES
–Agência Piaget de Desenvolvimento (Piaget Agency for Development), Piaget Alimentar (Piaget Foods &
Nutrition), Piaget Saúde (Piaget Health), Piaget Formação e Consultoria (Piaget Education/Training and
Consulting), NucliSol (children day care and education), Litoalentejo (food preparation and catering), ASPI
– Asscoiação Piaget Internacional (Piaget International Association)
- Establishment of partnerships with other national higher education institutions so that more and better
synergies for effective development and strengthening of the institutional project may be created in terms
of higher education and research
- Promotion of networking between the IP higher education institutions and different national entities that
operate in the corresponding regions, especially focused on the creation of synergies concerning the
scientific areas of the courses existing in each Campus
- Increase of the number of protocols and partnership projects implementation in different areas of
institutional activity
- Revision and continuous improvement of national collaboration strategies and partnerships in order to
ensure their quality. Originating from these policies, the ESE JP / Arcozelo, using its autonomy and in line
with its project restructuring plan, has defined the following measures:
- Establishment of new partnerships, in particular with telecommunication and technological innovation
companies, in order to strengthen the visibility, resources and know-how required for research, training
and development of community intervention projects, as well as to create teaching- learning spaces in
response to new educational areas.
- Reinforcement of partnerships with local and regional authorities for the expansion and adequacy of our
educational offer and for the creation of opportunities to provide services in the Education area , according
to identified needs. - In line with the National Program for Promoting Success at School, the establishment
of partnerships with schools in order to support the activities envisaged in these institutions strategic
action plans concerning innovation in practice, inclusion and improvement of the teaching-learning
process quality.
- Establishment of partnerships with external, national research units through which research projects are
integrated.

A12. Políticas de internacionalização (artigo 4º, nº 1 e) e nº 2 j) do RJAES):
O Instituto Piaget caracteriza-se por ser uma Instituição sem fronteiras, que acredita que a troca de
saberes e a partilha de culturas é uma mais-valia para todos os que dela fazem parte, pelo que desde
sempre tem vindo a desenvolver laços de cooperação no espaço da CPLP onde a sua ação se estende -
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, bem como, a participar em vários projetos de
índole internacional.
Relativamente às políticas de internacionalização e cooperação internacional o Instituto Piaget tem feito
um esforço progressivo de integração em novos projetos e parcerias. Neste enquadramento referimos que
a política de internacionalização da Instituição assenta principalmente no reforço dos seguintes pilares:
melhoria da mobilidade estudantil e docente, internacionalização de curricula, abertura de polos no
estrangeiro, cooperação institucional e de rede, redes transnacionais.
As políticas de internacionalização encontram-se a cargo do Departamento de Relações Internacionais do
Instituto Piaget - DRIIP, que responde diretamente à direção, o qual foi criado para dar uma resposta mais
eficaz às atividades internacionais já existentes e à exigência permanente de que as mesmas se
mantenham e se ampliem em quantidade e, sobretudo, em qualidade, apostando na promoção,
acompanhamento e apoio de atividades de cooperação internacional e interinstitucional que visem
oportunidades de ensino e de investigação no estrangeiro, para estudantes, docentes e funcionários.
Os crescentes pedidos de informação, de cooperação e de colocação em estudos e estágios provenientes
de fontes estrangeiras, nomeadamente estudantes de ensino superior, candidatos, instituições de
Educação e Formação (de Ensino Superior, mas também de outros domínios), favoreceram a criação deste
departamento, o qual se encontra em articulação com os seguintes gabinetes: Gabinete de Mobilidade
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Internacional; Gabinete de Apoio a Estudantes Internacionais; Gabinete de Estágios; Gabinete de Projetos
e Investigação.
Nesse contexto desenvolve ações nos domínios de:
-Utilização plena dos instrumentos de mobilidade de estudantes e professores no quadro dos
instrumentos do ERASMUS +.
-Reconhecimento mútuo dos curricula institucionais ao abrigo de acordos bilaterais (learning agreements)
com as universidades parceiras.
-Reforço da formação dos graduados para que possam atuar capazmente e com sensibilidade nas
sociedades internacionais e multiculturais.
-Valorização e divulgação da língua e cultura portuguesas.
-Desenvolvimento de plataformas de diálogo e de trabalho em rede entre os países de expressão
portuguesa.
-Criação de estabelecimentos de ensino superior nos países de expressão portuguesa, contribuindo para o
desenvolvimento de competências locais nestes países e comunidades.
-Participação em redes de conhecimento, estabelecimento e dinamização de parcerias e intercâmbios com
outras instituições de ensino superior estrangeiras, criando sinergias para a concretização e reforço do
projeto institucional ao nível do ensino superior e da investigação.
-Reforço da mobilidade de estudantes, docentes e outros funcionários com instituições no quadro dos
acordos de cooperação bilateral com os países dos PALOP e contribuindo por essa via na promoção do
progresso científico, do desenvolvimento, da cultura e da paz naqueles territórios.
-Promoção de projetos de dimensão internacional incluindo, sempre que possível, instituições de ensino
superior dos PALOP e de empresas, garantindo contributos para o desenvolvimento socioeconómico e
favorecendo a mobilidade de futuros profissionais.
-Revisão e melhoria contínua das estratégias de internacionalização e das parcerias internacionais, de
modo a garantir a sua qualidade.
Tendo as políticas do IP como referência a ESE tem vindo a desenvolver esforços de cooperação com
universidades europeias, numa fase inicial através do Programa Erasmus, com a mobilidade dos seus
docentes, discentes e funcionários não docentes. Este programa conta com o apoio técnico-administrativo
do Gabinete de Erasmus desta ESE e, ao nível dos Serviços Centrais do Instituto Piaget, com todos os
gabinetes da estrutura central de coordenação, acompanhamento e apoio operacional ao desenvolvimento
de todas as iniciativas de internacionalização do ensino, nomeadamente no âmbito da cooperação e
mobilidade académica.
Estas ações têm permitido o conhecimento de outras realidades académicas e formativas, a valorização
pessoal e profissional de todos os envolvidos, a promoção do intercâmbio de conhecimentos e de
experiências em práticas e métodos pedagógicos, a consolidação e desenvolvimento da interação entre
instituições de ensino, de vários níveis, e a conceção de futuros projetos de cooperação.

A12. Internationalisation policies (article 4th, no. 1 e) and no. 2 j) of RJAES):
The Instituto Piaget is characterized by being an institution without borders, which believes in the
exchange of knowledge and the sharing of cultures is an added value for all those who are a part of it,
reason why it has always been developing ties of cooperation in the CPLP where its action extends -
Angola, Brazil, Cape Verde, Guinea Bissau and Mozambique, as well as to participate in several projects of
an international nature.
With regard to internationalization policies and international cooperation, the Instituto Piaget has made a
progressive effort to integrate itself into new projects and partnerships. In this context we mention that the
institution's internationalization policy is mainly based on reinforcing the following pillars: improving
student and teacher mobility, internationalization of curricula, opening of Units abroad, institutional and
network cooperation, and transnational networks. Internationalization policies are the responsibility of the
International Relations Department of the Instituto Piaget — DRIIP, which responds directly to
management, was created to provide a more effective response to existing international activities and to
the permanent maintain and expand in quantity and above all in quality, focusing on the promotion,
monitoring and support of international and interinstitutional cooperation activities aimed at teaching and
research opportunities abroad for students, teachers and staff. Increasing requests for information,
cooperation and placement in studies and internships from foreign sources, namely higher education
students, candidates, institutions of Education and Training (Higher Education, but also other areas),
favored the creation of this department, in conjunction with the following offices: International Mobility
Office; Office of Support to International Students; Office of Internships; Office of Projects and Research.
In this context, the Institution’s activities are developed in the following domains:
- Full use of student, teacher and staff mobility instruments within the ERASMUS+ programme
- Mutual recognition of institutional curricula under bilateral learning agreements with partner universities
- Reinforcement of graduate education/training so that the graduates are able to make fully-skilled and
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sensible intervention in international and multicultural societies
- Valorisation and dissemination of the Portuguese language and culture
- Development of platforms for dialogue and networking among the CPLP – Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (Portuguese Language-Speaking Countries)
- Establishment of higher education institutions in the CPLP countries, and contribution to the
development of local competences in their communities
- Participation in the networks of knowledge, and partnership and exchange establishment and fomentation
that involve other foreign higher education institutions, and in the ensuing creation of synergies for the
institutional project implementation and enhancement in terms of higher education and research
- Enhancement of student, teacher and staff mobility among the institutions included in the bilateral
cooperation agreements with the CPLP countries, and of the ensuing contribution to the promotion of
scientific progress, development, culture and peace in their territories
- Promotion of international projects including, when possible, the CPLP countries’ higher education
institutions and/or businesses, and the consequent positive contribution to socioeconomic development
and to the enhancement of future professionals’ mobility
- Revision and continuous improvement of internationalization strategies and international partnerships to
ensure their quality
Having the IP policies as a reference, ESE has been developing cooperation efforts with European
universities, at an early stage through the Erasmus Program, with the mobility of its teachers, students and
non-teaching staff. This program has the technical and administrative support of the Erasmus Office of this
ESE and, at the level of the Central Services of the Instituto Piaget, with all the offices of the central
structure of coordination, monitoring and operational support to the development of all initiatives of
internationalization of education, in the field of cooperation and academic mobility.
These actions have allowed the knowledge of other academic and formative realities, the personal and
professional valuation of all those involved, the promotion of the exchange of knowledge and experiences
in pedagogical practices and methods, the consolidation and development of the interaction between
educational institutions, at various levels, and the design of future cooperation projects.

A13. Instalações (artigo 4º, nº 1 h) do RJAES):
Instalada no Campus Académico de Vila Nova de Gaia do Instituto Piaget, a ESE partilha com a Escola
Superior de Saúde (ESS) instalações e algum equipamento didático e científico, remetendo para o ponto
C6 o que diz respeito especificamente à ESE.
As instalações de uso comum estão distribuídas por 3 edifícios interligados entre si. A biblioteca tem 249
m2 e está dividida em duas áreas, uma para consulta e estudo individual, onde se encontram livros,
revistas, publicações periódicas, teses, dissertações, no total de 13287 obras, e outra para consulta de
recursos digitais, equipada com computadores. Em complemento à biblioteca, existe uma sala de apoio ao
estudo, organizada de forma a propiciar um ambiente de trabalho mais informal e interativo, igualmente
equipado com computadores. Neste contexto os estudantes e docentes têm acesso à base de dados da
EBSCO, nomeadamente a Medline (full text) e a Psychology and Behavioral Sciences Collection (full text).
Existe um auditório com capacidade para 170 pessoas (188m2) e 4 anfiteatros que, no total, comportam
438 lugares, todos eles equipados com recursos audiovisuais. Existem, ainda, duas salas de informática,
com 134m2, devidamente equipadas, designadamente com quadro interativo, bem como uma sala de
expressões.
A sala de professores, com 30 m2, oferece um espaço de lazer, um computador e uma
impressora/fotocopiadora.
O Gabinete da Divisão Tecnológica tem 33 m2.
Na livraria, com 45m2, estão disponibilizadas obras da Editorial Piaget, para aquisição por parte da
comunidade académica.
O espaço reservado aos serviços académicos é constituído por duas salas interligadas: uma dedicada ao
atendimento direto ao público, e outra para coordenação e organização dos serviços, perfazendo um total
de 84 m2.
Todos os serviços do Campus possuem meios informáticos adequados ao desempenho das funções que
lhes estão afetas (Serviços Administrativos e Académicos, Biblioteca, Gabinete de Horários, etc.).
A sala de reuniões tem 51 m2 e dispõe de equipamento de videoconferência. O secretariado do Campus
situa-se numa sala com 65 m2, equipada com 2 computadores e uma impressora/fotocopiadora, que é
partilhada pelo serviço de reprografia.
O Bar - 103 m2 - e o Refeitório - 106m2 -, além dos espaços de consumo, conta ainda com um espaço de
lazer com sofás e TV. Este serve de complemento à sala de convívio dos estudantes - 35 m2 -, e à sala de
convívio dos funcionários - 57 m2.
O Campus disponibiliza uma sala para a Associação de Estudantes, instalações desportivas - nas
instalações de Canelas, nomeadamente um ginásio, campo de jogos e balneários, instalações sanitárias -
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22 -, incluindo um WC para pessoas com limitações motoras, espaços exteriores ajardinados, e dois
parques de estacionamento: um de utilização geral, e outro para a Direção. As instalações estão
adequadas a pessoas com mobilidade reduzida - elevador, rampas e 2 lugares de estacionamento. Existe,
ainda, um vestiário para o pessoal não docente - 33 m2.
Todas a salas de aula estão equipadas com vídeo projetor fixo, de teto, e tela de projeção.
Os 2 laboratórios disponibilizam equipamento didático diverso e atual, no caso da ESE usado no âmbito da
área das Ciências.
Os gabinetes dos docentes - 8 - são amplos, com iluminação direta/natural e partilhados por dois ou três
docentes cada deles. Acrescem o gabinete da Presidente do Campus e o da Diretora da ESE, a que estão
adstritos os gabinetes dos respetivos secretariados.
A ESE encontra-se inserida no projeto e-campus virtual, tendo, por isso, um acesso mais facilitado à
informação. De referir, ainda, que todos os espaços coletivos (biblioteca, bar, esplanada, livraria etc.,)
dispõem de cobertura wireless, encontrando-se todo o parque informático ligado em Rede (Ethernet).
A plataforma Moodle é também um recurso importante para a gestão de conteúdos inserindo-se num
Projeto de Educação On-line do Instituto Piaget.
Desde o início do seu funcionamento, as instalações têm sofrido intervenções de manutenção, estando
prevista a substituição do pavimento das salas de aula e de alguns gabinetes e a melhoria das condições
de funcionamento, nomeadamente a instalação de um sistema de climatização.
As instalações encontram-se devidamente protegidas e equipadas contra roubo - sistema de alarmes - e
incêndio - extintores e saídas de emergência. O Campus possui um Relatório anual da atividade do serviço
de segurança, higiene e saúde no trabalho e o Certificado dos Serviços de segurança contra incêndios em
edifícios.

A13. Facilities (article 4th, no. 1 h) of RJAES):
Instituto Piaget's Campus of Vila Nova de Gaia comprehends two schools: Higher School of Health
Sciences and Higher School of Education Sciences. Here we will detail the common usage facilities, and
we refer to paragraph C6 for those specifically concerned with the Higher School of Health Sciences.
Common usage facilities are distributed by 3 interconnected buildings. The Documentation and
Information Services (SDI) occupies 249 square meters divided in two areas, one for document consulting
and single study, where one can find books, periodicals, and another area for digital resources consulting,
equipped with computers. SDI contains a collection of over 13287 titles, including books, periodicals,
e-documents, thesis and dissertations, papers. Both students and teachers have access to EBSCO
database, namely Medline (full text), and Psychology and Behavioral Sciences Collection (full text). Access
through VPN is possible for teachers and students. To complete the library there is a study support room,
where group works can be carried out. This space is also equipped with computers and its layout provides
and informal and interactive work environment. The Campus includes an auditorium which can seat 170
people (188 m2) and 4 amphitheaters which can collectively seat 438 people, all equipped with audiovisual
aids. There are two 134 m2 fully equipped computer rooms. There is also an arts expression room for
regular classes and workplace exercise sessions. The 30 m2 teachers' lounge offers a space for social
interaction, a computer and a printer/scanner.
The Technological Division Office is 33m2. The 45m2 bookshop makes available to the academic
community the publications of Editora Piaget. The space reserved for academic services includes two
interconnected rooms, one for public attendance and another for services coordination and organization,
in a total area of 84 m2. All the services of the Campus have adequate computer facilities to perform the
functions that are assigned to them (Administrative and Academic Services, Library, Office of Timetables,
etc.).
The meeting room is 51m2 and includes videoconference equipment. The Campus' secretarial work takes
place in a 65 m2 room fitted with 2 computers and a printer/scanner, and is also used for reprographic
services. The cafeteria (103 m2) and canteen (106 m2), in addition to the consumption areas, also hold a
leisure area with sofas and TV. It complements the students lounge, with 35 m2, and the staff lounge, with
57 m2. The Campus also provides a room for the Students Association, sports facilities (at Canelas hub
there is a gym, playing field and changing rooms), sanitary facilities (22), including a WC for disabled
persons and landscaped outdoor spaces, including parking areas, one for common usage and another for
the management staff. The facilities are prepared for handicapped people (elevator, ramps and 2 parking
spaces). Non-teaching staff also dispose of a changing room with 33 m2. All classrooms are equipped with
fixed video projector, ceiling, and projection screen. The two laboratories provide diverse and current
didactic equipment, in the case of ESE used in the area of Sciences.
The teachers' offices - 8 - are large, with direct / natural lighting and shared by two or three teachers each.
In addition, the Office of the President of the Campus and the Office of the Director of ESE are attached to
the offices of the respective secretariats. The ESE is part of the virtual e-campus project, and therefore has
easier access to information. It should also be noted that all the collective spaces (library, bar, esplanade,
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bookstore, etc.) have wireless coverage, and all the computer park is connected in Network (Ethernet). The
Moodle platform is also an important resource for managing content, as a part of the Online Education
Project of the Instituto Piaget. The Campus was built from the ground up in stages. From the beginning it
has been subjected to maintenance interventions, and the floor of the classrooms and some offices are
expected to be substituted soon. At the same time, some improvements have been implemented as regards
operating conditions, namely a acclimatisation system installation. The facilities are suitably protected and
fitted against burglary — alarm and fire systems —fire extinguishers and emergency escape routes.

Perguntas A14. a A16.

A14. Mecanismos de ação social (artigo 4º, nº 1 i) do RJAES):
Quanto aos mecanismos de ação social, a ESE dispõe de um serviço de atendimento especializado de
apoio ao estudante que pretenda candidatar-se às bolsas de Estudo promovidas pela Ação Social,
regulada pela DGES. Existem, também, bolsas de Estudo por Mérito, atribuídas pelo Ministério da
Educação e Ciência, destinadas aos estudantes que obtêm excelente resultado académico.
A entidade instituidora - Instituto Piaget - responsável pela política económico-financeira, em articulação
com os órgãos de governo das diversas Unidades Orgânicas, regulamentou a atribuição de Bolsas de
Mérito, no caso dos estudantes cuja classificação de candidatura seja igual ou superior a 160 pontos; no
caso dos estudantes cuja classificação de candidatura se situe entre 140 e 159 pontos, beneficiam de uma
bolsa que corresponde a uma redução no valor da propina.
Acresce que a entidade instituidora tem vindo a implementar um conjunto de benefícios/bolsas para
promoção social e formativa dos estudantes interessados em frequentar os nossos cursos. Estas medidas
encontram-se inscritas no Regulamento Financeiro, aprovado anualmente, e têm contemplado:
candidaturas; matrículas: inscrições; propinas; certificados; processos de creditação e descontos, no
caso do pagamento Integral antecipado. Existe, também, uma lista de benefícios decorrentes de
protocolos, disponível para consulta nos Serviços Académicos de cada Campus.
Estes benefícios abrangem o público em geral e, particularmente, antigos alunos do IP, assim como o
respetivo agregado familiar, quando os estudantes tenham um ou mais elementos da família próxima a
frequentar uma das nossas Unidades Orgânicas.
Aos Estudantes Internacionais também lhes são proporcionados benefícios financeiros, nomeadamente
redução do valor da matrícula e atribuição de bolsa de estudo, no valor da propina anual, nos primeiros 3
anos letivos consecutivos.
Pretendendo contribuir para o desenvolvimento das qualificações das regiões de atuação da Escola os
candidatos à nossa ESE, se provenientes dos distritos de Aveiro, Porto e Braga, beneficiam de uma Bolsa
de Estudos de acesso ao 1.º Ciclo de Estudos - Licenciatura em Educação Básica.
Recentemente o IP, no âmbito da responsabilidade social prevista na sua missão e, no sentido de
contribuir para que os seus colaboradores, em Portugal, reforcem as suas competências técnicas e
académicas, criou um novo benefício financeiro destinado a todos os seus colaboradores - extensível a
conjugues, filhos, pais e irmãos -, e que se traduz na isenção total do pagamento da propina nos cursos de
Licenciatura, CTeSP, Pós-graduação e Mestrado, mantendo-se durante os anos estipulados para cada
curso.
A despesa em ação social desta escola nos últimos três anos (2014-2016) corresponde, em média, a 4,55%
do total de receitas. Observa-se que foi considerado o valor global de aplicação de benefícios financeiros,
protocolos e bolsas assumidos pelo Instituto Piaget.

A14. Social mechanisms (article 4th, no. 1 i) of RJAES):
As for the social action mechanisms, the ESE has specialized assistance service to support the student
who intends to apply for the scholarships promoted by Social Support (Ação Social), regulated by the
DGES. There are also Merit Study grants, awarded by the Ministry of Education and Science, for students
who obtain excellent academic results. The Instituto Piaget (IP), responsible for the economic and financial
policy in conjunction with the governing bodies of the various Organizational Units, regulated the award of
Merit Grants, in the case of students whose application grade is equal to or greater than 160 points; In the
case of students whose application ranks between 140 and 159 points, receive a scholarship
corresponding to a reduction in the amount of the tuition. In addition, the IP has been implementing a set of
benefits / grants for the social and formative promotion of students interested in attending our courses.
These measures are included in the Financial Regulation, approved annually, and have included:
applications; registration, enrollment, tuition; certificates; crediting processes and discounts, in the case
of the Integral advance payment. There is also a list of benefits derived from protocols, available for
consultation in the Academic Services of each Campus. These benefits cover the general public and
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particularly former IP students as well as their household when students have one or more family members
close to attending one of our Organizational Units. International students are also provided with financial
benefits, such as reduction of the enrollment fees and scholarship, the annual tuition, during the first three
consecutive school years.
Intending to contribute to the development of the qualifications of the regions in which the School
operates, the candidates to our ESE, if they come from the districts of Aveiro, Porto and Braga, benefit
from a scholarship to access the 1st Cycle of Studies - Degree in Basic Education . Recently the IP, within
the framework of the social responsibility envisaged in its mission and, in order to help its employees in
Portugal to strengthen their technical and academic skills, created a new financial benefit for all its
employees - extendable to Spouses, children, parents and siblings - and which translates into the total
exemption of the payment of the tuition in the courses of Bachelor degree (Licenciatura), CTeSP, Post-
graduation and Master, staying during the stipulated years for each course. The expenditure on social
action of this school in the last three years (2014-2016) corresponds, on average, to 4.55% of total income.
The global value of the application of financial benefits, protocols and scholarships assumed by the Piaget
Institute was considered.

A15. Informação para o exterior (artigo 4º, nº 2 p) do RJAES):
O Instituto Piaget (IP) e a Escola disponibilizam permanentemente, no site do IP, informação sobre a oferta
formativa, os serviços de apoio durante a formação e após conclusão dos estudos, os regulamentos em
vigor, os calendários letivos, a ação social e as bolsas, entre outras informações pertinentes para
candidatos, estudantes, antigos alunos e outros membros da comunidade do IP. O site do IP agrega,
assim, a informação institucional do IP e a informação de cada instituição de ensino superior, em áreas
reservadas para efeito.
Para além do site, a informação é divulgada noutros meios de divulgação, de acordo com os planos de
comunicação definidos pelo IP e pela Escola nomeadamente redes sociais, folhetos, cartazes e outros
suportes considerando os objetivos específicos da divulgação.
A gestão dos conteúdos do site é partilhada pelo IP e pela Escola com o propósito de garantir o rigor, a
atualidade das informações divulgadas, assim como assegurar o que está previsto na legislação, sendo a
responsabilidade pelos conteúdos científicos e técnicos da Escola.
Assim, as informações da instituição estão disponíveis em
https://www.ipiaget.org/faculdade/22

A15. Public Information (article 4th, no. 2 p) of RJAES):
The Piaget Institute (IP) and each of its Higher Schools use the IP website to permanently publish
information concerning their education/training offer, support services during education/training and after
its conclusion, currently valid regulations, academic calendars and timetables, and social actions and
scholarships, as well as all the other data that may be pertinent for candidates, students, alumni and other
members of the IP community. In the website areas destined to these specific purposes, the IP website
thus aggregates and makes available the IP institutional information and the information on each of its
higher education establishments.
In addition to the site, this type of information is also disseminated by other means of communication and
according to the communication plans defined by the IP and by each of its Schools, namely by social
networks, leaflets, posters and other media that correspond to the entities’ specific dissemination
objectives.
The website contents management is shared between the IP and the Higher School in order to assure
accuracy and update of the published data, as well as their compliance with the currently valid legislation,
while the Higher Schools are responsible for the scientific and technical aspects of the contents.
Thus, the IP institutional information is available at
https://www.ipiaget.org/faculdade/22

A16. Plano estratégico (Sumário executivo):
O plano estratégico do Instituto Piaget (IP) e da ESE Jean Piaget de Arcozelo desenvolve-se em torno de
sete eixos, a partir dos quais foram concebidos os objetivos estratégicos desta Instituição de Ensino
Superior.
Pretende-se que os eixos e os objetivos se desenvolvam de forma articulada através de projetos
transversais a mais do que um eixo e objetivo, promovendo a eficácia dos recursos humanos e materiais.
Na Formação (Eixo I), 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.
O Eixo II – Intervenção/Extensão irá fomentar o reforço das plataformas de intervenção social e económica
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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.
Através da Investigação (Eixo III), e numa estreita articulação com o Eixo I e II, reforçar-se-á a dinâmica da
investigação, enquanto promotora do conhecimento e de competência científica, incrementando os
projetos de investigação e as parcerias nacionais e internacionais. Neste Eixo é ainda importante aumentar
a ação da RECI e os projetos desenvolvidos através desta Unidade de Investigação.
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.

Importa assinalar que a ESE tem desenvolvido ao longo dos anos uma matriz formativa própria, mantendo
a sua ação de proximidade e com uma presença assinalável no território em que a sua intervenção é
significativa.
Esta experiência permite reconhecer um conjunto de inquietações e reflexões e, sobretudo, ter uma
posição proactiva que se sustenta na análise que seguidamente se evidência.
Como pontos fortes assinalamos: elevada experiência de formação na área da educação; corpo docente
com formação académica e experiência profissional relevantes; rede de parcerias interinstitucionais
diversificada e consolidada através de protocolos; excelentes instalações; recursos, infraestruturas e
equipamentos disponíveis; flexibilidade em termos de alternativa de horários: laboral e pós-laboral;
excelente clima relacional entre docentes e discentes e vice-versa.
Identificamos como pontos fracos: reduzido número de parcerias internacionais; débil participação dos
estudantes em atividades e contextos de internacionalização; reduzido número de candidatos à nossa
oferta formativa.
Anotamos como constrangimentos: diminuição da densidade populacional jovem; proliferação de oferta
formativa congénere na área metropolitana do Porto; atual conjuntura económico-social; falta de
perspetivas de emprego, no âmbito da educação.
Reconhecemos como oportunidades: Pertinência de oferta formativa no domínio da educação, em
contextos educativos não-formais; localização geográfica na área Metropolitana do Porto, que assegura a
proximidade e a descentralização de grandes centros urbanos; envolvimento da comunidade educativa em
atividades dinamizadas quer pela ESE quer pela comunidade envolvente; projetos educativos do IP, que
permitem o estabelecimento de parcerias interinstitucionais, nos planos nacional e internacional;
existência das infraestruturas, recursos e equipamentos disponíveis; Franca dinamização política,
sociocultural e económica da região; valorização formativa como desafio à instabilidade económico-social;
consolidação da investigação científica no domínio da educação.
É neste enquadramento, e atendendo às mudanças significativas que se têm verificado no plano nacional e
internacional, quanto às diversas dimensões que articulam a formação a nível superior, que o Plano
Estratégico da ESE procura demarcar e apresentar um conjunto de novos objetivos e projetos, em torno
dos sete eixos estratégicos suprarreferidos, tentando congregar todo o potencial da sua atividade.
Os objetivos estratégicos e operacionais enunciados para cada um dos eixos serão apresentados no link
assinalado no ponto A16.1 deste guião de autoavaliação.

A16. Strategic plan (Summary):
The Instituto Piaget's (IP) strategic plan and ESE Jean Piaget de Arcozelo is developed around seven axes,
from which the strategic objectives of this Higher Education Institution were conceived. It is intended that
the axes and the objectives are developed in an articulated way through projects transversal to more than
one axis and objective, promoting the effectiveness of human and material resources. In Education (Axis I),
which is central to the missions of the IP and this High School, the educational projects of each institution,
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and of each Campus, will be strengthened by consolidating the existing training offer, increasing graduate,
pre and post-graduated education, Through Life and vocational training. Intervention / Outreach (Axis II)
will foster the strengthening of social and economic intervention platforms and the creation of new
platforms, by consolidating existing partnerships and building new, contributing to the development of
communities and finding other sources of Revenue collection. Through Research (Axis III), and in close
coordination with Axis I and II, the dynamics of research will be reinforced as a promoter of knowledge and
scientific competence, increasing research projects and national and international partnerships. In this
Axis it is still important to increase the action of RECI and the projects developed through this research
unit.
To ensure that the projects of the other 6 Axes contribute in the way intended for the institutional strategy,
Axis IV - Quality - has a central role in the evaluation, measurement, dissemination of results and
continuous improvement in all projects developed. Sustained management of physical and human
resources, their improvement and stabilisation are essential and will be promoted through Axis V -
Resources - which will have a close relationship with all other Axes, to ensure their successful
implementation. Since its creation, IP has defined internationalisation and social responsibility as
appearing in Axes VI and VII of the strategic plan. The strengthening of the presence of IP at the
international level, of partnerships with institutions of the Piaget Group and other foreign entities will
contribute to the mobility of human resources: teachers; Students and non-teachers, for the development
of transnational training, intervention and research projects, and for the dissemination of the Portuguese
language.
With the consolidation of the area of social co-responsibility, which has been present since its inception, IP
seeks to promote social, human and ecological development of individuals, groups, communities and
societies in a symbiotic relationship and mutual learning. It is important to note that the ESE has developed
over the years a formative matrix of its own, maintaining its proximity and with a notable presence in the
territory where its intervention is significant. This experience allows us to recognise a set of concerns and
reflections and, above all, to have a proactive position that is based on the analysis that is then evidence.
As strengths we point out: high training experience in the area of education; Faculty with relevant
academic background and professional experience; Network of interinstitutional partnerships diversified
and consolidated through protocols; Excellent facilities; Resources, infrastructures and equipment
available; Flexibility in terms of alternative work schedules: labor and post-employment; Excellent
relationship between teachers and students and vice versa. Identified as weaknesses: a reduced number of
international partnerships; Weak participation of students in internationalisation activities and contexts;
Number of candidates for our training offer.
We note as constraints: decrease of the young population density; Proliferation of congener training
provision in the Porto metropolitan area; Current economic and social situation; Lack of employment
prospects in the field of education. We recognise as opportunities: Relevance of educational provision in
non-formal educational contexts; Geographical location in the metropolitan area of Porto, which ensures
the proximity and decentralisation of large urban centers; Involvement of the educational community in
activities stimulated by ESE and the surrounding community; IP educational projects, which allow the
establishment of interinstitutional partnerships at the national and international levels; Existence of
available infrastructures, resources and equipment; Free political, socio-cultural and economic dynamism
of the region; Formative valorization as a challenge to economic and social instability; Consolidation of
scientific research in the field of education.
It is within this framework, and given the significant changes that have taken place at national and
international level, regarding the various dimensions that articulate training at a higher level, which the
Strategic Plan of the ESE seeks to set aparte and present a set of new objectives and projects around the
seven strategic axes supra-referenced, trying to unite the full potential of its activity. The strategic and
operational objectives set out for each of the axes will be presented in the indicated link in point A16.1 of
this self-assessment script.

A16.1 Link para plano estratégico:
https://www.ipiaget.org/faculdade/22/pagina/439

Anexo I

Perguntas B1. e B2.

B1. Diagrama da Instituição, incluindo as diferentes Unidades Orgânicas (PDF, máx. 200kB):
B1._ESE JP Arcoz.pdf
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B2. Número global de docentes / Total number of teachers

Designação / Name N.º total / Total
number

ETI /
FTE

Em tempo integral /
Full Time

Docentes doutorados / Teachers with PhD 8 4.5 3
Docentes não doutorados com título de especialista / Teachers without PhD
with specialist title 0 0 0

Docentes especialistas não doutorados (reconhecimento pelo CTC) /
Specialists teachers without PhD (recognition by CTC) 4 1.78 1

Outros docentes / Other teachers 4 2.26 2
16 8.54 6

B3. - Centros e unidades de investigação não integrados em Unidades Orgânicas

B3 - Centros e unidades de investigação não integrados em Unidades Orgânicas / Centres and research
units not integrated into Units

Designação / Name Investigadores Doutorados / Researchers
with PhD

Classificação FCT / FCT
rating

RECI (Research in Education and Community
Intervention) 2 Muito Bom

(1 Item) 2

B4. - Serviços de apoio de utilização comum

B4 - Serviços de apoio de utilização comum / Support services of common use

Designação / Name Pessoal / Staff

Secretário-Geral 1
Assessoria e Consultoria 3
Serviços Jurídicos 2
Direção Financeira 5
Recursos Humanos 2
Gabinete de Projetos 3
CIIERT 2
Departamento de Coordenação e Organização de Ensino Superior (DCO) 2
Departamento de Garantia da Qualidade (DGQ) 2
Departamento de Relações Internacionais 3
Compras e Gestão de Frota 2
Gabinete de Comunicação e Imagem 2
Gabinete de Responsabilidade Social 1
Divisão do Património 7
Divisão Tecnológica 8
Serviços Secretariado (Campus e Direções) 2
Serviços Académicos 2
Gabinete de Formação ao Longo da Vida 1
SDI– Serviços de Documentação e Informação 1
Gabinete de Horários 1
Gabinete de Iniciação à Prática Profissional e Estágios 1
Gabinete de Apoio à Inserção da Vida Ativa (Gaiva) 1
Gabinete de Mobilidade 1
Serviços de Limpeza e Segurança Manutenção 4
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(24 Items) 59

B5. - Unidades de prestação de serviços

B5 - Unidades de prestação de serviços / Units of consultancy

Designação / Name Pessoal / Staff

Gabinete de Gestão e Apoio a Projetos Educativos 2
(1 Item) 2

B6 - Dimensão do apoio social

B6.1. - Bolsas de estudos

B6.1. Bolsas de estudos / Scholarships

2013/14 2014/15 2015/16

Total de estudantes / Total of students 213 58 42
Bolsas Pedidas / Scholarships requested 31 11 15
Bolsas Concedidas / Scholarships Awarded 22 6 10
Bolsa máxima / Maximum value scholarship 4155 3352 3064
Bolsa média / Average value scholarship 2004.2 1890.66 1740.3

B6.2 - Residências (2015/16)

B6.2.1 Número de camas em residências (2015/16):
<sem resposta>

B6.2.2 Taxa de ocupação (%):
<sem resposta>

B6.3 - Alimentação (2015/16)

B6.3.1 Número de lugares em refeitório:
150

B6.3.2 Número de refeições servidas (média diária):
50

B6.3.3 Número anual de refeições:
12300

B6.4 - Outros apoios

B6.4 Outros apoios:
Quanto a outros apoios o IP proporciona aos estudantes o recorrerem a pagamentos faseados ou a planos
financeiros de pagamento, para responder a eventuais dificuldades.
Existe também um conjunto de protocolos estabelecidos com empresas e organizações, que se encontram
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divulgados no site, e que permitem aos funcionários e aos estudantes da instituição usufruírem de
descontos em diversas áreas.
Acresce que os nossos estudantes podem usufruir dos espaços desportivos e material didático da ESE
para a realização de atividades/eventos, no âmbito dos seus estágios e outras atividades.
Em conformidade com o regulamento de frequência e avaliação dos cursos, a avaliação dos estudantes
com Necessidades Educativas Especiais pode ser adaptada.
O Campus tem em funcionamento para os estudantes um serviço de transporte – Piaget Tranfer – a preços
reduzidos e um gabinete clínico com consultas de Fisioterapia e de Nutrição, disponível para estudantes,
colaboradores e familiares.

B6.4 Other support:
As for other supports, the IP allows students to use phased payments or financial payment plans to
respond to any difficulties. There is also a set of established protocols with companies and organizations,
which are published on the site, and allow employees and students of the institution to enjoy discounts in
various areas. In addition, our students can take advantage of ESE's sports spaces and teaching material
to carry out activities / events, in the context of their internships and other activities. In accordance with
the regulations for attendance and evaluation of courses, the evaluation of students with special
educational needs can be adapted. The Campus has a transport service for students — Piaget Transfer —
at reduced prices and a clinical office with Physiotherapy and Nutrition consultations available for
students, employees and families.

B6.5 - Orçamento

B6.5.1 Orçamento de Estado:
17403

B6.5.2 Receitas Próprias:
4583,8

B6.5.3 Total:
21986,8

B7. - Síntese da oferta educativa

B7 - Síntese da oferta educativa / Summary of the training offer

Cursos / Study Programmes Nº de cursos / Number of study Programmes Nº de estudantes / Number of students

Licenciatura / Licenciatura 1 15
Mestrado / Master 4 0
TeSP / TeSP 1 23
(3 Items) 6 38

II – Unidade Orgânica

Perguntas C1. a C5.

C1. Designação:
Escola Superior De Educação Jean Piaget De Arcozelo

C2. Oferta educativa (artigo 11º, nº 4, da LBSE; artigo 3º do RJIES; artigo 6º, nº 5, artigo 8º, nº 3, artigo 16º, nº 5
e artigo 18º, nº 4 do decreto-lei 74/2006 republicado pelo decreto-lei 63/2016):

A ESE Jean Piaget /Arcozelo, uma das primeiras Escolas a ser fundadas pelo Instituto Piaget, tem
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cumprido, desde sempre, uma das principais missões do IP: disponibilizar cursos de formação de
educadores e professores para diferentes níveis e áreas de intervenção educativa, escolar e social,
proporcionando aos estudantes o desenvolvimento de competências intelectuais, investigativas e de
formação contínua. Além disso, tem-se vindo a desenvolver uma estratégia de formação pós-graduada e
de especialização dos diversos agentes do sistema educativo, no sentido de alargarem competências e
instrumentos que permitam melhorar e inovar as suas práticas.
Com efeito, através da oferta educativa da ESE, tem-se procurado promover uma formação orientada para
o desenvolvimento de competências científicas, pedagógico-didáticas e profissionais que potenciem não
só o autoconhecimento, como a identificação do contexto e respetiva adaptação da intervenção educativa,
consubstanciando, assim, a (re)construção contínua da profissionalidade.
Neste sentido, torna-se evidente a relação entre os pressupostos basilares do projeto educativo e da
formação apresentados e o consignado na lei como atribuição específica aos profissionais de educação:
“assegurar uma formação geral comum a todos os portugueses que lhes garanta a descoberta e o
desenvolvimento dos seus interesses e aptidões, capacidade de raciocínio, memória e espírito crítico,
criatividades, sentido moral e sensibilidade estética, promovendo a realização individual em harmonia com
os valores da solidariedade social” (alínea a) do art. 7º da LBSE).
A sua oferta formativa, em regime diurno e pós-laboral, abrange as áreas do Desporto, Lazer e Bem-Estar,
do Serviço Social e Desenvolvimento Comunitário e dos Produtos e Tecnologias Multimédia, bem assim
como Educação Especial, Educação Básica, Educação Pré-Escolar, 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico,
Supervisão Pedagógica e Avaliação.
Anotamos que toda a oferta formativa tem sido devidamente avaliada, creditada e registada pelas
entidades competentes e sempre salvaguardando as políticas legislativas em curso.
Vamos continuar a desenvolver todos os esforços no sentido de aumentar e consolidar a oferta formativa
que temos atualmente disponível, ao nível das licenciaturas, mestrados, pós-graduações e CTeSP.
Neste sentido a oferta formativa a nível de 1.º ciclo de estudos será ampliada, de forma a incluir:
Licenciatura nas áreas da Mediação Artística, Cultural e Multimédia; Outras licenciaturas que se revelem
pertinentes no plano de desenvolvimento atual; Formação pré-graduada com propostas de registo de
novos CTeSP, adequados ao plano atual de empregabilidade.
Está a ser desenvolvida uma nova proposta de 2.º ciclo de estudos, na área da Educação, que inclui dois
ramos: Educação de Adultos e Intervenção Comunitária; Supervisão Pedagógica e Avaliação. Este
mestrado será realizado na modalidade de b-learning, privilegiando-se a metodologia de flipped classroom.
Observando as necessidades e as novas tendências formativas, preconizamos, ainda, a criação de um
conjunto de formações pós-graduadas, designadamente nas seguintes áreas: Ambientes Educativos
Inovadores; Mediação Familiar, Responsabilidade Parental; Organização e Intervenção em Creche;
Metodologias em Alfabetização Inclusiva e Comunicação Acessível; Atividades de Extra Curriculares e de
Enriquecimento Curricular; Ginástica Corporal; Didáticas Curriculares: Ciências Naturais e Português.
Considerando a evolução multidimensional dos meios de ensino a distância, a nível mundial, pretendemos
organizar e desenvolver a oferta de formação enunciada na modalidade de b-learning. Tendo em conta esta
nova tendência, estamos a reestruturar e a adequar algumas das pós-graduações já existentes a este novo
modelo de ensino.
A formação contínua de educadores e professores tem sido, desde sempre, um desafio na atividade da
ESE, que se encontra acreditada pelo Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC).
Assim, objetiva-se dar continuidade a este projeto, operacionalizado através do Centro de Competências
Piaget. Neste contexto, propomo-nos:
-Ampliar a oferta de formação contínua dos educadores e professores, nas áreas da tecnologia educativa,
com a utilização de dispositivos móveis e gamification em sala de aula, programação, robótica, ambientes
educativos inovadores etc.
-Criar outras ações de formação que possam responder às necessidades dos educadores e professores,
em consonância com a legislação atual.
Acreditamos que o potencial da IES será um valor que poderá traduzir em melhorias significativas na
projeção da sua oferta formativa.

C2. Training offer (article 11th, no. 4, of LBSE; article 3th of RJIES; article 6th, no.5, article 8th, no.3, article
16th, no. 5, and article 18th, no. 4 of decree-law 74/2006 changed by decree-law 63/2016):

ESE Jean Piaget / Arcozelo, one of the first Schools to be founded by the Piaget Institute, has always been
fulfilling one of the main missions of the IP: providing training courses for educators and teachers at
different levels and areas of educational, school and socialintervention, providing students with the
development of intellectual, investigative and continuing education skills. In addition, a strategy of
postgraduate training and specialisation of the various agents of the education system has been developed
in order to broaden the skills and instruments to improve and innovate their practices. In fact, through the
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educational offer of the ESE, we have sought to promote training geared to the development of scientific,
pedagogical-didactic and professional skills that not only enhance self-knowledge, but also identify the
context and adapt it to the educational intervention, thus unifying the continuous (re)construction of
professionalism. In this sense, it is clear the relationship between the basic assumptions of the educational
project, the training presented and the law as a specific assignment for education professionals: "to
ensure a general education common to all Portuguese that guarantees them the discovery and
development of their interests and skills, ability to reason, memory and critical spirit, creativity, moral
sense and aesthetic sensibility, promoting individual achievement in harmony with the values of social
solidarity "(art. 7 of the LBSE). Its training program, including post-work hours, covers the areas of Sport,
Leisure and Wellbeing, Social Work and Community Development and Multimedia Products and
Technologies, as well as Special Education, Basic Education, Pre-School, 1st and 2nd Cycles of Basic
Education, Pedagogical Supervision and Evaluation.
We note that the entire training offer has been duly evaluated, credited and registered by the competent
entities and always safeguarding the current legislative policies. We will continue to make every effort to
increase and consolidate the educational offer that we currently have available, at undergraduate, master's,
postgraduate and STCS levels. In this sense, the offer of training in the first cycle of studies will be
expanded to include: Licentiate in the areas of Artistic, Cultural and Multimedia Mediation; Other degrees
that are relevant in the current development plan; Pre-graduate training with proposals for registration of
new HEBs, adequate to the current employability plan. A new proposal for a 2nd cycle of studies in the area
of Education is being developed, which includes two branches: Adult Education and Community
Intervention; Pedagogical Supervision and Evaluation. This master's degree will be carried out in the
b-learning modality, privileging the flipped classroom methodology. Observing the needs and the new
formative tendencies, we also recommend the creation of a set of postgraduate training, namely in the
following areas: Innovative Educational Environments; Family Mediation, Parental Responsibility;
Organisation and Intervention in Kindergarten; Methodologies in Inclusive Literacy and Accessible
Communication; Extra Curricular and Curriculum Enrichment Activities; Body Fitness; Curricular
Didactics: Natural Sciences and Portuguese. Considering the multidimensional evolution of the means of
at distance learning worldwide, we intend to organize and develop the training offered in the b-learning
modality. In view of this new trend, we are restructuring and adapting some of the existing postgraduate
courses to this new model of education.
Continuing education of educators and teachers has always been a challenge in the ESE activity, which is
accredited by the Pedagogical Scientific Council of Continuing Vocational Training (CCPFC). Thus, it aims
to continue this project, operationalised through the Piaget Competence Center. In this context, we
propose: - Expand the offer of continuous training of educators and teachers, in the areas of educational
technology, with the use of mobile devices and gamification in the classroom, programming, robotics,
innovative educational environments, etc. - Create other training actions that can respond to the needs of
educators and teachers, in line with current legislation. We believe that the potential of the IES will be a
value that can translate into significant improvements in the projection of its training offer.

C3. Estudantes:
Tendo como referência os resultados agregados do Raides enviados para a DGEEC- Direção Geral de
Estatísticas da Educação e Ciência – indicamos alguns elementos que permitem contextualizar a tendência
do perfil e do tipo de acesso dos estudantes inscritos neste Estabelecimento de Ensino Superior.
Assim, considerando os anos letivos 2013-2014; 2014-2015 registamos como características dos
estudantes inscritos: i) maioritariamente do sexo feminino; ii) todos de nacionalidade portuguesa; iii)
maioritariamente com mais de 26 anos.
Importa assinalar que o 1ºano do curso de Educação Básica não abriu nestes anos letivos, pelo que não
temos elementos para apresentar quanto às condições de ingresso no ensino superior.
No que respeita ao ano letivo 2015-2016 registamos como características dos estudantes inscritos: i)
maioritariamente do sexo feminino; ii) todos de nacionalidade portuguesa; iii) maior incidência até aos 26
anos.
Atendendo neste ano letivo à forma de ingresso dos inscritos pela primeira vez, no 1ºano curricular do
curso de 1ºCiclo de Estudos, anotamos que 2 ingressaram pelo regime geral de acesso e 8 pelos regimes
que regulam as condições especiais de acesso: 2 mudança de curso; 3 titulares de cursos médios e
superiores; 2 titulares de diploma de especialização tecnológica e 1 das através das provas especialmente
destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23anos.
Observando, estes anos letivos como referência, verificamos que a zona geográfica da proveniência dos
estudantes abrange essencialmente os concelhos do distrito do Porto e de Aveiro.
Analisando a evolução do percurso dos estudantes na procura dos Ciclos de Estudos na ESE é factual que
tem diminuído o número de inscritos nestes últimos anos. Refletiu-se pela descontinuidade de alguns
cursos e pela não abertura do 1º ano curricular do Licenciatura em Educação Básica nos anos letivos
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2013-2014 e 2014-2015, mas retomada a sua abertura em 2015-2016. Atendendo a que o ingresso deste
ciclo de estudos se espelha pelas diferentes possibilidades de acesso, estamos a desenvolver toda a
nossa ação de divulgação junto de potenciais candidatos.
Compreendemos que somos atualmente confrontados com um novo perfil de estudantes, com
características diversificadas quanto às condições de acesso, à idade e aos interesses e motivações para
a formação de nível superior. Neste contexto temos em consideração esta realidade e na renovação do
projeto educativo, científico e cultural da ESE atendemos, globalmente, às seguintes características dos
potenciais candidatos/estudantes:
-Pessoas que nasceram com acesso aos meios digitais, mas que continuam com necessidade de adquirir
informações e de desenvolver competências na área da literacia digital (participação, criação e uso
consciente, crítico, socialmente útil dos meios digitais).
-Aprendentes ao longo da vida (adultos e maiores de 23anos que, no âmbito da sua autonomia e por
motivações intrínsecas, optaram por frequentar um curso na área de Educação numa etapa posterior das
suas vidas).
-Pessoas cujo percurso profissional as obrigou a realizarem uma segunda licenciatura no sentido de
aumentar as suas condições de empregabilidade, reconversão de competências.

C3. Students:
Referencing the aggregated results of Raides sent to DGEEC - General Direction of Statistics of Education
and Science - we indicate some elements that allow to contextualise the profile's tendency and the type of
access of the students enrolled in this Institution of Higher Education.Thus, considering the 2013-2014 and
2014-2015 school years, we registered as characteristics of enrolled students: i) mostly female; Ii) all of
Portuguese nationality; Iii) mostly over 26 years old.It is important to note that the first year of the Basic
Education course did not open in these school years, so we do not have elements to present regarding the
conditions of entry into higher education.
With regard to the academic year 2015-2016 we registered as characteristics of enrolled students: i) mostly
female; Ii) all of Portuguese nationality; Iii) higher incidence up to 26 years.In this academic year, the
enrolment form for the first time enrolled in the first year of the 1st Cycle of Studies course, we note that 2
entered the general access regime and 8 under the regimes that regulate the special access conditions: 2
as change of course; 3 as holders of intermediate and advanced courses; 2 holders of a diploma of
technological specialisation and 1 of them through the tests specially designed to evaluate the capacity for
the attendance of higher education of over 23 years old.Observing these years as reference, we verified
that the geographic area of the origin of the students essentially covers the municipalities of the district of
Porto and Aveiro.Analysing the evolution of the course of the students in the search of ESE's Cycles of
Studies, it is a fact that the number of enrolled students has decreased in these last years. It was reflected
by the discontinuity of some courses and by the non-opening of the 1st year curriculum of the Basic
Education Degree in the 2013-2014 and 2014-2015 school years, but resumed its opening in 2015-2016.
Given that the entrance of this cycle of studies is mirrored by the different possibilities of access, we are
developing all our action of disclosure to potential candidates.
We understand that we are currently confronted with a new profile of students, with diverse characteristics
regarding access conditions, age, interests and motivations for higher education. In this context, we take
into consideration this reality and in the renewal of ESE's educational, scientific and cultural project, we
turn our attention, globally, to the following characteristics of potential candidates / students:- People who
were born with access to digital media, but still need to acquire information and develop skills in the area
of digital literacy (participation, creation and conscious use, critical, socially useful digital media).- Lifelong
learners (adults and over 23, who, within their autonomy and intrinsic motivations, chose to attend a
course in Education at a later stage of their lives).- People whose professional career forced them to take a
second degree in order to increase their conditions of employability, retraining their skills.

C4. Diplomados:
Análise apresentada em A8.4

C4. Graduates:
Analysis presented in A8.4

C5. Corpo docente:
Análise apresentada em A9

C5. Teaching staff:
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Analysis presented in A9

Perguntas C6. a C10.

C6. Instalações:
Para além da informação indicada em A13 asseguramos que existem outras instalações adequadas às
atividades da oferta formativa da ESE, nomeadamente: salas de aula; 1 ateliê artístico e tecnológico; 1
salas de expressão corporal e artística; 1 sala de técnicas de expressões; Laboratórios de Ciências; Salas
de música; gabinetes de docentes e investigação; Salas de estudo; Salas de TIC. Anotamos que dispomos
de materiais audiovisuais, informáticos e de comunicação diversos e adequados à atividade formativa da
ESE.
Salientamos que para o exercício das atividades desportivas, afetas aos planos curriculares que exigem
estes espaços, recorremos às instalações do IP em Canelas que está provida de instalações desportivas
para o efeito e respetivo equipamento e material didático.
Em casos que se justifiquem temos estabelecido parcerias com a comunidade envolvente no sentido de se
poder usufruir de equipamentos específicos, como é o caso de utilização das piscinas, para o qual se
realizou um protocolo com a Camara Municipal de Espinho.
A ESE está a criar um ambiente educativo inovador para a formação inicial e contínua dos educadores,
professores e outros profissionais da educação. Este novo ambiente traduz-se na disponibilização de
espaços diversificados de pesquisa, produção, criação e disseminação do conhecimento. As atividades
principais e os recursos digitais e analógicos existentes em cada “Learning Space” serão as/os seguintes:
(i) Investigar: investigação da própria prática, pesquisa bibliográfica e revisão de literatura ou de estudos
académicos. Estarão disponíveis: câmaras de vídeo, gravadores de áudio para a recolha de dados,
computadores portáteis - com acesso à Internet - para pesquisa na base de dados e acesso às redes e
plataformas de escrita colaborativa de estudos, tarefas, artigos e ensaios.
(ii) Criar: criação de dispositivos pedagógico-didáticos, conteúdos audiovisuais para as aulas, vídeos,
imagens etc. Estarão disponíveis: câmaras de vídeo, gravadores de áudio, software de edição de áudio e
de vídeo, de captura de ecrã, de animação e criação de e-books.
(iii) Apresentar: espaços para apresentação online do trabalho produzido (sites, blogues). Estarão
disponíveis: vídeo projetor e computador.
(iv) Interagir: estarão disponíveis: mesa de reuniões com cadeiras confortáveis, quadros interativos e
tablets.
(v)Partilhar: partilha de conhecimentos entre pares e com a comunidade educativa. Estarão disponíveis:
quadro branco interativo, plataforma de edição colaborativa de texto, mapas concetuais e apresentações
online.
(vi) Desenvolver: espaço informal para relaxamento, conversa informal e realização de tarefas individuais.
Trata-se de um “Espaço zen”, com poufs, para conversa informal e troca de ideias. Estarão disponíveis:
móveis, informação, aparelho de som e auscultadores, serious games.
(vii) Refletir: espaço dedicado à reflexão sobre os planos de aula desenvolvidos e aplicados, com recurso
a diferentes instrumentos de reflexão sobre as práticas, fazendo previsões e antecipações dos cenários de
aprendizagem planificados. Uma reflexão centrada, sobretudo, no que se quer ensinar, porque se quer
ensinar, levando a uma reflexão sobre a escola do presente, com a construção de diários de aprendizagem
(e-Portefólios).

C6. Facilities:
In addition to the information indicated in A13, we ensure that there are other facilities suitable for ESE's
training activities, namely: classrooms; 1 artistic and technological studio; 1 room of corporal and artistic
expression; 1 room of expression techniques; science laboratories; music rooms; teacher offices and
research; study rooms; and ICT rooms. We note that we have several audiovisual, computer and
communication materials suitable for ESE's training activity.
We emphasise that for the pursuit of sports activities, which are part of the curricular plans that require
these spaces, we resort to the facilities of the IP in Canelas that is equipped with sports facilities for this
purpose and respective equipment and didactic material.In cases that are justified we have established
partnerships with the surrounding community in order to be able to use specific equipment, such as the
swimming pools, for which a protocol was carried out with the Espinho City Hall.The ESE is creating an
innovative educational environment for the initial and ongoing training of educators, teachers and other
education professionals. This new environment translates into the availability of diversified spaces for
research, production, creation and dissemination of knowledge. The main activities and the digital and
analogue resources in each Learning Space will be as follows:(I) Research: investigation of the practice
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itself, bibliographic research and literature review or academic studies. Will be available: video cameras,
audio recorders for data collection, laptops — with Internet access — for database search and access to
networks and platforms for collaborative writing of studies, tasks, articles and essays.(Ii) Create: creation
of pedagogical-didactic devices, audiovisual contents for classes, videos, images, etc. Will be available:
video cameras, audio recorders, audio and video editing software, screen capture, animation and e-book
creation.(Iii) Present: spaces for online presentation of the work produced (websites, blogs). Will be
available: video projector and computer.(Iv) Interact: Will be available: meeting table with comfortable
chairs, interactive whiteboards and tablets.
(V) Sharing: knowledge sharing among peers and with the educational community. Will be available:
interactive whiteboard, collaborative text editing platform, conceptual maps and online presentations.(Vi)
Develop: informal space for relaxation, informal conversation and individual tasks. It is a "zen space", with
bean bags, for informal conversation and exchange of ideas. Will be available: furniture, information,
stereo and headphones, serious games.(Vii) Reflect: a space dedicated to the reflection on the lesson
plans developed and applied, using different instruments for reflection on the practices, making
predictions and anticipations of the planned learning scenarios. A reflection centered, above all, on what
one wants to teach, because one wants to teach, leading to a reflection on the school of today, with the
construction of learning diaries (e-Portfolios).

C7. Investigação orientada, desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento profissional de alto nível:
Apresenta-se abaixo uma breve descrição dos projetos de investigação que se encontram em diferentes
fases de desenvolvimento.
PRASE: Conhecer o Presente e Projetar o Futuro das Práticas Socioeducativas em Contexto Não Formal.
Trata-se de um projeto de investigação sobre as práticas socioeducativas desenvolvidas em contexto não
formal, tendo em vista a construção de um modelo compreensivo de análise das mesmas. A primeira fase
do projeto integrou um estudo exploratório no que diz respeito às parcerias, aos projetos, à utilização do
espaço físico, à dinâmica relacional em diferentes contextos educativos não formais, em Vila Nova de
Gaia, designadamente centros de estudo, piscinas municipais, ginásios e cooperativas e a sua relação
com contextos formais - escolas básicas. Este projeto teve início no ano letivo 12-13 e foi interrompido em
14-15, por condicionalismos que se prendem com as condições de participação dos estudantes como
observadores participantes deste projeto.
Os resultados preliminares da fase exploratória foram apresentados e publicados, podendo ser
consultados em:
Monteiro, A.; Figueiroa, A. & Barros, R. (2014). A relação entre a escola e a comunidade: um olhar sobre as
práticas socioeducativas em contexto não formal. Atas XII Congresso da Sociedade Portuguesa de
Ciências da Educação: As Ciências da Educação: Espaços de investigação, reflexão e ação
interdisciplinar. Vila Real: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 11 a 13 de setembro de 2014,
p.2015-2068.
E-PRIS: trata-se de um projeto-piloto e inovador em Portugal, na medida em que considera não apenas as
questões de igualdade de género de mulheres que se encontram em situação de reclusão, como também a
sua futura reinserção social e laboral, com antecipação de futuras dificuldades associadas a este
processo.
Partindo das potencialidades do e‐learning enquanto dispositivo de diferenciação pedagógica, promotor
de inclusão digital, a conceção do projeto ficou a cargo de uma equipa de investigadores que atualmente
integram a Unidade de Investigação do IP, a RECI, cujo foco de trabalho se centra nas temáticas da
inclusão e Aprendizagem ao Longo da Vida. A conceção deste projeto permitiu que articulasse as
questões da intervenção educativa com a investigação e produção científica, associadas ao
desenvolvimento de novos modelos pedagógicos e refletindo a responsabilidade social do IP para o
Desenvolvimento Humano, Integral e Ecológico.
Está a decorrer a 2ªfase deste projeto, perspetivando-se a continuidade formativa neste contexto não
formal de ensino-aprendizagem. Tem sido objeto de publicitação científica nacional e internacional
nomeadamente:
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. (2016). Eu ganhei mais o gosto de estudar: o e-learning como meio de
Aprendizagem ao Longo da Vida de reclusas de um estabelecimento prisional português. Educação &
Sociedade (submetido).
Publication. http://dx.doi.org/10.1590/ES0101-7330216156650 WoS ; Scopus; País: Brasil.
A divulgação do projeto não se circunscreveu, apenas, à comunidade científica, tendo sido o EPRIS objeto
de notícia nos meios de comunicação nacionais. Paralelamente, foi submetida uma candidatura do EPRIS
ao WSIS Project Prize 20154, da World Summit on the Information Society, tendo sido nomeado para o
prémio na categoria C7.ICT applications: e-learning.
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CEeE, no Concelho de VNGaia
Com início no ano letivo 2015/2016, este projeto de investigação tem como finalidade contribuir para o
conhecimento de uma nova realidade educativa em contexto não formal, os "Centros de Estudos e
Explicações - entre a Atividade Económica e a Pedagógica", designação do projeto.
Numa 1ª fase pretendeu-se contextualizar a realidade destes Centros quanto à legislação, assim como
quanto à identificação e caraterização dos centros existentes no Concelho de Vila Nova de Gaia. Numa
2ªfase, pretende-se conhecer as perceções da direção técnica de cada um dos centros identificados, dos
alunos que os frequentam e dos respetivos encarregados de educação, no sentido de se promover uma
reflexão alargada sobre a pertinência e o papel dos CEeE no processo ensino aprendizagem. Integrado na
Linha 1 – "Inclusão e Aprendizagem ao Longo da Vida" da RECI, esta investigação tem envolvido os
estudantes do 1ºano da Licenciatura em Educação Básica, no âmbito da UC de Trabalho de Campo
Antropológico. Os resultados preliminares deste projeto foram apresentados publicamente no âmbito de
um seminário-Projetos de Investigação na Comunidade: Contextos educativos formais e não formais, que
foi precedido da seguinte publicação:
Figueiroa, A.; Couto, J. M.; Campos,O.(2016). Centros de Estudo e de Explicações: entre a Atividade
Económica e a Pedagógica. Plataforma Barómetro Social, Instituto de Sociologia–FLUP, 2ª série.
ISSN–2182-1879, disponível em:
http://www.barometro.com.pt/2016/07/19/centros-de-estudo-e-de-explicacoes-entre-a-atividade-economica-
e-a-pedagogica/
MECPAD: Manual Escolar de Ciências na Promoção de Aprendizagens Ativas na era Digital: do Clássico ao
Híbrido. Com este projeto pretende-se caracterizar as perceções dos professores de Ciências Naturais, do
2ºciclo do Ensino Básico, sobre o manual escolar de Ciências Naturais, com especial enfoque na evolução
do manual escolar digital em articulam com as práticas de sala de aula. O projeto será desenvolvido em 3
fases:Diagnóstico; Caracterização do Manuel Escolar (ME) para Ciências Naturais do E.B.; Linhas de
orientação. Os resultados da primeira fase permitiram a seguinte publicação:
Figueiroa, A.; Monteiro, A.; Rodrigues, A.(2017). O Manual Escolar de Ciências Híbrido-conceções e
práticas dos professores de ciências naturais. Atas do XVII Encontro Nacional de Educação em Ciências
(ENEC) e I Seminário Internacional de Educação em Ciências (I SIEC). Viana do Castelo: IPVC.
Ambientes Educativos Inovadores: Este projeto de investigação-ação visa produzir conhecimento sobre a
relação entre a configuração de espaços inovadores de aprendizagem e a inovação das práticas
pedagógico-didáticas em sala de aula propiciadoras de inclusão e de sucesso escolar. Para que se alcance
este objetivo, está a ser desenvolvido na ESE um ambiente inovador de aprendizagem. Este espaço,
centrado nos formandos (user centred), baseadas nos princípios da flexibilidade, interação, colaboração e
participação ativa, serão utilizadas para formação inicial do IP, e estarão abertas à comunidade,
inicialmente para a formação contínua para o desenvolvimento profissional de professores(as) e
educadores(as). Posteriormente, a prática dos professores que participaram da formação será
acompanhada e monitorizada de forma a que desenvolvam projetos integrados no Projeto Educativo da
Escolas, cujos resultados serão avaliados e discutidos no âmbito da investigação que envolverá também
os estudantes da formação inicial (1º e 2º ciclos de estudo)
REDE–Literacia Digital: Em linha com a Missão e a responsabilidade social do (IP) através da ESE, em
parceria com a Universidade de Cambridge (Science Resources Africa), está a desenvolver o projeto
REDE(Research Education and Development)–Literacia Digital. É um projeto transnacional e visa produzir
conhecimento sobre as possibilidades de uso de Internet, ferramentas digitais e dispositivos móveis para
melhorar a alfabetização, a numeracia e as competências digitais dos alunos das regiões menos
desenvolvidas da África Subsaariana.
Pós-Doutoramentos: dando sequência às práticas investigativas iniciadas noutros graus académicos,
anunciamos os seguintes docentes:
.Alcina Maria da Silva Mota Figueiroa - Trabalho experimental em contexto de Prática de Ensino
Supervisionada, Universidade de Aveiro, em 2011-12, sob orientação do Prof. Doutor Rui Marques Vieira.
Este trabalho deu origem à publicação de vários artigos científicos e, recentemente, à seguinte publicação:
Figueiroa, A.(2017). Trabalho Experimental em Contexto de Prática de Ensino Supervisionada - da
conceção à implementação de atividades experimentais por futuros professores de Ciências. República da
Moldávia, Ed. Novas Edições Académicas.
.Paula Cristina dos Santos Rodrigues - Aprendizagem Motora, Lateralidade e Necessidades Educativas
Especiais, FADEUP, em 2012-2015. Este trabalho deu origem à publicação de vários artigos científicos, de
entre os quais se destaca o seguinte: Rodrigues, P.(2013): Handedness: typical and atypical development.
T. Dutta, M.K. Mandal & S. Kumar(Eds.), Bias in human behaviour (p. 111-137). Nova Science Publishers,
Inc., disponível em: https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=34570{5}10&
osCsid
Com a prática e a intervenção investigativa já implementadas, preconiza-se a produção de conhecimento
através de projetos de investigação, integrados na unidade de Investigação RECI envolvendo docentes,
investigadores e estudantes.

AINST/16/00094 — Relatório de autoavaliação institucional https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?proces...

39 of 56 31/01/2019, 15:04



C7. Oriented research, technological development and high level professional development:
Below is a brief description of research projects that are at different stages of development. PRASE:
Knowing the Present and Projecting the Future of Socio-Educational practices in a Non-Formal Context. It
is a research project about socio-educational practices developed in a non-formal context, planing the
construction of a comprehensive model for their analysis.The first phase of the project integrated an
exploratory study regarding partnerships,projects, use of physical space, and relational dynamics in
different non-formal educational contexts, in VNGaia, namely study centers, municipal swimming pools,
gymnasiums, and cooperatives and their relation to formal contexts-basic schools. this project started in
the 12-13 school year and was interrupted in 4-15,due to constraints related to the participation conditions
of students as observers participating in this project. The preliminary results of the exploratory phase were
presented and published and can be consulted at:
Monteiro, A .; Figueiroa, A. & Barros, R.(2014). The relationship between school and community:a look at
socio-educational practices in a non-formal context. Minutes XII Congress of the Portuguese Society of
Educational Sciences: The Sciences of Education:Spaces of investigation, reflection and interdisciplinary
action. Vila Real:University of Trás-os-Montes and Alto Douro September 11 to 13, 2014, pp.2015-2068.
E-PRIS:this is a pilot project and innovative in Portugal, in that it considers not only the gender equality
issues of women in situations of imprisonment, but also their future social nd labor reintegration, with
anticipation of future difficulties associated with this process. Based on the potential of e-learning as a
device for pedagogical differentiation, a promoter of digital inclusion, the design of the project was carried
out by a team of researchers who are currently part of the IP Research Unit, RECI, whose focus is on
thematic areas of inclusion and Lifelong Learning. The design of this project allowed the articulation of
questions of educational intervention with research and scientific production, associated with the
development of new pedagogical models and reflecting the social responsibility of IP for Human, Integral
and Ecological Development. The second phase of this project is taking place, with a view to continuity in
this non-formal context of teaching and learning. It has been the object of national and international
scientific publicity, namely:
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. (2016). I
have gained more the pleasure of studying: e-learning as a means of Lifelong Learning of inmates of a
Portuguese prisons. Education &Society (submitted). Publication. Http://dx.doi.org/10.1590
/EN0101-7330216156650 WoS; Scopus; Country Brazil. The information about the project was not confined
to the scientific community alone, EPRIS was the subject of news in the national media. In parallel, an
EPRIS application was submitted to the WSIS Project Prize 20154 of the World Summit on the Information
Society and was nominated for the category C7 award. ICT applications: e-learning.
CEeE, in the Municipality of Vila Nova de Gaia: started in the academic year 2015/2016, this research
project aims to contribute to the knowledge of a new educational reality in a non-formal context, "Centers
of Studies and Explanations - between Economic Activity and Pedagogical", project designation.
In a first phase, the aim was to contextualise the reality of these Centers regarding legislation, as well as
the identification and characterisation of existing centers in the Municipality of Vila Nova de Gaia. In a
second phase, we intend to know the perceptions of the technical direction of each of the identified
centers, the students who attend them and the respective parents, in order to promote a broad reflection
on the relevance and role of the CEeE in the teaching process learning. Integrated in Line 1 - "Inclusion and
Lifelong Learning" of RECI, this research has involved the students of the 1st year of the Degree in Basic
Education, within the framework of the UC of Anthropological Field Work. The preliminary results of this
project were presented publicly in the framework of a seminar —Research Projects in the Community:
Formal and non-formal educational contexts — which was preceded by the following publication:
Figueiroa, A .; Couto, J. M .; Campos, O. (2016). Centers of Study and Explanations: between Economic and
Pedagogical Activity. Platform Social Barometer, Institute of Sociology - FLUP, 2nd grade. ISSN - 2182-1879,
available at: Http://www.barometro.com.pt/2016/07/19/centros-de-estudo-e-de-explicacoes-entre-a-tividade-
economica-e-a-agricultural/
MECPAD: School Manual of Sciences in the Promotion of Active Learning in the Digital Age: from Classic
to Hybrid. The aim of this project is to characterise the perceptions of teachers of Natural Sciences, 2nd
cycle of Basic Education, on the school manual of Natural Sciences, with special focus on the evolution of
the digital school manual in articulate with the classroom practices . The project will be developed in 3
phases: Diagnosis; Characterization of Manuel Escolar (ME) for Natural Sciences of E.B .; and Guidelines.
The results of the first phase led to the following publication: Figueiroa, A .; Monteiro, A .; Rodrigues, A.
(2017). The School Handbook of Sciences Hybrid - conceptions and practices of teachers of natural
sciences. Minutes of the XVII National Meeting of Education in Sciences (ENEC) and I International Seminar
of Education in Sciences (I SIEC). Viana do Castelo: IPVC.
Innovative Educational Environments: This action-research project aims to produce knowledge about the
relationship between the configuration of innovative learning spaces and the innovation of pedagogical-
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didactic practices in classrooms conducive to inclusion and success in school. To achieve this goal, an
innovative learning environment is being developed at ESE. This user centred space, based on the
principles of flexibility, interaction, collaboration and active participation, will be used for initial IP training,
and will be open to the community, initially for continuing training for the professional development of
teachers, as well as educators. Subsequently, the practice of the teachers who participated in the training
will be monitored and supervised in order to develop integrated projects in the Educational Project of the
Schools, whose results will be evaluated and discussed in the scope of the research that will also involve
the students of the initial training (1st and 2nd cycle of training). EDE-Digital Literacy: In line with the
Mission and social responsibility of the IP through ESSE, in partnership with the University of Cambridge
(Science Resources Africa), is developing the project REDE (Research Education and Development). It is a
transnational project that aims to produce knowledge about the possibilities of using the Internet, digital
tools and mobile devices to improve literacy, numeracy and digital skills of students in less developed
regions of sub-Saharan Africa. Post-Doctorates: following the research practices initiated in other
academic degrees, we announce the following professors:
.Alcina Maria da Silva Mota Figueiroa - Experimental work in the context of Supervised Teaching Practice,
University of Aveiro, in 2011-12, under the guidance of Prof. Doctor Rui Marques Vieira. This work led to the
publication of several scientific articles and, recently, to the following publication: Figueiroa, A. (2017).
Experimental Work in Context of Supervised Teaching Practice - from conception to the implementation of
experimental activities by future science teachers. Republic of Moldova, Ed. New Academic
Editions.ii.Paula Cristina dos Santos Rodrigues - Motor Learning, Laterality and Special Educational Needs,
FADEUP, in 2012-2015. This work led to the publication of several scientific articles, among which the
following is highlighted: Rodrigues, P. (2013): Handedness: typical and atypical development. T. Dutta, M.K.
Mandal & S. Kumar (Eds.), Bias in human behavior (pp. 111-137). New Science Publishers, Inc.,available at:
https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=34570{5}10&osCsid
With practice and investigative intervention already implemented,it is recommended the production of
knowledge through research projects, integrated into the RECI Research unit involving teachers,
researchers and students.

C8. Produção artística:
Não se Aplica.

C8. Artistic output:
Not applicable

C9. Prestação de serviços à comunidade:
Conforme referido noutros campos deste Guião, a ESE tem estabelecido uma forte ligação à comunidade,
desenvolvendo múltiplas atividades, tais como: ações de formação contínua de educadores de infância e
professores, acreditadas pelo CCPFC; cursos de pós-graduação para educadores e professores desde o
nível pré-escolar ao secundário, nas áreas de TIC, Educação Especial, Administração e Gestão Escolar,
Psicomotricidade em Contexto Educativo, alguns deles acreditados pelo CCPFC como formação
especializada; eventos científicos - seminários, congressos, conferências etc. - em áreas transversais e/ou
específicas da Educação e dirigidas, sobretudo, a profissionais deste setor.
De entre estas atividades, com total abertura à comunidade docente, a outros profissionais e interessados,
realçam-se: "Jornadas de Educação Jean Piaget: Partilhando Práticas Educativas"; programa de ginástica
laboral; atividades desportivas e recreativas com idosos; metodologias de alfabetização inclusiva, com o
projeto "EKUI"; exposição e exploração de materiais pedagógicos e didáticos no âmbito da música;
sensibilização e reflexão sobre questões de igualdade e inclusão; partilha de experiências e práticas de
promoção do sucesso educativo, no 1º ciclo EB.; reflexão sobre o processo de Bolonha e modelos de
avaliação, comparando Portugal e Espanha; "Challenger Piaget", que se realiza desde o ano 2003;
Tecnologias e recursos de apoio à Educação Especial; recolha de bens para atos de solidariedade
comunitária; promoção de whorkshops diversos: políticas e práticas ambientais, expressão e
comunicação em Língua Portuguesa, escrita criativa, literatura para crianças e jovens, expressões etc.;
realização de ações de formação em Instituições educativas protocoladas e na comunidade educativa.
Ultimamente temos organizado a oferta das nossas atividades formativas, que se encontram inscritas no
Plano Anual de Atividades, em conformidade com a legislação em vigor para as ações de curta duração,
relacionadas com o exercício profissional que relevam para efeito do Estatuto da Carreira dos Educadores
de Infância e dos Professores do Ensino Básico e Secundário.
Estas e outras atividades têm permitido uma regular interação com a comunidade envolvente, daí
resultando não apenas a disseminação da oferta e da experiência formativa da ESE, mas, também, o
enriquecimento científico, pedagógico-didático, cultural, artístico e desportivo de todos os envolvidos.
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Num exercício de avaliação interna das ESE e da consequente reflexão sobre a possibilidade de integração
e articulação de contextos, espaços, instituições e profissionais que atuam nos tecidos educativo, social e
comunitário, emergiu a Plataforma Inclusão e Sucesso Escolar. Esta plataforma visa: a resposta atempada
às necessidades educativas locais e individuais, conducente à aquisição de conhecimentos e ao
desenvolvimento de competências pessoais e sociais de todos os alunos, com ou sem necessidades
educativas especiais; a inclusão digital de alunos e professores, através do desenvolvimento de recursos
tecnológicos e da promoção da literacia digital, em ambientes de aprendizagem flexíveis e inovadores.
Enquadrada nesta plataforma, a ESE tem vindo a desenvolver projetos de investigação/ação com uma forte
componente de intervenção/extensão através de parcerias no contexto social e económico de cada
Campus e entre Campi. Disto são exemplo as seguintes parcerias:
-Microsoft: através do IP, a ESE é uma “Imagine Academy” (MSIA), dispondo de acesso direto a uma
plataforma internacional de recursos audiovisuais e de atividades didáticas. Deste modo, existe a
possibilidade de promover a formação e certificação de professores - atuais e futuros - em competências
tecnológicas fundamentais e na área de ensino inovador, com recurso às tecnologias digitais, de que é
exemplo o Microsoft Certified Educator, baseado no referencial de competências TIC para professores da
UNESCO. Esta parceria possibilita: a diversificação e atualização da oferta formativa no âmbito da
Aprendizagem ao Longo da Vida; uma especialização profissional; o aumento das oportunidades de saída
profissional dos estudantes dos cursos de Educação Básica e dos Mestrados profissionalizantes.
-Fundação PT: a fundação PT está a financiar a solução tecnológica da plataforma de e-learning do projeto
EPRIS. Esta parceria, para além do aumento da viabilidade e da visibilidade do projeto e do impacto em
termos de divulgação dos resultados, evidencia o reconhecimento do seu interesse social e potencial de
disseminação.
-Câmara Municipal de Gaia: no âmbito do historial de colaboração da ESE com a CMG, está a ser
desenvolvida uma parceria que envolve a formação contínua dos professores, no âmbito da conceção e
processos de ensino-aprendizagem em ambientes educativos inovadores. Esta parceria inclui a
possibilidade de participação dos estudantes da formação inicial nas atividades e na investigação do
impacto destes ambientes nas práticas docentes e nos resultados escolares.
-Promethean (equipamentos digitais), Steelcase (mobiliário), Allaboard (robótica), Blocks (impressão 3D)
etc: a ESE tem vindo a desenvolver parcerias estratégicas com empresas que asseguram os espaços e os
equipamentos tecnológicos dos ambientes educativos inovadores, no sentido da promoção de workshops
e ações de formação para os estudantes (licenciatura e mestrado), docentes e comunidade educativa, em
geral.
-Associação Leque: no quadro do protocolo já existente com esta Instituição, está em processo de análise
e organização a criação de um espaço EKUI de suporte às atividades desenvolvidas no âmbito deste
projeto de Comunicação Inclusiva e a sua articulação com a formação promovida pela ESE.
-Academia COOPERA: A ESE está a discutir esta parceria que incluirá a cedência de espaços e
equipamentos, a transferência de conhecimentos, a partilha da investigação e da formação e de recursos
humanos de apoio ao desenvolvimento do projeto "Coopera". Este projeto "alicerça-se na aplicação da
Aprendizagem Cooperativa (AC) como uma metodologia educativa inovadora, com o potencial necessário
para mudar as práticas pedagógicas nas escolas no âmbito da Educação Pré-Escolar e do Ensino Básico
que visa a promoção da qualidade da aprendizagem e do sucesso educativo.
Em linha com as ações desenvolvidas pela ESE, que atua em articulação com os contextos formal e não
formal, em resposta às necessidades locais e aos desafios atuais, estamos a organizar um conjunto
alargado e integrado de serviços à comunidade educativa, no âmbito da promoção da inclusão digital e do
sucesso escolar. Esta oferta centra-se nas seguintes linhas de ação/prestação de serviços:
-Condições de partida/sensibilização – seminários, palestras e show case que tem por objetivo oferecer
condições prévias para a inclusão dos recursos digitais e da cultura tecnológica por parte da comunidade
escolar (alunos, professores, encarregados de educação, pessoal não docente)
-Ação Pedagógica – ações de formação, seminários, workshops para os professores que visam a inovação
das práticas dentro e fora da sala de aula
-Competências do século XXI – alargamento da oferta de formação no âmbito das AECs para que possam
dar resposta a áreas e/ou recursos emergentes (ex. programação para crianças, robótica, gamification)
-Gestão escolar – ações de formação/sensibilização específicas aos diretores e membros dos conselhos
diretivos das escolas
-Disseminação/Inspiração – ações de avaliação, monitorização e disseminação dos resultados obtidos que
servirão para a produção de conhecimentos e para a realização e projetos futuros.

C9. Consultancy:
As referred in other Sections of this Assessment Document, the ESE has established a strong link with the
community and developed a series of activities, such as: Continuing training for child caregivers/pre-
school and primary teachers, accredited by the Portuguese CCPFC –Conselho Científico-Pedagógico de
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Formação Contínua (Cientific-Pedagogical Council for Continuing Education/Training); Postgraduate non-
degree awarding courses for teachers from the pre-school to the secondary levels in the areas of ICT,
Special Education, School Administration and Management, Psychomotricity in Educational Context, some
of which were accredited by the CCPFC as specialized training; Scientific events - seminars, symposia,
conferences, etc. in transversal and/or specific areas of Education, directed mainly to professionals of the
sector.
Among these activities, totally open to the teaching community, professionals and other interested
persons, the following activities can be highlighted: "Jornadas de Educação Jean Piaget: Partilhando
Práticas Educativas" (Jean Piaget Education Days: Sharing Educational Practices); Workout program for
the working context; Sports and recreational activities for the elderly; Inclusive literacy methodologies with
the "EKUI" Project; Exhibition and study of pedagogical and didactic materials for music teaching;
Awareness-raising and reflection on issues of equality and inclusion; Sharing of experiences and practices
that promote school success in the 1st cycle of basic education; Reflection on the Bologna process and
evaluation models – comparison between Portugal and Spain; "Challenger Piaget", which has been held
since 2003; Technologies and resources that support Special Education; Recollection of solidarity goods
for the community; Different workshops on: environmental policies and practices; expression and
communication in Portuguese; creative writing; literature for children and young people; artistic
expression; etc.; Training sessions given in the protocoled educational institutions and in the educational
community.
Recently, The ESS has organized its training activities offer, and included them in the Annual Plan of
Activities, elaborated according to the currently valid legislation for short-term activities, and related to the
professional training relevant for the Pre-school, Primary and Secondary School Teachers’ Career Statute.
All these activities have fomented regular interaction with the surrounding community, and resulted not
only in the dissemination of the ESE's education/training offer and experience, but also in the scientific,
pedagogical-didactic, cultural, artistic and sports enrichment of all the involved agents. Also, the Platform
Inclusão e Sucesso Escolar (Inclusion and School Success) emerged from an internal evaluation exercise
carried out at the ESE and the consequent reflection on the possibility to integrate and articulate contexts,
spaces, institutions and professionals who work in educational, social and community fields. The Platform
aims at: Timely response to local and individual educational needs, leading to the acquisition of knowledge
and the development of personal and social skills of all the students, with or without special educational
needs; Digital inclusion of students and teachers through the development of technological resources and
the resources for the promotion of digital literacy in flexible and innovative learning environments. As part
of the Platform, the ESE has also been developing research/action projects with a strong
intervention/extension component through partnerships in the social and economic context of each
Campus, and among Campi, exemplified as follows:
-Microsoft: Through the IP, the ESE is an "Imagine Academy" (MSIA), having direct access to an
international platform of audiovisual resources and didactic activities. Thus, it is possible to promote
current and future teachers’ training and certification in basic technological competences and in the area
of innovative teaching that uses digital technologies, exemplified by the Microsoft Certified Educator,
based on the ICT competences reference for the UNESCO teachers. This partnership allows to: Diversify
and update the training offer in the field of Lifelong Learning; Obtain professional specialization; Increase
career opportunities for the students of Basic Education and professionalising Master’s.-Foundation PT
(Portugal Telecom Foundation): the PT Foundation provides funding for the technological solution of the
EPRIS project e-learning platform. In addition to the increase in the viability and visibility of the Project and
in its impact in terms of the results dissemination, the partnership also proves the acknowledgement of its
social interest and dissemination potential. - Municipal Council of the Vila Nova de Gaia: within the
collaboration history between the ESE and the Council, a new partnership is under development. It
involves continuing training of teachers in the design of innovative educational environments and the
corresponding teaching/learning processes. This partnership also foresees the possibility of the first study
cycle students’ participation in the activities and in the research on the impact of these environments on
teaching practices and school results. -Promethean (digital equipment), Steelcase (furniture), Allaboard
(robotics), Blocks (3D printing), etc.: the ESE has developed strategic partnerships with businesses, which
have spaces and technological equipment for innovative educational environments, in order to foment
workshops and training sessions for its students (licenciatura and master degrees), teachers and the
educational community on the whole.
- Associação Leque (Leque Association): within the already existing protocol with this Institution, the
organisation and establishment of an EKUI space is under analysis. It is supposed to give support to the
activities developed within the scope of this Inclusive Communication project, and to be articulated with
the training promoted by the ESE. - COOPERA Academy: The ESE is currently discussing this partnership.
It will include the offer of spaces and equipment, the transfer of knowledge, the sharing of research,
training and human resources that support the "Coopera project development. The Project is based on the
application of Cooperative Learning as an innovative educational methodology, which has the potential
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necessary to change the pedagogical practices in Pre-School and Basic Education, aiming quality learning
and school success fomenting. In line with other actions, and being articulated with formal and non-formal
contexts as a response to local needs and current challenges, the ESE organizes a broad and integrated
set of services to the educational community, which are related to digital inclusion and school success.
The offer focuses on the following lines of action/provision of service: - Initial Conditions/Sensitization -
seminars, lectures and show case that aim to provide preconditions for digital resources and technological
culture inclusion in the school community (students, teachers, parents/adults in charge of children, non-
teaching staff) - Pedagogical Action - training sessions, seminars, workshops for teachers, aiming at the
innovation of practices inside and outside the classroom
Twenty-first century skills - broadening of the education/training offer of the AEC –Atividades
Extracurriculares (Extracurricular Activities) in order to respond to emerging areas and/or resources (eg
programming for children, robotics, gamification) - School management - specific training/awareness-
raising sessions for directors and members of school boards -Dissemination/Inspiration – sessions for
evaluation, monitoring and dissemination of the obtained results that will serve for further production of
knowledge and future projects.

C10. Colaboração nacional e internacional:
A colaboração nacional e internacional efetua-se através do estabelecimento de protocolos e parcerias em
diversas áreas: parcerias no âmbito da formação; investigação; atividades de extensão e integração na
comunidade. No plano nacional, do ponto de vista da formação e da investigação, destaca-se a
colaboração: com outras Unidades Orgânicas do Universo Piaget, em atividades de investigação,
lecionação, arguição de relatórios e dissertações de mestrado e outros projetos formativos; com outras
instituições nacionais, do ensino superior público e privado (como, por ex. a ESE Paula Frasineti, a Univ.
do Porto, a Univ. Aberta, a Portucalense) quer na elaboração de projetos quer na orientação e participação
em júris em diversos âmbitos quer, ainda, na participação em encontros científicos etc.. Das parcerias
nacionais para a investigação, destaca-se ainda a colaboração com o Ministério da Justiça, no âmbito do
projecto EPRIS, projecto piloto de e-learning num estabelecimento prisional femino, do qual são parceiros
o IP, a DGRSP e a STª Casa da Misericóridia do Porto, este projeto é realizado e coordenado pela ESE em
parceria com a ESS.
Quanto às parcerias nacionais na área das atividades de extensão e integração comunitária, temos
potenciado um conjunto de parcerias que têm em conta os novos perfis profissionais na área da educação,
nomeadamente as saídas profissionais dos diplomados em Educação Básica, procurando reforçar o
contacto com o contexto educativo não formal: Casa Museu Teixeira Lopes, Centro Multimeios de Espinho,
Piscina Municipal de Espinho, Biblioteca Municipal de VNGaia, Museu Santa Joana de Aveiro,
CerciEspinho, Parque Biológico de Gaia etc. Têm-se estabelecido diversos protocolos com
instituições/empresas do meio envolvente no sentido de responder aos estágios preconizados pelos
diferentes perfis dos cursos CTESP aprovados. Nesta área, assinalamos ainda a colaboração com o
Municipio de VNGaia como membros do Conselho Local de Ação Social e do Conselho Municipal do
Ambiente. No plano internacional, na área da formação e da investigação destaca-se a colaboração: na
arguição e co-orientação de doutoramentos; participação em jornadas e formações internacionais no
âmbito da formação de educadores e professores; participação em comissões de serviço para apoio às
Univ Jean Piaget de Angola, Cabo-Verde e Guiné, no âmbito da formação em pedagogia e didática, do
desenvolvimento de ferramentas e programas informáticos. Estão também em fase de discussão alguns
acordos bilaterais, designadamente com a Faculdade de Ciências Educacionais da Universidade de
Modena Reggio-Emilia Itália) e com a Diretoria de Graduação e Educação Profissional da Univ. Tecnológica
Federal do Panamá–Campus de Curitiba. Ainda neste nível, continuamos a diligenciar partilhas de
experiências formativas e investigativas principalmente com a Fac. de Magistério da Univ. de Valência e a
Univ. de Zaragoza–Campus de Teruel, neste caso, estamos a desenvolver diligências no sentido de
responder ao desafio colocado pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, sobre a proposta da dupla
titulação do curso de Educação Pré-escolar. Ainda no domínio da formação e da investigação
internacional, destacamos a formalização de diversas parcerias ao longo dos anos e que mais
recentemente foi estabelecido um protocolo com a Univ. de Santiago de Compostela, nomeadamente com
o Grupo de Investigação "Dependencia, Gerontología y Geriatría", no âmbito das aprendizagens em
contexto não formal. No sentido de reforçar a divulgação da sua presença a nível internacional e a
dinamização de parcerias e intercâmbios a nível de ensino e investigação, quer entre os parceiros do
grupo quer com outras entidades internacionais, a ESE tem em curso desenvolver um trabalho com outras
instituições de ensino superior internacionais, de que são exemplos:-Univ. do Estado do Rio de Janeiro:
colaboração da ESE com o projeto AVA-DEF (Ambiente Virtual de Aprendizagem do Departamento de
Ensino Fundamental), um ambiente de aprendizagem onde são disponibilizados recursos didático-
pedagógicos e ferramentas que permitem ampliar a interação entre alunos, famílias e docentes.
Articulando diferentes meios e linguagens, com este projeto visa-se: potencializar a interação discente-
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docente; favorecer o processo de ensino-aprendizagem, disponibilizando objetos de aprendizagem
multimédia para todos os alunos do ensino básico; tornar conteúdos pedagógicos acessíveis para
estudantes com necessidades educativas especiais; desenvolver metodologias, linguagens e materiais
próprios para o atendimento a este público. A participação dos investigadores integrados da RECI e de
docentes da ESE traduz-se em: consultoria pedagógico-didática; colaboração na pesquisa e
desenvolvimento de objetos de aprendizagem; coautoria de artigos científicos sobre os resultados do
Projeto, visando produzir e difundir conhecimentos na área das Tecnologias da informação e
comunicação, aplicadas ao ensino, que serão disponibilizadas à comunidade académica, em geral. -Univ.
de Cambridge (Science Resources Africa): a ESE está a desenvolver o projeto REDE–Literacia Digital.
Trata-se de um projeto transnacional que visa construir conhecimento sobre as possibilidades de uso da
Internet, ferramentas digitais e dispositivos móveis, a fim de aumentar a alfabetização, a numeracia e as
competências digitais dos alunos das regiões menos desenvolvidas da África Subsaariana. A primeira
edição está a ser desenvolvida na Guiné-Bissau.
Univ. de Zaragoza: no âmbito de protocolo já existente entre as duas Instituições de formação superior,
está em curso um processo de organização da Dupla Certificação do Curso em Educación Infantil e o
Mestrado em Educação Pré-Escolar.
O IP detém a Carta Universitária Erasmus (EUC) desde 2004 e a Carta Universitária Erasmus alargada
desde 2007, neste âmbito,ESE tem promovido o intercâmbio de docentes e de estudantes.

C10. National and international cooperation:
National and international collaboration takes place through work on the establishment of protocols and
partnerships in several areas: education/training; research; extension activities; and integration into the
community.
In national terms, and in terms of education/training and research, the following collaboration has to be
mentioned: collaboration with the other Campi of the I. Piaget in research, teaching, Master’s reports and
dissertations juries, and other education/training projects; collaboration with other national public and
private educational establishments (e.g. ESE Paula Frassinetti, Univ.Oporto, Open Univ., the Portucalense)
in projects design, tutoring and participation in juries in different fields, participation in scientific meetings,
etc.). Among the national research partnerships, the EPRIS Project, a pilot project for e-learning in a
women’s prison, is developed in collaboration with the Ministry of Justice, where the IP, the DGRSP–
Directorate-General for Reinsertion and Prison Service and the Holy House of Mercy of Oporto are the
remaining partners. The Project is carried out and coordinated by the ESE in partnership with the ESS.
As for national partnerships in the area of extension and community integration activities, we have fostered
a set of partnerships that take into account new professional profiles in the field of education, namely the
career opportunities of the graduates in Basic Education because we seek to strengthen the contact with
non-formal education context: Teixeira Lopes’ Museum House, Espinho Multimedia Center, Espinho
Municipal Swimming Pool, Vila Nova de Gaia Municipal Library, Santa Joana de Aveiro Museum,
CerciEspinho–Espinho Cooperative for Education and Reinsertion of Non-adapted Children, Gaia
Biological Park, etc. Different protocols have been established with institutions/businesses from the
surrounding area in order to respond to the internship needs, established by the different profiles of the
CTESP courses. Here we also highlight the collaboration with the Municipal Council of Vila Nova de Gaia,
where we are members of the CLAS–Local Council for Social Action and of the CMA–Municipal Council for
Environment.
At the international level and in the field of education/training and research, the following collaboration
needs highlighting: arguing and co-orientation of doctoral theses; participation in international
conferences and training courses for child caregivers and teachers; participation in support committees
for training in pedagogy and didactics, development of pedagogical tools and software in the Jean Piaget
Univ. in Angola, Cape Verde and Guinea-Bussau. Also, some bilateral agreements are under discussion,
namely with the Faculty of Educational Sciences of the Univ.Modena Reggio-Emilia (Italy), and with the
Directorate for Graduation and Professional Education of the Federal Technological Univ. of Panama-
Campus of Curitiba. In addition, we continue to share research and training experiences mainly with the
Teaching Faculty of the Univ. of Valencia, and the Campus of Teruel of the Univ. of Zaragoza. In the latter,
we are working on the response to the challenge given by the Faculty of Social Sciences and Humanities
concerning a dual certification for the Pre-school Education Course.
In the area of training and international research, we also highlight the formalization of several
partnerships, maintained over the years and more recently reaffirmed through a protocol established with
the Univ. of Santiago de Compostela, namely with the Research Group “Dependence, Gerontology and
Geriatrics” in the context of non-formal learning.
In order to enhance its international presence and the stimulation of partnerships and exchanges in
teaching and research, both between the partners of the IP group and with other international entities, the
ESE develops contacts with other international higher education institutions, such as:
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- Rio de Janeiro State Univ.: the ESE's collaboration with the Project “AVA-DEF - Virtual Learning
Environment, Department of Elementary Education, which aims at constructing a learning environment
where didactic-pedagogical resources and tools are made available in order to broaden the interaction
among pupils, families and teachers. Through the aarticulation of different media and languages, the
Project aims to: potentiate student-teacher interaction; foment the teaching-learning process, providing
multimedia learning objects for all basic education pupils; make educational contents accessible to pupils
with special educational needs; develop methodologies, languages and materials suitable for this
particular type of public.
The participation of the RECI researchers and the ESE teaching staff includes: pedagogical-didactic
consulting; collaboration in the research and development of learning objects; co-authoring of scientific
articles on the Project results, aiming at the production and dissemination of knowledge in the area of ICTs
applied to teaching, which will later on be made available to the academic community in general.
- Univ. Cambridge(Science Resources Africa): the ESE is developing the Project “REDE - Digital Literacy”,
a transnational project aimed at building knowledge about the possibilities of using the Internet, digital
tools and mobile devices in order to increase literacy, numeracy and digital skills for pupils/students in the
less developed regions of sub-Saharan Africa. The first edition is being developed in Guinea-Bissau.
-Unive. Zaragoza: within the framework of an already existing protocol between the two higher education
institutions, a process of a dual certification for the Courses in Educación Infantil (Early Childhood
Education) and the Master's in Pre-School Education is under way.
The IP holds the Erasmus University Charter(EUC) since 2004 and the Erasmus University Charter
Extended(EUC extended) since 2007. In this context, the ESE has promoted teachers and students
exchange.

Perguntas C11. e C12.

C11. Sistema interno de garantia da qualidade:
Está definido a nível institucional (segue para C11.3)

C11.1. Evolução do sistema (no caso de sistema certificado pela A3ES):
Não Aplicável

C11.1. System evolution (system certified by A3ES)
Not Applicable

C11.2. Breve descrição do sistema (no caso de sistema não certificado pela A3ES):
Não Aplicável

C11.2. Brief description of system (system not certified by A3ES):
Not Applicable

C11.2.1 Link para o manual de qualidade:
https://www.ipiaget.org/id/126

C11.3. Contributo da Unidade Orgânica para o funcionamento do sistema:
A qualidade é um dos eixos estratégicos do Instituto Piaget (IP), cabendo a cada uma das suas Instituições
de Ensino Superior (IES) garantir localmente o cumprimento das políticas consagradas nesse eixo. Tal
passa pelo comprometimento na implementação local do Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ),
envolvendo toda a comunidade académica (estudantes, docentes e não docentes) e stakeholders externos,
integrando a garantia da qualidade e a sua melhoria contínua na gestão estratégica e nas atividades da
instituição, como suporte ao desenvolvimento de uma cultura da qualidade. A ESE tem um papel ativo na
avaliação e melhoria contínua dos mecanismos e procedimentos do SIGQ, da sua eficácia e efeitos,
estando envolvida e implicada no atual processo de revisão do Manual de Qualidade (MQ).
A aplicação do sistema junto à comunidade académica e aos parceiros externos é dinamizada pela Direção
da ESE, conjuntamente com os Coordenadores de Curso e o Responsável Local pela Implementação da
Qualidade (RLIQ). Este processo passa porgarantir que, nas suas comunicações, a instituição se focaliza
ativamente na qualidade. Há uma preocupação permanente em comunicar de forma clara e transparente os
objetivos, funções, atores e responsabilidades do SIGQ - devidamente documentado no MQ - de forma a
que todos os agentes (internos e externos) compreendam a relevância do seu papel no funcionamento e
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eficácia do sistema como um todo. Os Coordenadores de Curso, juntamente com o restante corpo
docente, desenvolvem um trabalho fundamental, no sentido de motivar os estudantes a participar
ativamente no preenchimento dos Inquéritos Pedagógicos (que incluem a aferição dos ECTS; avaliação do
funcionamento das UC; a avaliação do Ensino e Aprendizagem; e os Relatórios de Discência, preenchidos
pelos delegados de turma), promovendo espaços temporais e físicos (salas de informática) para que os
estudantes tenham oportunidade de o fazer. A Direção e o RLIQ apoiam o corpo docente na elaboração
dos Relatórios das UC (RUC) e apoiam os Coordenadores de Curso na elaboração do Relatório de
Coordenação do CE (RCCE) com base em informação disponível no sistema de informação do IP relativo à
organização, planeamento e resultados das UC (planificação; métodos e critérios de avaliação; métodos de
ensino-aprendizagem; indicadores de sucesso académico; ...) e de informação recolhida através dos
instrumentos disponíveis no SIGQ, que permitem o acompanhamento e avaliação periódica de cada UC e
de cada curso.
A consolidação do envolvimento de todas as partes interessadas passa também pela comunicação a todos
os intervenientes, das ações de melhoria realizadas, decorrentes da informação recolhida no sistema, do
seu impacto nas políticas e nas práticas da instituição.A instituição é responsável por garantir a facilidade
e simplificação de acesso ao sistema e aos seus instrumentos, através das várias plataformas digitais
utilizadas pelos agentes (site institucional, Porta7, MOODLE), usando as credenciais únicas de estudantes
e de docentes. Os stakeholders externos têm acesso ao sistema através de link único enviado por e-mail.
A estes mecanismos e procedimentos, o SIGQ possui automatismos de notificação diferenciada para os
diversos agentes (através do envio de e-mail), relembrando-os dos processos em curso e motivando o seu
envolvimento ativo.
O follow-up das medidas de melhoria adotadas é realizado pela Direção da ESE, conjuntamente com o
Diretor de Curso e com o RLIQ. É responsabilidade destes agentes, em 1.º lugar, garantir que as medidas
de melhoria adotadas são de facto implementadas, seja pela alteração de políticas ou procedimentos, pela
mobilização das partes envolvidas ou pela disponibilização de recursos necessários para esse efeito. Em
2.º lugar, estes agentes monitorizam a implementação dessas medidas, garantindo o cumprimento
dosprocedimentos e mecanismos previstos no SIGQ para esse efeito, nomeadamente através da
realização de reuniões periódicas com as partes envolvidas e avaliação contínua do nível de
implementação e impacto dessas medidas. A monitorização da adesão à participação na aplicação dos
instrumentos de garantia da qualidade é realizada através dos mecanismos de produção de Relatórios de
Adesão disponíveis no SIGQ.
Estes relatórios estão acessíveis à Direção da ESE, Coordenadores de Curso e RLIQ, permitindo a
monitorização contínua das percentagens de adesão. Desta forma, é possível desencadear ações, em
tempo útil, junto da comunidade académica, para atingir as percentagens de adesão definidas como meta.
Os resultados obtidos decorrentes da informação proveniente do SIGQ são utilizados de forma sistemática
na gestão do funcionamento da instituição, bem como na monitorização e melhoria do seu desempenho.
As alterações ao nível de políticas, as medidas de melhoria adotadas, ou as intervenções realizadas
resultantes desses resultados são comunicadas a todos as partes interessadas. O envolvimento da ESE na
implementação do SIGQ traduz-se nos vários documentos formais disponibilizados no site institucional
(Plano de Atividades, Relatório de Atividades, ...), assim como na comunicação e divulgação de informação
clara, precisa e direcionada às diversas partes interessadas (dados de empregabilidade, acreditação dos
programas oferecidos, projetos de investigação com impacto nas comunidades locais, parcerias e
protocolos estabelecidos, ...).

C11.3. Contribuition of Unit to the system:
Quality is one of the strategic axis of the Piaget Institute (PI), and each one of its Higher Education
Institutions (HEI) is locally responsible for the fulfilment of the policies included in this axis. This involves
the commitment to the local implementation of the Internal Quality Assurance System (IQAS), involving the
entire academic community (students, teaching and non-teaching staff) and external stakeholders,
integrating quality assurance and continuous improvement in the institutional strategic management and
activities, as support for the development of a culture of quality. ESE has an active role in the evaluation
and continuous improvement of the mechanisms and procedures of the IQAS, its effectiveness and its
effects, being involved in the current revision process of the Quality Manual (QM). The application of the
system to the academic community and external partners is facilitated by ESE Directors, together with the
Course Coordinators and the Local Responsible for Quality Implementation (LRQI). This process aims to
ensure that, in its communications, the institution actively focuses on quality. There is a continuous
concern to communicate clearly and transparently the objectives, roles, actors and responsibilities of the
IQAS - duly documented in the QM - so that all actors (internal and external) understand the relevance of
their role in the functioning and effectiveness of the system as a whole. Course Coordinators, together with
the rest of the teaching staff, carry out a fundamental work in order to motivate students to participate
actively in the fulfilment of Pedagogical Surveys (that include students’ workload measurement to verify
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ECTS; evaluation of the CU functioning; evaluation of teaching and learning; and the reports completed by
class delegates), promoting temporal and physical spaces (computer rooms) so that students have the
opportunity to do so. Institutional Directors and LRQI support teaching staff in the preparation of the CU
Reports (CUR) and support Course Coordinators in the preparation of the Course Coordination Report
(CCR), based on data available in the IP information system concerning organization, planning and results
of the CU (planning, assessment methods and criteria, teaching and learning methods, indicators of
academic success; ...) and data gathered from instruments available in the IQAS, which allow the periodic
monitoring and evaluation of each CU and each course. The consolidation of the involvement of all
stakeholders also involves the capacity to communicate them the improvement actions taken as a result of
the data gathered from the system and their impact on the institution's policies and practices.The
institution is responsible for ensuring the ease and simplification of access to the system and its
instruments through the various digital platforms used by the agents (institutional site, Porta7, MOODLE),
using students and teaching staff unique credentials. External stakeholders have access to the system
through a unique link sent by email. In addition to these mechanisms and procedures, the IQAS has
different notification mechanisms for the various agents (sent by e-mail), reminding them of ongoing
processes and motivating their active involvement.
The follow-up of the adopted improvement measures is carried out by the ESE Directors, together with the
Course Director and the LRQI. It is the responsibility of these agents, in the first place, to ensure that the
adopted improvement measures are in fact implemented,either by changing policies or procedures, by
mobilizing the parties involved or by making available the necessary resources for this purpose. In second
place, these agents monitor the implementation of these measures, ensuring compliance with the
procedures and mechanisms provided in the IQAS for this purpose, namely through regular meetings with
the parties involved and continuous assessment of the level of implementation and its impact. The
adhesion monitoring of the participation in the implementation of quality assurance tools is carried out by
Adhesion Report mechanisms available in the IQAS. These reports are accessible to ESE Directors, Course
Coordinators and LRQI, allowing for continuous monitoring of adhesion percentages. In this way, it is
possible to initiate actions with the academic community, in a timely manner, in order to reach the target
percentages of adhesion. Results obtained from data available on IQAS are used in a systematic way in
institutional management and operations, as well as in the monitoring and improvement of its performance.
Policy changes, improvement measures taken, or interventions made driven from these results are
communicated to all stakeholders. The institutional involvement on IQAS implementation is reflected in the
various formal documents available on the institutional site (Activity Plan, Activity Report, ...), as well as in
the communication and dissemination of clear, precise and targeted information to the various
stakeholders (data on employability, accreditation of programs offered, researchprojects with impact on
local communities, partnerships and established protocols, ...).

C12. Observações finais:
As quase quatro décadas da história da ESE Jean Piaget/Arcozelo patenteiam a sua relevância nacional ao
nível da formação inicial e contínua de Educadores de Infância e de Professores dos 1º e 2ºciclos do
Ensino Básico, bem como de outros profissionais de educação, designadamente no âmbito das TIC, da
Educação Especial, da Administração e Gestão Escolar, da Supervisão e Avaliação Pedagógica, Educação
Socioprofissional, Animação Cultural, Ensino da Música e na área do Desporto. Verifica-se, contudo, que a
atual conjuntura económica e social não favorece a procura de cursos de formação de professores, o que
tem vindo a condicionar a abertura de novos cursos e o normal funcionamento dos já existentes, com uma
significativa redução do número de estudantes por turma.
Neste sentido foi promovida uma reflexão e discussão alargada entre os órgãos da Escola, os funcionários
docentes e os não docentes, com a presidente de campus, com alguns dos parceiros da comunidade e
com o Instituto Piaget, o qual envolveu uma equipa alargada de representantes dos departamentos e
serviços. Deste processo reflexivo considerou-se que a ESE tem um património formativo e científico que
não pode ser desperdiçado, tem forte impacto na rede de parcerias, que existem necessidades de
formação na área da educação, para as quais a ESE está particularmente preparada para responder, e que,
sendo necessário repensar e reformular o projeto, existem condições para relançar a Escola, pelo que a
Diretora e o Diretor-Adjunto, apoiados pelo Instituto Piaget, estão envolvidos e decididos na reformulação
do seu projeto educativo, científico e cultural.
Neste âmbito foi constituído um grupo de trabalho especificamente para este fim, composto pelo
Secretário-Geral do IP, pela Diretora e Diretor-Adjunto da ESE e por mais três membros que representam,
respetivamente, a área científica e pedagógica, a área da garantia da qualidade e a área da organização
institucional dos projetos de ensino superior. Da dinâmica encetada pelo grupo de trabalho foram
delineadas orientações de melhoria potenciadoras da renovação da ação da ESE, a partir do ano letivo
2017/2018, no plano estratégico de ação definido para os próximos quatro anos e das quais destacamos:
-Aumento da visibilidade interna e externa da instituição e consequente captação de novos estudantes:
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através do reforço aos processos de divulgação institucional e do estabelecimento de novas parcerias
estratégicas com um conjunto diversificado de instituições nacionais e internacionais na área da
educação, formação e do tecido cultural e tecnológico. Estas parcerias abrangem a formação, a
investigação, a prestação de serviços, o impulsoda ação social através do aumento da oportunidade
efetiva de participação e de inclusão social e digital.
-Diversificação da oferta formativa para ir ao encontro das necessidades atuais e futuras do mercado de
trabalho: através da proposta de novos cursos e ações de formação, numa forte aposta na
complementaridade e na relação entre os contextos formal e não formal de educação e com recurso ao
B-learning.-Revisão e atualização dos planos de estudo: com o envolvimento colaborativo dos docentes,
no âmbito da sua autonomia pedagógica e responsabilidade enquantoconstrutores de currículo, de forma
a ir ao encontro do plano estratégico e da nova Escola "curricularmente inteligente" a emergir como
resultado da mudança.-Atualização e investimento nos recursos materiais e humanos: a restruturação dos
processos será complementada com a alteração e modernização dos espaços físicos que se esperam
flexíveis, centrados nos estudantes, interativos e promotores da participação ativa e colaborativa. Estamos
conscientes de que, apesar da conjuntura atual, continuamos a ter um enorme potencial no âmbito da
formação de profissionais de educação, inclusive no âmbito da educação não formal, e de ação nas
comunidades envolventes. O plano estratégico delineado para os próximos anos evidencia o desejo de
investir na inovação, em termos de processos e meios de formação, que vão ao encontro das
necessidades e exigências sociais. Em suma as ações que estão previstas e a ser efetuadas no novo plano
estratégico incluem uma melhoria na qualidade da formação inicial de professores, uma maior visibilidade
do trabalho desenvolvido e consequente aumento da atratividade dos cursos para a captação de novos
estudantes. Prevê-se, ainda, um incremento da internacionalização e uma continuidade na aposta na
investigação, na sua relação com a intervenção comunitária, para dar resposta a desafios educativos e
sociais. A nova organização dos espaços de aprendizagem contribuirá para a renovação das práticas e
para a modernização dos meios, com efeitos na formação inicial e contínua dos professores, através da
construção de conhecimentos e do desenvolvimento de competências necessárias para incluir as
Tecnologias de Informação e Comunicação no currículo. Espera-se que os objetivos estratégicos e
operacionais, em articulação, contribuam para a melhoria da Educação e o desenvolvimento das
Comunidades envolventes.

C12. Final remarks:
The almost four decades in the history of ESE Jean Piaget / Arcozelo show its national relevance in the
initial and continuous training of Early Childhood Educators and Teachers in the 1st and 2nd cycles of
Basic Education, as well as other education professionals, ICT, Special Education, School Administration
and Management, Pedagogical Supervision and Evaluation, Socio-professional Education, Cultural
Animation, Music Teaching and Sports. However, the current economic and social situation does not favor
the search for teacher training courses, which has conditioned the opening of new courses and the normal
functioning of existing ones, with a significant reduction in the number of students per class. Because of
this, a broad reflection and discussion was promoted between the School's organs, the teaching and non-
teaching staff, the campus president, some of the community partners and the Instituto Piaget, which
involved a large team of representatives from the all departments and services.
From this reflective process it was considered that ESE has a formative and scientific heritage that can not
be wasted, has a strong impact on the network of partnerships, that there are training needs in the area of
education, for which ESE is particularly prepared to respond, even though it is necessary to rethink and
reformulate the project, there are conditions to relaunch the School, so the Director and Deputy Director,
supported by the Instituto Piaget, are involved and determined in the reformulation of its educational,
scientific and cultural project. In this context, a working group was created specifically for this purpose,
composed of the Secretary General of the IP, the Director and Deputy Director of ESE and three other
members representing, respectively, the scientific and pedagogical area, the area of guarantee of the
quality and the area of the institutional organisation of higher education projects. From the dynamics
initiated by the working group, improvement guidelines were designed to reinforce the renewal of the ESE
action, starting from the 2017/2018 academic year, in the strategic plan of action defined for the next four
years and of which we highlight: - Increase the internal and external visibility of the institution and
consequently attract new students: through the strengthening of institutional communicational processes
and the establishment of new strategic partnerships with a diverse set of national and international
institutions in the area of education, training, cultural and technological fabric. These partnerships
encompass training, research, service delivery, the promotion of social action by increasing the effective
opportunity for participation, and social and digital inclusion. - Diversification of the training offer to meet
the current and future needs of the market through the proposal of new courses and training actions, a
strong commitment to complementarity and the relationship between formal and non-formal education
contexts and with leveraging b-learning. - Review and update of study plans: with the collaborative
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involvement of teachers, within the scope of their pedagogical autonomy and responsibility as curriculum
builders, in order to meet the strategic plan and the new "curricularly intelligent" School to emerge as the
result os this change. - Actualisation and investment in material and human resources: the restructuring of
processes will be complemented by the alteration and modernisation of the physical spaces that are
expected to be flexible, student-centered, interactive and promoters of active and collaborative
participation. We are aware that, despite the current situation, we continue to have enormous potential in
the training of educational professionals, including non-formal education, and action in the surrounding
communities. The strategic plan outlined for the coming years shows the desire to invest in innovation, in
terms of processes and means of training, which meet social needs and requirements.
n summary, the projections announced in the new strategic plan include an improvement in the quality of
initial teacher training, greater visibility of the work developed and consequent increase in the
attractiveness of the courses for the recruitment of new students. There is also an increase in
internationalisation and a continuity in research, in its relationship with community intervention, in order to
respond to educational and social challenges. The new organisation of learning spaces will contribute to
the renewal of practices and to the modernisation of the means, with effects on the initial and continuous
training of teachers, through knowledge building and the development of the necessary skills to include
the Information and Communication Technologies in the curriculum. It is hoped that the strategic and
operational objectives, in articulation, contribute to the improvement of Education and the development of
the surrounding communities.

Anexo II

D1. - Oferta educativa

D1.1 - Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)

D1.1. Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) / D1.1. Professional Technical Programmes

Designação / Name Data / Date

Desporto, Lazer e Bem-Estar 2014-10-13T00:00:00
Desenvolvimento de Produtos Multimédia 2014-10-13T00:00:00
Serviço Social e Desenvolvimento Comunitário 2014-10-08T00:00:00
Tecnologias Multimédia em Educação 2016-05-23T00:00:00

D1.2 - Licenciatura

D1.2.1 - Ciclos de estudos acreditados

D1.2.1. Licenciaturas - Ciclos de estudos acreditados / D1.2.1. Licenciaturas - Accredited study programmes

Código / Code CNAEF Designação / Name Duração da acreditação / Accreditation duration Data / Date

ACEF/1112/22382 144 Educação Básica 6 2013-05-08

D1.2.2 - Ciclos de estudos não acreditados

D1.2.2. Licenciaturas - Ciclos de estudos não acreditados (incluindo NCEs) / D1.2.2. Licenciaturas - Not
accredited study programmes (including NCE’s)

Código / Code CNAEF Designação / Name Data / Date

ACEF/1112/22387 813 Educação Física e Desporto 2013-08-02
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D1.2.3 - Ciclos de estudos descontinuados

D1.2.3. Licenciaturas - Ciclos de estudos descontinuados / D1.2.3. Licenciaturas - Study programmes no
longer being offered

Código / Code CNAEF Designação / Name

CEF/0910/22377 762 Animação Sociocultural
CEF/0910/22392 146 Educação Musical
CEF/0910/22397 762 Educação Socioprofissional

D1.3 - Mestrado

D1.3.1 - Ciclos de estudos acreditados

D1.3.1. Mestrados - Ciclos de estudos acreditados / D1.3.1. Master - Accredited study programmes

Código /
Code CNAEF Designação / Name Duração da acreditação /

Accreditation duration
Data /
Date

NCE/11
/00341 142 Supervisão Pedagógica e Avaliação 6 2012-07-26

NCE/14
/00066 143 Educação Pré-Escolar 6 2015-05-22

NCE/14
/01746 144 Ensino do 1.º ciclo do Ensino Básico e de Português e

História e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico 3 2015-06-23

NCE/14
/01741 144 Ensino do 1.º ciclo do Ensino Básico e de Matemática e

Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico 3 2015-07-17

D1.3.2 - Ciclos de estudos não acreditados

D1.3.2. Mestrado - Ciclos de estudos não acreditados (incluindo NCEs) / D1.3.2. Master - Not accredited
study programmes (including NCE’s)

Código / Code CNAEF Designação / Name Data / Date

CEF/0910/28071 146 Ensino de Educação Musical no Ensino Básico 2012-08-20
CEF/0910/28066 345 Administração e Gestão Escolar 2012-08-22
NCE/12/00026 143 Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 2013-09-19
NCE/14/02126 144 Ensino de Inglês no 1º ciclo do Ensino Básico 2015-07-17

D1.3.3 - Ciclos de estudos descontinuados

D1.3.3. Mestrado - Ciclos de estudos descontinuados / D1.3.3. Master - Study programmes no longer being
offered

Código / Code CNAEF Designação / Name

CEF/0910/22422 781 Tecnologias de Informação e Comunicação - área de especialização em Comunicação Multimédia
CEF/0910/28086 142 Educação Especial
CEF/0910/28121 144 Ensino do 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico
NCE/11/00311 143 Educação Pré-Escolar

D2. - Vagas e inscritos no 1.º ano
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D2.1 - TeSP - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)

D2.1 TeSP - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / D2.1 TeSP - Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)

Ciclo de estudos / Study Programme
14/15 15/16
a b a b

TESP em Desporto, Lazer e Bem-Estar 0 0 30 23
TESP em Desenvolvimento de Produtos Multimédia 0 0 25 0
TESP em Serviço Social e Desenvolvimento Comunitário 0 0 25 0

D2.2 - Licenciaturas - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)

D2.2 Licenciaturas - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / Licenciaturas - Vacancies (a) and 1st year
enrollments (b)

Código / Code CNAEF Ciclo de estudos / Study Programme
13/14 14/15 15/16
a b a b a b

ACEF/1112/22382 144 Educação Básica 40 0 30 0 30 10

D2.3 - Mestrado - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)

D2.3 Mestrado - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / Master - Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)

Código /
Code CNAEF Ciclo de estudos / Study Programme

13/14 14/15 15/16
a b a b a b

NCE/11
/00341 142 Supervisão Pedagógica e Avaliação 30 0 30 0 30 0

NCE/14
/00066 143 Educação Pré-Escolar 0 0 0 0 30 0

NCE/14
/01746 144 Ensino do 1.º ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de

Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico 0 0 0 0 30 0

NCE/14
/01741 144 Ensino do 1.º ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo

do Ensino Básico 0 0 0 0 30 0

D3. - Inscritos total e diplomados

D3.1 - TeSP - Inscritos total(a) e diplomados(b)

D3.1 TeSP - Inscritos total(a) e diplomados(b) / TeSP - Total enrollments(a) and graduates(b)

Ciclo de estudos / Study Programme
15/16
a b

TESP Desporto, Lazer e Bem-Estar 23 0

D3.2 - Licenciaturas - Inscritos total(a) e diplomados(b)

D3.2 Licenciaturas - Inscritos total(a) e diplomados(b) / Licenciaturas - Total enrollments(a) and graduates(b)

Código / Code CNAEF Ciclo de estudos / Study Programme
13/14 14/15 15/16
a b a b a b

ACEF/1112/22382 144 Educação Básica 39 20 11 5 15 2
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D3.3 - Mestrados - Inscritos total(a) e diplomados(b)

D3.3 Mestrado - Inscritos total(a) e diplomados(b) / Master - Total enrollments(a) and graduates(b)

Código /
Code CNAEF Ciclo de estudos / Study Programme

13/14 14/15 15/16
a b a b a b

NCE/11
/00341 142 Supervisão Pedagógica e Avaliação 0 0 0 0 0 0

NCE/14
/00066 143 Educação Pré-Escolar 0 0 0 0 0 0

NCE/14
/01746 144 Ensino do 1.º ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de

Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico 0 0 0 0 0 0

NCE/14
/01741 144 Ensino do 1.º ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo

do Ensino Básico 0 0 0 0 0 0

D4. - Empregabilidade

D4. Empregabilidade / Employability

%

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de atividade relacionados com a área do ciclo de
estudos / Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study programme's area. 72.7

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de atividade / Percentage of graduates that
obtained employment in other areas of activity 27.3

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of
graduates that obtained employment until one year after graduating 84.4

D5. - Descrição e fundamentação dos recursos docentes da unidade orgânica

D5.1 - Corpo docente

D5.1.2 - Corpo docente

D5.1.2. Equipa docente / Teaching staff

Nome / Name Categoria /
Category

Grau /
Degree

Especialista /
Specialist

Área científica /
Scientific Area

Regime de
tempo /
Employment link

Informação/
Information

Alcina Maria Silva
Mota Figueiroa

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor
CTC da
Instituição
proponente

Ciências da Educação 100 Ficha
submetida

Andreia Dalila
Maia Carvalho

Assistente ou
equivalente Mestre

CTC da
Instituição
proponente

Educação Musical 12 Ficha
submetida

Ângelo Carvalho
da Silva

Professor Adjunto
ou equivalente Mestre

CTC da
Instituição
proponente

Ciências
Computacionais 100 Ficha

submetida

Bárbara da Mota
Teixeira

Assistente ou
equivalente Mestre Ensino da Dança 100 Ficha

submetida
Branca do Carmo
Teixeira de
Oliveira Santos

Equiparado a
Assistente ou
equivalente

Mestre
CTC da
Instituição
proponente

Ciências da Educação 42 Ficha
submetida

Carla Amorim
Pinho

Assistente ou
equivalente Doutor Didática e Formação 10 Ficha

submetida
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Hugo André
Salgado Correia
da Silva Freitas

Assistente ou
equivalente Mestre Desporto 10 Ficha

submetida

João Paulo
Medeiros de
Morais Pimentel

Equiparado a
Professor Adjunto
ou equivalente

Doutor
CTC da
Instituição
proponente

Perspetivas Didáticas
em Áreas Curriculares –
Educação Física

24 Ficha
submetida

Jorge António
Figueiredo
Crespo

Assistente ou
equivalente Mestre Ciências do Desporto 16 Ficha

submetida

José Manuel
Almeida Couto

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Ciências da Educação 100 Ficha

submetida
Luís Miguel
Figueiredo
Mortágua

Equiparado a
Professor Adjunto
ou equivalente

Doutor Ciências do Desporto 43 Ficha
submetida

Manuel Joaquim
da Silva Piedade
Gomes Paquete

Assistente ou
equivalente Mestre

CTC da
Instituição
proponente

Atividade Física
Adaptada 24 Ficha

submetida

Maria Orquídea
Alves Oliveira
Campos

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor
CTC da
Instituição
proponente

Ciências da Educação 100 Ficha
submetida

Paula Cristina
Dos Santos
Rodrigues

Assistente ou
equivalente Doutor Ciências do Desporto 49 Ficha

submetida

Rita Manuela de
Almeida Barros

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor Ciências da Educação 24 Ficha
submetida

Rui Miguel de
Sousa Moreira

Assistente ou
equivalente Licenciado

Educação Física e
Desporto com Opção de
Ensino Especial

100 Ficha
submetida

854

<sem resposta>

D5.2 - Corpo Docente

D5.2. Resumo do corpo docente / Teaching staff

Pessoal Docente / Teaching staff
Número de docentes / Number ETI / FTE
2009/10 2015/16 * 2009/10 2015/16 *

Tempo integral / Full Time
Doutores não especialistas / Non specialist PhDs 10 1 10 1
Doutores especialistas / Specialist PhDs 0 2 0 2
Especialistas não doutorados (CTC) / Non PhD specialists (CTC) 0 1 0 1
Com título de especialista / With title of specialist 0 0 0 0
Outros docentes / Other teachers 17 2 17 2
Tempo parcial / Part Time
Doutores não especialistas / Non specialist PhDs 20 4 4.1 1.26
Doutores especialistas / Specialist PhDs 0 1 0 0.24
Especialistas não doutorados (CTC) / Non PhD specialists (CTC) 0 3 0 0.78
Com título de especialista / With title of specialist 0 0 0 0
Outros docentes / Other teachers 71 2 14.72 0.26
Totais (por grau de qualificação) / Total (by degree)
Doutores não especialistas / Non specialist PhDs ** 30 5 14.1 2.26
Doutores especialistas / Specialist PhDs ** 0 3 0 2.24
Especialistas não doutorados (CTC) / Non PhD specialists (CTC) ** 0 4 0 1.78
Com título de especialista / With title of specialist ** 0 0 0 0
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Outros docentes / Other teachers ** 88 4 31.72 2.26
Corpo docente total / Total teaching staff ** 118 16 45.82 8.54

D5.3 - Estabilidade e dinâmica de formação

D5.3. Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and training dynamic

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Número /
Number

Percentagem /
Percentage

Número de docentes em tempo integral com mais de 3 anos de contrato / Number of full
time teachers with a link to the institution for a period over three years 9 52.9

Número de docentes em doutoramento há pelo menos 1 ano / Number of teachers
registered in a doctoral programme for more than one year 1 5.8

D6. - Pessoal não docente

D6.1. e D6.2.

D6.1. Dotação de pessoal não docente:
Existem 12 funcionários em regime de tempo integral, com contrato sem termo, que garantem o bom
funcionamento da ESE. A distribuição dos funcionários pelos serviços é a seguinte: Serviços de
Secretariado de Direção e de Campus (2); Serviços académicos (2); Serviços de documentação e
informação e o Gabinete de horários (1); Gabinete de Formação ao Longo da Vida (1); Gabinetes de
Estágios, Apoio à Inserção na Vida Ativa e Mobilidade (1); Apoio informático (1); Manutenção, limpeza e
segurança (4). O pessoal não docente encontra-se em funções há alguns anos, pelo que se evidencia a sua
experiência, competência e desempenho. Nos serviços afetos ao Instituto Piaget trabalha um total de 42
pessoas, algumas afetas a tarefas transversais, distribuídas pelos diversos serviços conforme referido em
B4. A maioria tem contrato sem termo e trabalha no Instituto Piaget há 10 ou mais anos.

D6.1. Non academic staff:
There are 12 full-time employees with open-ended contracts who contribute to the ESE functioning. The
distribution of employees by services is as follows: Secretary of School Board and the Campus Board (2);
Academic services (2); Documentation and Information Service and Timetable Office (1); Lifelong
Education/Training Office (1); Placement Office, the Support Office for Insertion into Working Life and the
Mobility Office (1); Computer support service (1); Maintenance, cleaning and security (4) employees. Non-
teaching staff has been in office for some years, so their experience, competence and performance should
be valued.
Instituto Piaget's central services 42 people working, some in related tasks, and are distributed among the
various services mentioned in B4. Most have a permanent contract and have worked IP for 10 or more
years.

D6.2. Qualificação:
Os recursos humanos não docentes correspondem às exigências, considerando-se adequados em
habilitação e experiência, condições essenciais para a qualidade dos serviços prestados: Secretariado de
Direção e de Campus: licenciada em Gestão e bacharel em Relações Públicas, respetivamente. Serviços
académicos: ambas licenciadas em Gestão de Recursos Humanos. Serviços de documentação e
informação e o Gabinete de horários: titular do 11.º ano do ens. secundário.Gabinete de Formação ao
Longo da Vida: titular do ensino secundário e a frequentar o ensino superior. Gabinetes de Estágios, Apoio
à Inserção na Vida Ativa e Mobilidade: licenciada em Gestão. Apoio informático: Curso técnico de nível IV.
Manutenção, limpeza e segurança: ensino básico. Em termos de qualificação, 72% dos funcionários dos
Serviços Centrais do IP têm formação superior, distribuindo-se por 55% de licenciados, 12% de doutores e
5% de mestres. Os restantes 28% têm ensino secundário (14%) ou inferior (14%).

D6.2. Qualification:
The non-teaching human resource mee the requirements and are considered suitable in qualification and
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experience, the conditions considered essential to the provided service quality:School Board and Campus
Secretaries:Degree in Management and BA degree in Public Relations. Academic Services: both with a
degree in Human Resources Management. Documentation and Information Service and Timetable
Office:11th grade certificate. Lifelong Education/Training Office: secondary education certificate and
attends a higher education course. Traineeship Office/Support Office for the Insertion into Working
Life/Mobility Office: degree in Management. Computer support service: technical qualification (Level IV).
Cleaning, maintenance and security: basic education. In terms of qualification, 72% of the employees of the
IP Central Services have higher education, being distributed by 55% of graduates,12% of doctors and 5% of
masters.The remaining 28% have secondary education(14%) or lower(14%)

D.7. - Internacionalização

D.7. Internacionalização / Internationalisation

Nível de internacionalização / Internationalisation level %

Percentagem de estudantes estrangeiros matriculados na unidade orgânica / Percentage of foreign students enrolled in the
unit 0

Percentagem de estudantes em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international
mobility programs (in) 1.4

Percentagem de estudantes em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international
mobility programs (out) 0

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 2.4
Mobilidade de docentes (out) / Teaching staff mobility (out) 4.8

D.8. - Investigação (Centros e Unidades no âmbito da Unidade Orgânica)

D8. Investigação (Centros e Unidades no âmbito da Unidade Orgânica) / Research (Centres and Units of the
Organic Unit)

Designação / Name N.º Investigadores Doutorados /No. Researchers with a PhD Classificação (FCT) / Mark

Não Aplicável 0 0

D.9. - Serviços de apoio no âmbito da Unidade Orgânica

D9 - Serviços de apoio no âmbito da Unidade Orgânica / Support services of the Unit

Designação / Name Pessoal / Staff

Não Aplicável 0
(1 Item) 0
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