
ACEF/1718/0122382 — Guião para a auto-avaliação
corrigido

I. Evolução do ciclo de estudos desde a avaliação anterior

1. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
ACEF/1112/22382

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
Acreditar com condições

1.3. Data da decisão.
2013-05-03

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior,
designadamente na sequência de condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE.

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na
sequência de condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE (PDF, máx. 200kB).

2._2_Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior.pdf

3. Alterações relativas à estrutura curricular e/ou ao plano de estudos(alterações não incluídas
no ponto 2).

3.1. A estrutura curricular foi alterada desde a submissão do guião na avaliação anterior.
Sim

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
A estrutura curricular foi alterada após a última avaliação em 2012 e, posteriormente, sofreu uma nova
alteração para adequação ao Decreto-lei nº 79/2014, de 14 de maio. O Conselho de Administração da A3ES,
na reunião do dia 13 de Abril de 2015, tendo em consideração o parecer da Presidente da Comissão de
Avaliação Externa, deliberou que o ciclo de estudos, com as alterações introduzidas, cumpre os requisitos
legais do Decreto-Lei mencionado.
Na última alteração, houve um acréscimo de créditos nas áreas de “Formação na área da docência” e um
ligeiro decréscimo do número de créditos em “Iniciação à Prática Profissional” e “Formação Educacional
Geral”, de acordo com as alterações da estrutura curricular prevista no Decreto-lei nº 79/2014.

3.1.1. If so, please provide an explanation and rationale for the changes made.
The curricular structure was changed after the last evaluation in 2012, and also subsequently underwent
more amendments in order to comply with Decree-Law no. 79/2014, dated May 14, 2014. At the meeting
held on April 13, 2015, the A3ES Board of Directors took into account the opinion of the External Evaluation
Committee’s Chair and decided that the amended study cycle complies with the legal requirements of
above-mentioned Decree-Law.
In this last amendment, there was an ECTS credits increase in the area of "Training in specific teaching
area", and a slight ECTS credits decrease in "Introduction to Professional Practice" and "General Training
in Education", according to the curricular structure changes established by Decree-Law 79/2014.

3.2. O plano de estudos foi alterado desde a submissão do guião na avaliação anterior.
Sim
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3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
A par das alterações da estrutura curricular, o plano de estudos foi alterado após a última avaliação em
2012 e, posteriormente, sofreu uma nova alteração para adequação ao Decreto-lei nº 79/2014, de 14 de
maio. As principais alterações ao plano de estudos foram as seguintes:
• Para operacionalizar os objetivos do CE e conforme sugestão da CAE, foram introduzidas duas UCs
opcionais, uma no segundo ano e outra no terceiro ano. Estas UCs, com um total de 4 créditos ECTS,
contribuem para a autonomia do estudante, através da escolha de percurso formativo;
• Nas horas de contato das UC, foram definidas horas para Orientação Tutorial, nas quais é feito um
acompanhamento individual ou em pequenos grupos durante a realização de tarefas essencialmente
práticas. Esta alteração é coerente com a perceção de que para desenvolver a autonomia da
aprendizagem, os estudantes devem ter acesso a recursos e a situações que permitam a auto-regulação e
o acompanhamento do processo de aprendizagem.
• Foi introduzido um acréscimo de horas das UC nas áreas de docência, tais como: Matemática, Português,
Ciências Naturais, História e Geografia de Portugal e Expressões, em consonância com o aumento do
número de créditos ECTS;
• Procedeu-se à revisão dos programas das UC, com base nas recomendações da CAE e com base nas
opiniões dos docentes e estudantes refletidas nos Relatórios das Unidades Curriculares, de forma a
promover a articulação com o alargamento do projeto de formação e os objetivos e perfil de saída dos
diplomados. Esta revisão implicou uma reorganização das mesmas e criação de novas UCs, tais como:
Expressão e Comunicação em Língua Portuguesa, Pedagogia e Educação em Contextos Formais e Não
Formais, Ciências do Cosmos, da Terra e da Vida III, Educação para a Saúde; Geografia Humana, Geografia
de Portugal Diversidade e Educação Inclusiva, Recursos Educativos Digitais, Tecnologias da Comunicação
e da Informação, Ateliê e Didática da História e da Geografia.

3.2.1. If so, please provide an explanation and rationale for the changes made.
In addition to the changes in the curricular structure, the study plan was also changed after the last
evaluation in 2012, having subsequently undergone still more amendments in order to comply with Decree-
Law n. 79/2014, dated May 14, 2014. The main changes to the study plan were as follows:
• In order to operationalize the SC objectives, as well as follow the CAE suggestions, two optional CUs
were introduced: one in the second year, and one in the third year. With a total of 4 ECTS credits, these
CUs contribute to the student’s autonomy through the exercise of choice regarding the course of
education/training;
• In terms of the CUs contact time, more hours were allocated to Tutorial Guidance, where individual or
small groups follow-up is carried out during essentially practical tasks. This change is consistent with the
opinion that, in order to develop learning autonomy, students should be exposed to resources and
situations that foment self-regulation and follow-up of the learning process;
• Increase in the hours of the specific teaching area CUs, such as: Mathematics, Portuguese, Natural
Sciences, History and Geography of Portugal, and Expressions, in line with the increase in the number of
ECTS credits;
• Revision of the CU syllabuses as based on the CAE recommendations and the opinions of the Course
teachers and students with the objective to promote articulation with the extension of the
education/training project, the objectives and the graduates’ exit profile. This revision work implied the
existing CUs reorganization, and the establishment of new CUs that better correspond to the exit profile of
the Basic Education graduate, and to the contents of the SC fundamental areas, including non-formal
educational contexts. The new CUs include: Expression and Communication in Portuguese; Pedagogy and
Education in Formal and Non-formal Contexts; Cosmos, Earth and Life Sciences III; Education for Health;
Human Geography; Geography of Portugal; Diversity and Inclusive Education; Digital Educational
Resources; Communication and Information Technologies; Atelier and Didactics of History and Geography.

4. Alterações relativas a instalações, parcerias e estruturas de apoio aos processos de ensino
e aprendizagem (alterações não incluídas no ponto 2)

4.1. Registaram-se alterações significativas quanto a instalações e equipamentos desde o anterior processo
de avaliação.

Sim

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
Desde a última avaliação, as instalações da ESE passaram para o Campus Académico do Instituto Piaget
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em Gulpilhares, Vila Nova de Gaia, com a devida aprovação pela tutela, partilhando o Campus com a
Escola Superior de Saúde (ESS) Jean Piaget. As alterações efetuadas justificam-se pela existência de
espaço físico amplo, laboratórios e estruturas de apoio nas novas instalações, complementado com o
reforço da vivência académica com os estudantes dos cursos da ESS e de intercâmbio entre práticas
letivas e de investigação entre os docentes de ambas as escolas. Procedeu-se, também, à atualização dos
recursos informáticos ao nível das salas de informática e dos equipamentos, assim como à passagem dos
servidores e do sistema de telefones para um serviço digital para à cloud, o que permite uma maior
flexibilidade e escalabilidade, para além da poupança em custos operacionais.

4.1.1. If so, provide a brief explanation and rationale for the changes made.
Since the last evaluation, the ESE facilities have been transferred, with the due approval of the instituting
entity, to the Piaget Institute's Academic Campus in Gulpilhares, Vila Nova de Gaia, where they currently
share the Campus with the Higher School of Health Jean Piaget. The changes can be justified by the
existence of vast physical spaces, laboratories and support structures in the new facilities, in turn
complemented by a reinforcement of the academic experience through the company of the ESS students,
and by an exchange of teaching and research practices among the teachers of both schools. Also, the IT
resources have been upgraded in computer rooms and new equipment for different school services and
the teaching staff has been acquired. In addition, the IP servers have been transferred to the cloud, and the
telephone system has been made digital and also located in the cloud, which allows greater flexibility,
scalability and better return on investment.

4.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo
de estudos desde o anterior processo de avaliação.

Sim

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Conforme recomendação da CAE foram alargados o âmbito e o número de parcerias, tendo 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 (museus,
bibliotecas, associações de apoio social e desenvolvimento comunitário e CERCI). Assinalamos ainda a
colaboração com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia como membros do Conselho Local de Ação
Social e do Conselho Municipal do Ambiente e, ainda, a parceria com empresas tais como a Microsoft, a
Apple e a Fundação PT, no âmbito da formação e no apoio à investigação.
No sentido de reforçar a divulgação da sua presença a nível internacional e a dinamização de parcerias e
intercâmbios de ensino e investigação, a ESE está a desenvolver projetos de investigação em parceria
com outras instituições de ensino superior internacionais, conforme indicado nos itens 6.

4.2.1. If so, please provide a summary of the changes.
Following the CAE recommendation, the scope and number of partnerships have been expanded, and took
into account the demands of new professional profiles in education, namely professional opportunities for
Basic Education graduates, by seeking to strengthen contact with non-formal education contexts
(museums, libraries, social support and community development associations, and the CERCI). Also,
collaboration with the Vila Nova de Gaia Municipality has to be highlighted here: we are members of the
Local Council for Social Action, and of the Municipal Council for the Environment. Finally, we have
partnerships profiled for training and research support with companies, such as Microsoft, Apple and the
PT Foundation. In order to enhance its international presence and stimulate teaching and research
partnerships and exchange, the ESE is developing research projects in partnership with other international
higher education institutions, mentioned under items 6.

4.3. Registaram-se alterações significativas quanto a estruturas de apoio aos processos de ensino e
aprendizagem desde o anterior processo de avaliação.

Sim

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Ao nível dos recursos bibliográficos, os estudantes beneficiaram da fusão das duas bibliotecas, assim
como das bases de dados, de acesso livre e de acesso restrito. Foram implementadas estruturas de apoio
aos processos de ensino e aprendizagem como o Gabinete de Mobilidade, o Gabinete de Gestão e Apoio a
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Projetos, o Centro de Competências, o Gabinete de Apoios Especializados, o Gabinete de Iniciação à
Prática Profissional e Estágios. Foi disponibilizado pelo Instituto Piaget um serviço de transporte gratuito
para reforço dos transportes públicos disponíveis.
Beneficiando estar no mesmo Campus da ESS, os estudantes e docentes têm acesso privilegiados a
gabinetes clínicos, onde são disponibilizadas consultas de Fisioterapia, Nutrição e Enfermagem. Foram
implementadas melhorias no funcionamento dos serviços, processos de comunicação e de apoio
informático através da aquisição de novos equipamentos, conforme já referido no ponto 4.1.1.

4.3.1. If so, please provide a summary of the changes.
Support structures for teaching and learning processes have been implemented in order to upgrade and
reorganize the already existing school services, such as the Mobility Office; the Office for Management and
Support of Educational Projects; the Office for Lifelong Learning; and the Office for Introduction to
Professional Practice and Placements. Also, a free transport service bas been provided by the Instituto
Piaget in order to reinforce the available public transport. Thanks to the fact that they share the Campus
with the ESS, the students and the teachers have access to Physical Therapy, Nutrition and Nursing
consultations on the premises. Improvements have also made in the functioning of services,
communication processes and computer resources, namely through the acquisition of new equipment as
already mentioned under 4.1.1.

4.4. (quando aplicável) Registaram-se alterações significativas quanto a locais de estágio e/ou formação em
serviço, protocolos com as respetivas entidades e garantia de acompanhamento efetivo dos estudantes
durante o estágio desde o anterior processo de avaliação.

Sim

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Foram estabelecidas novas parcerias que têm em conta os novos perfis profissionais e as saídas
profissionais deste CE, reforçando o contato com o contexto educativo não formal, conforme sugestão da
CAE: Casa Museu Teixeira Lopes, C. Multimeios de Espinho, Piscina Municipal de Espinho, Biblioteca
Municipal de VNG, Museu Santa Joana de Aveiro, CerciEspinho, Parque Biológico de Gaia, etc.
Os estágios decorrem segundo os regulamentos específicos e o acompanhamento dos estagiários resulta
da articulação entre o profissional do local de estágio e os docentes da Escola afetos às UC de IPP I e II, os
quais detêm qualificação adequada. A lista de orientadores-cooperantes também foi atualizada, face às
alterações dos locais de estágio. A avaliação da qualidade e o funcionamento dos estágios e dos
orientadores, incluindo os cooperantes, é efetuada conforme previsto no Sistema Interno de Garantia de
Qualidade e incluem a perceção de estudantes, orientadores internos e orientadores externos.

4.4.1. If so, please provide a summary of the changes.
New partnerships have been established to account for new SC professional profiles and opportunities,
which has, as suggested by the CAE, reinforced the contact with non-formal educati. contexts. Ex: the T.
Lopes Historic House Museum, Espinho C. Multimedia, Espinho Municipal Swimming Pool, VNG Municipal
Library, Santa Joana Museum of Aveiro, CerciEspinho, Gaia Biological Park,... The placements are in
accordance with the specific regulations and the students are followed up by professionals/external
supervisors at the host entity, and by the School teachers responsible for the UC of IPP I and II, who all
have appropriate qualifications. The list of all supervisors has also been updated due to the changes at the
host entities. The quality assessment, the functioning of the placements and their supervisors, both
internal and external, is carried out as established in the Internal Quality Assurance System, and includes
the students’, and the internal and external supervisors’ opinions.

1. Caracterização do ciclo de estudos.
1.1 Instituição de ensino superior / Entidade instituidora.

Escola Superior De Educação Jean Piaget De Arcozelo

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior / Entidades instituidoras.
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1.2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.).
Escola Superior De Educação Jean Piaget De Arcozelo

1.3. Ciclo de estudos.
Educação Básica

1.3. Study programme.
Basic Education

1.4. Grau.
Licenciado

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._Aviso 7295-2015 Alter PE Ed Basica.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Formação na Área da Docência

1.6. Main scientific area of the study programme.
Teacher's Formation

1.7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de
16 de Março (CNAEF).

144

1.7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005,
de 16 de Março (CNAEF), se aplicável.

143

1.7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º
256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável.

142

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
180

1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de março, de acordo com a redação do DL-63/2001,
de 13 de setembro).

3 anos / 6 semestres

1.9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th, as written in the DL-63/2001, of
September 13th).

3 years / 6 semesters

1.10. Número máximo de admissões.
30

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
Não aplicável

1.10.1. Proposed maximum number of admissions (if different from the previous number) and related reasons.
Not Applicable
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1.11. Condições específicas de ingresso.
O ingresso no ciclo de estudos pode ser realizado através de um dos seguintes concursos/regimes:
- Concurso Institucional:
Ensino Secundário completo e um dos seguintes conjuntos de provas de ingresso:
17 — Matemática aplicada às Ciências Sociais e 18 — Português; ou
16 — Matemática e 18 — Português
- Concursos Especiais: Maiores de 23 anos; Titulares de Outros Cursos Superiores
Titulares de um Diploma de Especialização Tecnológica; Titulares de um Diploma de Técnico Superior
Profissional
- Mudança de Par Instituição/Curso
- Reingresso
- Estatuto do Estudante Internacional
- Regimes Especiais

1.11. Specific entry requirements.
Successful Study Cycle applicants are admitted through one of the following competitions/regimes:
- Institutional Application for Admission to Higher Education: Secondary education and one of the
following entrance examination sets:
17 - Mathematics Applied to Social Sciences and 18 – Portuguese; or
16 - Mathematics and 18 – Portuguese
- Special Applications for Admission: Applicants over 23 years old; Holders of other higher education
diploma; Holders of a Técnico Superior Profissional Diploma; Holders of a specialization technological
course (non-higher education post-secondary course)
- Institution Course Change System
- International Student Statue
- Special Competitions

1.12. Regime de funcionamento.
Outros

1.12.1. Se outro, especifique:
Diurno e/ou Pós-Laboral

1.12.1. If other, specify:
Daytime and/or After working hours

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Campus Académico de Vila Nova de Gaia em Gulpilhares

1.14. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB).
1.14._reg-creditacao-ese-vn-gaia.pdf

1.15. Observações.
O trabalho desenvolvido pela ESE apresenta-se de forma diferenciada ao nível de flexibilidade, extensão
comunitária e adequação ao perfil de saída do CE e sublinha o seu estatuto de utilidade pública. O período
anterior, no qual a procura foi acentuadamente menor devido a fatores conjunturais, serviu como
oportunidade de reflexão que deu origem a mudanças que envolveram as instalações, o plano de estudos,
os locais de estágio e órgãos de gestão. A implementação em curso do Sistema Interno de Garantia de
Qualidade tem assegurado a monitorização e a deteção atempada dos aspetos a melhorar.
As representações sociais das profissões na área da Educação serão também responsáveis pela falta de
incentivo à procura do CE pela via concurso institucional. Em contrapartida o curso regista maior procura,
sobretudo neste último ano, por parte de estudantes maiores de 23 anos que não tiveram oportunidade de
prosseguir estudos imediatamente após o término do ensino secundário. A resposta que a ESE dá a este
público, encontra-se em sintonia como o propósito governamental de atrair novos públicos para o ensino
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superior, assim como incrementar a taxa de licenciados portugueses, que se encontra abaixo da média
europeia. Se por um lado, este público reúne menos condições para aderir a programas de mobilidade
internacional, por outro lado, têm caraterísticas próprias que valorizam a formação, tais como: motivação
para aprender, maturidade, experiência profissional relevante, autonomia e competências de autodireção
na aprendizagem.
A consolidação da Unidade de Investigação RECI permitiu já a conceção e implementação de vários
projetos de investigação-ação, o que resulta numa dinâmica continuada com os parceiros locais e
nacionais. O investimento da escola no âmbito das tecnologias educativas, da flexibilização curricular, dos
ambientes educativos inovadores e do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória é revelador de
um novo ciclo de desenvolvimento da ESE que, ao seu tempo, resultará no aumento do número de
estudantes.

1.15. Observations.
ESE carries out a differentiated kind of work in what regards the School’s flexibility, community outreach
and compliance with the SC exit profile, and thus underlines its status of a public utility entity. Also, the
period during which the demand for the ESE courses was markedly lower than usual, due to the
conjuncture factors, served as an opportunity for reflection, which, in turn, gave rise to an onset of
changes involving facilities, the SC study plan, host placement institutions and management bodies. Also,
the ongoing implementation of the Internal Quality Assurance System has ensured monitoring and timely
detection of aspects to be improved.
In addition, social representations of educational professions may have also been responsible for the lack
of demand for this specific SC through institutional competition. However, especially recently and in the
current academic year, the Course has registered a much greater demand coming from over 23 years of
age students who did not have the opportunity to continue their studies immediately after finishing high
school. ESE's response to this type of public is in line with the Government's intention to attract new
public to higher education, and to increase the overall percentage of Portuguese graduates, which is below
the European average. If, on the one hand, this type of public has fewer conditions to join international
mobility programs, on the other, they have their own characteristics that give added value to their
education/training, such as: motivation to learn; maturity; relevant professional experience; learning
autonomy and self-orientation.
The consolidation of the RECI Research Unit has already enabled the School to design and implement
several action-research projects, which has resulted in ongoing dynamic relationships with local and
national partners. The school's investment in educational technologies, curriculum flexibilisation,
innovative educational environments and the study of the student profile at the age when they leave
compulsory education reveal that there is a new development cycle at the ESE, which shall, in due course,
also manage to increase the number of its students.

2. Estrutura Curricular

2.1. Percursos alternativos, como ramos, variantes, áreas de especialização de mestrado ou
especialidades de doutoramento, em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável)

2.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em
que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms
of organisation of alternative paths compatible with the structure of the study programme (if applicable)

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

<sem resposta>

2.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)
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2.2. Estrutura Curricular - -

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
-

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
-

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be
obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos /
Minimum Optional ECTS*

Ensino e Formação / Teaching and Training ENS 48 0
Línguas e Filologia / Languages and Philology LIN 30 0
Matemática / Mathematics MAT 30 0
Ciências da Educação / Education Science CED 23 0
Ciências Físicas/Ciências Biológicas / Physical
Science/ Life Science CFI/BIO 15 0

Ciências Sociais / Social Science CS 11 0
Humanística / Humanities HUM 10 0
Ciências Físicas / Physical Science CFI 5 0
A definir consoante a opção do estudante NA 0 4
Audiovisuais e Multimédia / Audio-visual
Techniques and Media Production AVM 2 0

Ciências da Saúde/Ciências da Educação /
Health Science/Education Science SAU/CED 2 0

(11 Items) 176 4

2.3. Observações

2.3 Observações.
Não aplicável

2.3 Observations.
Not Applicable

3. Pessoal Docente

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
Alcina Maria da Silva Mota Figueiroa

3.2. Fichas curriculares dos docentes do ciclo de estudos

Anexo I - Alcina Maria Silva Mota Figueiroa

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

3.2.2. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo I - Alfredo Manuel Pavão Ramalho Oliveira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Alfredo Manuel Pavão Ramalho Oliveira

3.2.2. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo I - Andreia Dalila Maia Carvalho

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Andreia Dalila Maia Carvalho

3.2.2. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo I - Angélica Maria Reis Monteiro

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Angélica Maria Reis Monteiro

3.2.2. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo I - Ângelo Carvalho da Silva

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ângelo Carvalho da Silva

3.2.2. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo I - Balbina Maria Fernandes Neves

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

3.2.2. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo I - Branca do Carmo Teixeira de Oliveira Santos

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Branca do Carmo Teixeira de Oliveira Santos

3.2.2. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo I - Camila da Silva Amorim

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Camila da Silva Amorim
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3.2.2. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo I - José Manuel Almeida Couto

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

3.2.2. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo I - Júlia Andreia de Almeida Magalhães

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Júlia Andreia de Almeida Magalhães

3.2.2. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo I - Maria Orquídea Alves Oliveira Campos

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Orquídea Alves Oliveira Campos

3.2.2. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo I - Neide Marina Feijó

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Neide Marina Feijó

3.2.2. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo I - Paula Cristina Dos Santos Rodrigues

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paula Cristina Dos Santos Rodrigues

3.2.2. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo I - Rita Manuela de Almeida Barros

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

3.2.2. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo I - Susana Isabel Pereira Santos Oliveira

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

3.2.2. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

ACEF/1718/0122382 — Guião para a auto-avaliação corrigido https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?proces...

10 of 32 31/01/2019, 15:07



Anexo I - Tânia Raquel da Torre Franco

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Tânia Raquel da Torre Franco

3.2.2. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo I - Maria Lurdes de Jesus de Lima

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Lurdes de Jesus de Lima

3.2.2. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

3.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s 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

Alfredo Manuel
Pavão Ramalho
Oliveira

Assistente ou
equivalente Licenciado Medicina Dentária 10 Ficha

submetida

Andreia Dalila
Maia Carvalho

Assistente ou
equivalente Mestre

CTC da
Instituição
proponente

Educação Musical 13 Ficha
submetida

Angélica Maria
Reis Monteiro

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Ciências da

Educação 100 Ficha
submetida

Ângelo Carvalho
da Silva

Professor Adjunto
ou equivalente Mestre

CTC da
Instituição
proponente

Ciências
Computacionais 100 Ficha

submetida

Balbina Maria
Fernandes Neves

Assistente ou
equivalente Licenciado

CTC da
Instituição
proponente

Universidade do
Porto 13 Ficha

submetida

Branca do Carmo
Teixeira de Oliveira
Santos

Assistente ou
equivalente Mestre

CTC da
Instituição
proponente

Ciências da
Educação 36 Ficha

submetida

Camila da Silva
Amorim

Assistente ou
equivalente Licenciado Educação Visual e

Tecnológica 10 Ficha
submetida

José Manuel
Almeida Couto

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Ciências da

Educação 100 Ficha
submetida

Júlia Andreia de
Almeida
Magalhães

Assistente ou
equivalente Mestre Ciências da

Enfermagem 10 Ficha
submetida

Maria Orquídea
Alves Oliveira
Campos

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor Ciências da
Educação 100 Ficha

submetida

Neide Marina Feijó
Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor Ciências da
Enfermagem 10 Ficha

submetida

Paula Cristina Dos
Santos Rodrigues

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Ciências do

Desporto 23 Ficha
submetida

Rita Manuela de
Almeida Barros

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor Ciências da
Educação 20 Ficha

submetida
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Susana Isabel
Pereira Santos
Oliveira

Assistente ou
equivalente Mestre Teatro 17 Ficha

submetida

Tânia Raquel da
Torre Franco

Assistente ou
equivalente Mestre Saúde Pública 10 Ficha

submetida

Maria Lurdes de
Jesus de Lima

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor

CTC da
Instituição
proponente

Ciências da
educação 13 Ficha

submetida

685

<sem resposta>

3.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

3.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

3.4.1.1. Número total de docentes.
17

3.4.1.2. Número total de ETI.
6.85

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos / Full time teaching staff

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº /
No.

Percentagem* /
Percentage*

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of full time
teachers: 6 87.6

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado / Academically qualified teaching
staff

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching
staff

ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff with a PhD
(FTE): 4.66 68

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialized teaching staff

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo
de estudos (ETI) / Teaching staff with a PhD, specialized in the main areas of the study programme
(FTE):

4.36 63.6
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Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas
fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists, without a PhD, of recognized professional
experience and competence, in the main areas of the study programme (FTE):

0.59 8.6

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação / Teaching staff stability and tranning
dynamics

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período
superior a três anos / Full time teaching staff with a link to the institution for a period over three
years:

5 73

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) /
Teaching staff registered in a doctoral programme for more than one year (FTE): 1 14.6

4. Pessoal Não Docente
4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos.

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: 1 secretária da
direção, 2 funcionárias nos Serviços Académicos, 1 no Gabinete de Formação ao Longo da Vida, 1 no SID
– Serviços Informação e Divulgação, 1 no Gabinete de Horários, 1 no Gabinete de Iniciação à Prática
Profissional e Estágios, 1 no Gabinete de Apoio à Inserção da Vida Ativa (Gaiva), 1 Gabinete de Mobilidade,
2 Divisão Tecnológica (DT) e 4 funcionários nos Serviços de Limpeza, Segurança e Manutenção.
O pessoal docente e não docente afeto aos cursos têm também a assessoria dos Serviços Centrais do IP
nas áreas financeira, jurídica, gestão de recursos humanos, entre outras, nos quais trabalha um total de 45
pessoas, distribuídas pelos diversos serviços, sendo que a maioria tem contrato sem termo e trabalha no
Instituto Piaget há 10 ou mais anos.

4.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme.
There are 12 full-time employees with permanent contracts at the ESE Arcozelo, who assure proper school
functioning. Their allocation to the different school services is described as follows: 1-School Board
Secretariat; 2-Academic Services; 1- Continuing Training Office; 1-SID (Information and Dissemination
Service); 1-Timetable Office; 1-Office for Initiation to Professional Practice and Placements; 1-GAIVA (Office
for Support to Active Life Onset); 1-Mobility Office; 2-DT (Technological Division); and 4-Cleaning, Security
and Maintenance Services.
The teaching and non-teaching staff allocated to the ESE courses are also assisted by the IP Central
Services for financial, legal and human resources management matters, among others. A total of 45 people
work there, allocated to different services. The majority has a permanent contract and has worked at the
Piaget Institute for 10 years or more.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos.
Os RH não docentes correspondem às exigências e estão adequados em habilitação e experiência,
condições essenciais para a qualidade dos serviços prestados: Secretariado de Direção: licenciada em
Gestão; Serviços académicos: licenciadas em Gestão de RH; Serviços de informação e documentação e o
Gabinete de horários: titular do 11.º ano; Gabinete de Formação ao Longo da Vida: titular do ensino
secundário e a frequentar o ensino superior; Gabinetes de Estágios: licenciada em Gestão; Gabinete de
Apoio à Inserção na Vida Ativa: bacharel em Relações Públicas; Gab. Mobilidade: licenciada em Animação
Sociocultural e em Educação Musical e Mestre Ensino da Música; Apoio informático: Curso de nível IV e
licenciatura em Eng. Inform.; Manutenção, limpeza e segurança: ensino básico.
Do pessoal não docente nos Serviços Centrais do IP, 72% têm formação superior, distribuindo-se por 55%
de licenciados, 12% de doutores e 5% de mestres. Os restantes 28% têm ensino secundário (14%) ou
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inferior (14%).

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme.
Non-teaching HR correspond to the requirements. Their qualification and experience are adequate, which
is essential for the quality of the rendered services:
School Board Secretariat-1st Cycle Degree (FCD) in Management;
Academic services: FCDs in HR Management;
SDI (Information and Documentation Service) / Timetable Office: 11th grade (secondary education);
Continuing Training Office: secondary ed.-attending higher education;
Placement Office: FCD in Management;
Office for Support to Active Life Onset: BA in Public Relations;
Mobility Office: FCD in Sociocultural Animation, FCD in Music Education, and MA in Music Teaching;
Computer support: Level IV course / FCD in Informatic Engineering;
Maintenance, cleaning and security: basic education.
Among the non-teaching staff in the IP Central Services, 72% have higher education qualifications: 55% of
graduates, 12% of doctors and 5% of masters. The remaining 28% have secondary education (14%) or
lower (14%).

5. Estudantes

5.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Total de estudantes inscritos.
23

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 0
Feminino / Female 100

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

5.1.3. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso) / Number of students per curricular
year (current academic year)

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular 12
2º ano curricular 3
3º ano curricular 8

23

5.2. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.
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5.2. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano/
Last year

Ano corrente /
Current year

N.º de vagas / No. of vacancies 30 30 30
N.º de candidatos / No. of candidates 12 6 15
N.º de colocados / No. of accepted candidates 12 6 15
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 10 6 12
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark
of the last accepted candidate 124.5 110 117.8

Nota média de entrada / Average entrance mark 129.3 122.3 129.5

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para
discriminação de informação por percursos alternativos de formação, quando existam)

Não se aplica.

5.3. Addicional information about the students’ caracterisation (namely on the distribution of students by
alternative pathways, when applicable)

Not applicable

6. Resultados

6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two
before the last year

Penúltimo ano / One
before the last year

Último ano /
Last year

N.º graduados / No. of graduates 5 2 1
N.º graduados em N anos / No. of graduates in
N years* 2 0 0

N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates
in N+1 years 3 0 0

N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates
in N+2 years 0 1 0

N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of
graduates in more than N+2 years 0 1 1

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

6.1.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano
de conclusão e o resultado final (exclusivamente para cursos de doutoramento).

Não aplicável

6.1.2. Present a list of thesis defended in the last 3 years, indicating, for each one, the title, the completion year
and the result (only for PhD programmes).
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Not applicable

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas
unidades curriculares.

No âmbito do aproveitamento e sucesso escolar, os dados das classificações das UC evidenciam
resultados entre os 54% e os 100%. Globalmente, a taxa de aprovação média ronda os 84,4%, destacando-
se as áreas científicas de Ciências da Educação (CED), Ciências Físicas (CFI), Audiovisuais e Multimédia
(AVM) e Ciências da Saúde / Ciências da Educação (SAU/CED, nas quais a taxa de aprovação é de 100%.
Nas áreas científicas de Ciências Físicas / Ciências Biológicas (CFI/BIO), Ensino e Formação (ENS) e
Línguas e Filologia (LIN) a taxa de aprovação é de 90%, 91,7%, 90% e 88,8%, respetivamente.
No que respeita às diversas Unidades Curriculares (UC) do CE, destacam-se, com maior taxa de sucesso
(100%) as seguintes UC: Tecnologias de Informação e Comunicação, Pedagogia e Educação em Contextos
Formais e Não Formais, Ciências dos Cosmos, da Terra e da Vida III, Opção I – Empreendedorismo,
Economia Social e Cooperativismo, Expressão e Educação Físico-Motora, Expressão e Educação Plástica,
Iniciação à Prática Profissional I e Língua e Literatura Portuguesa II. As UC que evidenciam menor taxa de
aprovação são Matemática II (22%), Matemática I (33%) e Matemática III (43%). As UC de Língua e Literatura
Portuguesa I, Ciências do Cosmos, da Terra e da Vida II e Geografia Humana apresentam uma taxa de
aprovação de 50%.
Estes valores dizem respeito aos 1º e 2º anos do CE, uma vez que o 3º ano não esteve em funcionamento
nos anos letivos a que se referem os dados.

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related
curricular units.

In terms of achievement and school success, the CUs classifications data show approval rates between
54% and 100%. On the average, the overall approval rate is around 84.4%, while the scientific fields of
Education Sciences (CED), Physical Sciences (CFI), Audiovisuals and Multimedia (AVM) and Health
Sciences/Education Sciences (SAU/CED) stand out with the approval rate of 100%. On the other hand, in
the scientific fields of Physical Sciences/Biological Sciences (CFI/BIO), Teaching and Training (ENS) and
Languages and Philology (LIN), the approval rate is 90%, 91.7%, 90% and 88.8%, respectively.
With regard to the different SC Curricular Units, the following CUs stand out as those with the highest
approval rate (100%): Information and Communication Technologies; Pedagogy and Education in Formal
and Non-Formal Contexts; Sciences of the Universe, Earth and Life III; Option I – Entrepreneurship; Social
Economy and Cooperativism; Physical-Motor Expression and Education; Fine Arts Expression and
Education; Introduction to Professional Practice I; and Portuguese Language and Literature II.
The UCs that show the lowest approval rate are Mathematics II (22%); Mathematics I (33%); and
Mathematics III (43%). The UCs entitled Portuguese Language and Literature I; Sciences of the Universe,
Earth and Life II; and Human Geography show an approval rate of 50%.
The above-mentioned percentages refer to the 1st and 2nd years of the SC since there was no operational
3rd year in the academic years for which the data were recollected.

6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos graduados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e
estudos próprios, com indicação do ano e fonte de informação).

Segundo os dados estatísticos da DGEEC, a percentagem de recém-diplomados do curso que, em 2016, se
encontravam registados como desempregados no Instituto do Emprego e Formação Profissional é de
4,3%. Para o cálculo desta percentagem foram considerados todos os alunos que se diplomaram no curso
entre os anos letivos de 2011/12 e 2014/15.
De forma complementar, são recolhidos através do inquérito de empregabilidade, efetuado no âmbito do
Sistema Interno de Garantia de Qualidade, através da plataforma online. Uma vez que a taxa de resposta
tem sido baixa, estão a ser reunidos esforços no sentido de reverter esta situação, através do contato
telefónico com os diplomados e do alargamento dos meios de divulgação destes inquéritos.

6.1.4.1. Information on the graduates’ unemployment (DGEEC or Intitution’s statistics or studies, referencing
the year and information source).

According to the DGEEC’s statistics, in 2016, the percentage of new Course Graduates who were
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registered as unemployed at the Portuguese IEFP-Institute for Employment and Professional Training was
4.3%. The calculation of the percentage took into account all the Course Graduates who finished the
course between the academic year of 2011/12 and the academic year of 2014/15 inclusively. In order to
complement this information, data are also collected through the employability survey made available
within the scope of action of the Internal Quality Assurance System, and filled in online. Since the response
rate has been low, efforts are being made to reverse the situation by means of telephone contacts with the
graduates and enlargement of the media used to disseminate the above-mentioned surveys.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade.
Os dados de empregabilidade demonstram uma % de desempregados inscritos no IEFP inferior à % do
total de diplomados do ensino superior privado (5,4%). Dos 92 diplomados registados nos anos em
análise, 4 estão registados como desempregados no IEFP. Os dados reunidos pelo inquérito de
empregabilidade do SIGQ, não sendo representativos face ao n.º total de diplomados, demonstram que
cerca de 50% dos empregados estão a trabalhar na área e os restantes estão classificados: "trabalho em
outra área". Nestes casos, sendo o diplomado a indicar como se classifica e face ao perfil de saída e de
integração profissional ser recente, parece-nos importante proceder a uma análise mais profunda sobre
qual a área em concreto em que estão a trabalhar. Face a esta questão e as potencialidades do perfil de
saída e da sua integração em diferentes contextos profissionais, estamos a trabalhar estas potencialidades
a nível dos estágios, de modo que os futuros diplomados contribuam para reverter esta situação.

6.1.4.2. Critical analysis on employability information.
The employability data show that the % of the IP unemployed graduates registered at the IEFP is smaller
than the overall Portuguese % for private higher education (5.4%). Only 4 of the 92 Course graduates (years
under analysis) are registered as unemployed at the IEFP.
Although the data collected by the SIGQ employability survey do not represent all the Course graduates,
they show that nearly 50% of the employed ones work in the Course area, while the rest classified
themselves as "working in another area". Thus, since it is the graduate him/herself who decides on the
classification, and since the Course exit and professional integration profiles are recent, it seems important
to carry out a more in-depth study of the graduates’ employment areas. Considering this, as well as the
potential of the Course exit profile and of its integration into different professional contexts, we are
currently approaching the topic in our placements, so that the situation may change in the future.

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua
atividade científica

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua
actividade científica / Research Centre(s) in the area of the study programme, where the teachers develop
their scientific activities

Centro de
Investigação /
Research Centre

Classificação
(FCT) / Mark
(FCT)

IES / Institution

N.º de docentes do ciclo de
estudos integrados/ No. of
integrated study programme’s
teachers

Observações /
Observations

RECI Muito Bom Instituto
Piaget/APDES 5

Alcina Figueiroa, Angelica
Monteiro, Orquidea Campos,
Paula Rodrigues e Rita
Barros.

Instituto de
Sociologia da
Universidade do
Porto

Muito Bom
Faculdade de Letras
da Universidade do
Porto

1 José Couto

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.
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6.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas
internacionais com revisão por pares, livros ou capítulos de livros, relevantes para o ciclo de estudos.

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/6876103d-7e94-dae7-2bfb-5a5369ddfa53
6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/6876103d-7e94-dae7-2bfb-
5a5369ddfa53
6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação
avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o
desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística.

A ESE articula os seus objetivos estratégicos com as necessidades locais e regionais, integrando os eixos
ensino-aprendizagem-investigação com a prestação de serviços à comunidade. As parcerias concretizam-
se através de seminários, ações de formação contínua, colaboração em projetos e iniciativas das escolas e
visitas técnicas de assessoria e de partilha de experiências em território nacional.
Estão a ser desenvolvidos projetos de intervenção na comunidade, em articulação com outras escolas do
Instituto Piaget. Como exemplo do contributo real refira-se o projeto "SOS Costas" (parceria com a ESS),
no âmbito do qual foi produzido um vídeo educativo sobre postura corporal, que está a ser utilizado na
Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa e em atividades clínicas de fisioterapeutas
(Associação Portuguesa de Fisioterapia). Está, também, a ser divulgado nas escolas de ensino básico
como material de apoio em sessões de Educação para a Saúde.
Um outro exemplo é o projeto “Hábitos e Rotinas de Sono em crianças e Jovens em Idade Escolar no
concelho de VN Gaia”, o qual visa a caracterização da realidade local em relação a esta problemática e
sinalizar situações para uma futura intervenção.
A valorização da investigação-ação com potencial de transferência de conhecimento e inovação, reflete a
referida interdependência dos eixos de ensino-aprendizagem-investigação com a relação
Intervenção/Extensão comunitária, tendo como outro exemplo o projeto EPRIS. Os resultados da
implementação deste projeto contribuíram já para o trabalho em curso de regulamentação das Tecnologias
de Informação e Comunicação no âmbito do acesso ao ensino a distância nos estabelecimentos prisionais.
A ESE tem em curso o projeto FILS – Ambientes Inovadores da Aprendizagem, o qual investiga os
ambientes existem em Portugal. Está a recolher dados através de um inquérito por questionário aos
responsáveis e, como produto, irá em breve distribuir uma brochura informativa a agrupamentos a nível
nacional, articulando as questões dos espaços, dos recursos, das metodologias e a adequação destes ao
perfil de saída dos alunos no fim da escolaridade obrigatória.
Refira-se ainda que a ESE está a elaborar uma candidatura para ser uma Escola Associada UNESCO,
através do projeto AVVA (Aprender a Viver e Viver a Aprender), no qual estão previstas uma série de
atividades curriculares, extracurriculares e de extensão que contribuirão para atingir o objetivo 4 do
Desenvolvimento Sustentável 4 - Educação de qualidade; com foco em dois eixos: oportunidade de
aprendizagem para todos e educação para uma vida saudável.
Ainda no domínio da formação e da investigação, destacamos a formalização de diversas parcerias ao
longo dos anos, tendo sido mais recentemente 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.

6.2.4. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main
scientific area(s) of the study programme, and it real contribution to the national, regional and local
development, scientific culture and cultural, sports and artistic activities.

ESE articulates its strategic objectives with local and regional needs by integrating the teaching-learning-
research axes with the provision of services to the community. These partnerships take the form of
seminars, ongoing training, collaboration in projects and schools’ initiatives, and visits for technical
counselling and experience sharing carried out around in the country.
Intervention projects for the community are being developed in coordination with other Piaget Institute
schools. The project "SOS Back/SOS Costas”, developed in partnership with the ESS, can be referred here
as an example of real contribution. In it, an educational video on body posture was produced, and is
currently being used at the Human Kinetics Faculty of the University of Lisbon, and in clinical activities of
physiotherapists (Portuguese Association of Physiotherapy/Associação Portuguesa de Fisioterapia). It is
also being disseminated in compulsory education schools as a support material for Education for Health
sessions.
Another example is the project "Sleeping Habits and Routines in School-age Children and Young People of
the V. N. Gaia District” that aims to characterize the reality of local sleeping habits and signal situations for
future intervention.
Valorisation of action-research activity with the potential for knowledge transfer and innovation reflects the
aforementioned interdependence of the teaching-learning-research axes in relation to Community
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Intervention/Extension, of which another example is the EPRIS project. The project results have already
contributed to the ongoing work carried out to regulate Information and Communication Technologies in
terms of access to distance learning in prisons.
ESE also has an ongoing project called FILS-Innovative Learning Environments, which researches the
learning environments existing in Portugal. It is currently collecting data by means of a questionnaire
surveying the people in charge, and it will shortly distribute a product, a flyer for national school clusters,
which shall articulate the issues of available spaces, resources and methodologies and their
correspondence to the pupils’ exit profile at the end of compulsory schooling.
It should also be noted that the ESE is preparing an application for the UNESCO Associated School
through the AVVA Project (Learning How to Live and Living to Learn/Aprender a Viver e Viver a Aprender),
within which a series of curricular, extracurricular and extension activities are planned in order to reach
goal 4 of Sustainable Development - Quality education. The activities focus on two axes: learning
opportunities for all, and education for healthy living.
Finally, and still in the field of training and research, we can also highlight the formalization of several
partnerships over the years, and the recent protocol for non-formal learning with the University of Santiago
de Compostela, namely with its Research Group "Dependence, Gerontology and Geriatrics".

6.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projetos e/ou parcerias nacionais e
internacionais, incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos financiados e do volume de
financiamento envolvido.

Principais projetos nesta área: AVA-DEF da U. E.Rio de Janeiro: Consultoria pedagógico-didática e
colaboração no desenvolv. de objetos de aprendizagem para produzir e difundir conhecimentos na área
das tecnologias da informação e comunicação aplicadas ao ensino; REDE–Literacia Digital: Projeto
transnacional em parceria com a U. Cambridge, que visa construir conhecimento sobre as possibilidades
do uso da Internet, ferramentas digitais e dispositivos móveis, para aumentar a alfabetização, a numeracia
e as competências digitais dos alunos da Guiné-Bissau; EPRIS: financiado pela Altice, parceria com a S.C
.Misericórdia Porto e DGRSP, projeto pioneiro com uma componente de formação dirigidas a reclusas e
sustentada em recursos digitais; -Fils–Ambientes Inovadores de Aprendizagem: produzir conhecimento
sobre a inovação dos espaços e das metodologias de ensino-aprendizagem;
-AVVA: projeto em associação com a UNESCO que pretende contribuir para os objetivos do
desenvolvimento sustentável.

6.2.5. Integration of the scientific, technological and artistic activities on projects and/or national or
international partnerships, including, when applicable, the indication of the main financed projects and the
volume of financing involved.

Main projects:
-AVA-DEF, with the State Univ. of Rio de Janeiro: the participation includes pedagogical-didactic consulting
and collaboration in the development of learning objects aimed at producing and disseminating knowledge
of information and communication technologies applied to teaching
-REDE-Digital Literacy: Transnational project in partnership with the U. of Cambridge; aims at building
knowledge on the possibilities of the use of the Internet, digital tools and mobile devices to increase
literacy, numeracy and digital skills of pupils in Guinea-Bissau
-EPRIS: Funded by Altice, it is a pioneering project with a training component supported by digital
resources and aimed at female prisoners
-Fils-Innovative Learning Environments: Produce knowledge on the innovation of teaching-learning spaces
and methodologies
-AVVA: a project developed in association with the UNESCO, aiming at contributing to the objectives of
sustainable development

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Percentage of foreign students enrolled in the study
programme 0
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Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility
programs (in) 0

Percentagem de alunos 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) 9
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 18

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes
Erasmus).

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes
Erasmus).

O IP detém a Carta Universitária Erasmus (EUC) desde 2004 e a Carta Universitária Erasmus alargada (EUC
extended) desde 2007. Neste âmbito, a ESE Jean Piaget/Arcozelo tem promovido o intercâmbio de
docentes e de estudantes. A mobilidade dos docentes tem potencializado parcerias e projetos
internacionais, bem como a troca de experiências e saberes pedagógicos.
A candidatura à Escola Associada Unesco permitirá o acesso a uma rede de escolas a nível nacional e
internacional, bem como aumentará a visibilidade internacional da ESE e as oportunidades de
finaciamento.
Ainda neste nível, continuamos a diligenciar partilhas de experiências formativas e investigativas
principalmente com a Faculdade de Magistério da Univ.de Valência e a Univ. de Zaragoza –Campus de
Teruel

6.3.2. Participation in international networks relevant to the study programme (networks of excellence,
Erasmus networks).

The Piaget Institute has been entitled to the Erasmus University Charter (EUC) since 2004, and to the
Extended Erasmus University Charter (EUC extended) since 2007. In this context, the ESE Jean
Piaget/Arcozelo has promoted exchange of teachers and students. Teachers mobility has strengthened
international partnerships and projects, as well as the exchange of experiences and pedagogical
knowledge.
The application to the UNESCO Associated School will allow the ESE to access a network of national and
international schools, as well as to increase its international visibility and funding opportunities.

7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade

7.1 Sistema interno de garantia da qualidade

7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada
de preencher as secções 7.2.
Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar,
proceder ao preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.

Não

7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.
https://www.ipiaget.org/id/126

7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âmbito do
sistema interno de garantia da qualidade(PDF, máx. 500kB).

<sem resposta>

7.2 Garantia da Qualidade

7.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos e das atividades desenvolvidas pelos
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Serviços ou estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem, designadamente quanto aos
procedimentos destinados à recolha de informação (incluindo os resultados dos inquéritos aos estudantes e
os resultados da monitorização do sucesso escolar), ao acompanhamento e avaliação periódica dos ciclos de
estudos, à discussão e utilização dos resultados dessas avaliações na definição de medidas de melhoria e ao
acompanhamento da implementação dessas medidas.

O subsistema de avaliação das UC assume relevância central no SIGQ, estando focado no ensino,
aprendizagem e avaliação centrados no estudante, enquanto processos nucleares da missão institucional.
Este subsistema inclui mecanismos que promovem processos de ensino e aprendizagem centrados no
estudante, a criação de ambientes de aprendizagem que encorajem um papel ativo do estudante, e
processos de avaliação dos estudantes que reflitam essa abordagem e sejam capazes de demonstrar os
resultados de aprendizagem alcançados face aos objetivos de aprendizagem definidos. 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.
A monitorização contínua e revisão periódica dos CE assenta nas estruturas e mecanismos de suporte à
garantia da qualidade previstas no MQ, o qual já foi implementado, tendo no Relatório de Coordenação de
CE (RCCE) o seu instrumento principal. Este instrumento é elaborado anualmente pelo Coordenador de CE
com base na informação agregada proveniente dos RUC, e de outras fontes como os inquéritos de
empregabilidade (dirigidos a diplomados e a entidades empregadoras), inquéritos de avaliação dos
serviços, e inquéritos de internacionalização (incoming e outgoing), de forma a assegurar que os
programas alcançam os objetivos fixados e respondem às necessidades dos estudantes e da sociedade,
contribuindo para a sua melhoria contínua.
O SIGQ promove o envolvimento e o compromisso de todos os agentes locais no processo de melhoria
contínua do CE, incluindo-os nos procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e
avaliação periódica do CE. Neste processo o RLIQ promove reuniões de acompanhamento local com a
coordenação do CE e com os órgãos legalmente estatuídos, onde têm assento os representantes dos
estudantes.
Os resultados da avaliação do CE, incorporados no RCCE, são discutidos pela Coordenação do CE, RLIQ,
CP, CTC e Diretor da UO, de onde resulta a explicitação detalhada do plano de melhoria, os pontos
concretos que o requerem, a sua calendarização e recursos necessários à sua implementação. Este plano
é encaminhado pelo Diretor da UO para apreciação e aprovação do CP e do CTC, para posterior
disseminação junto de toda a comunidade académica

7.2.1. Quality assurance mechanisms for study programmes and activities developed by the Services or
support structures to the teaching and learning processes, namely the procedures intended for information
gathering (including the results of student surveys and the results of school success monitoring), the periodic
monitoring and assessment of study programmes, the discussion and use of these assessment results in the
definition of improvement measures and the monitoring of these measures implementation.

The subsystem of UC evaluation assumes central relevance in the IQAS, focusing on student-centred
teaching, learning and assessment, 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,
and 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 CU 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.
Continuous monitoring and periodic review of programmes are based on the structures and mechanisms
that support quality assurance provided in the QM - the SC Coordination Report (SCCR) is its main
instrument. This instrument is annually prepared by the SC Coordinator on the basis of the aggregated
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information from the CURs and other sources such as employability, service assessment 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 IQAS promotes the involvement and commitment of all local players in the process of continuous
improvement of the SC, including them on data collection, monitoring and periodic evaluation procedures
of the SC. In this process the LRQA locally promotes regular meetings with the SC Coordination and the
legally statutory bodies, bringing together students’ delegates.
The SC Coordination, LRQA, PC, STC and School Director discuss the SC evaluation results, incorporated
in the SCCR. It follows a detailed Improvement Plan, including actions for specific items that require it, the
scheduling and the resources needed for its implementation.
The School Director submits this plan to the PC and STC consideration and approval, for subsequent
dissemination along the entire academic community.

7.2.2. Indicação da(s) estrutura(s) e do cargo da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela implementação dos
mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos.

As estruturas de suporte à garantia da qualidade dos Ciclos de Estudos (CE), previstas no Manual da
Qualidade (MQ), são: o Departamento para a Garantia da Qualidade (DGQ); o Responsável Local para a
Garantia da Qualidade (RLIQ); a Coordenação do CE; o Diretor da Unidade Orgânica (UO); e a Unidade de
Auditora Interna (UnAI*).
A avaliação do CE segue um ciclo de melhoria contínua, integrando informações dos seguintes
subsistemas: 1) Avaliação das UC (incluindo os procedimentos de avaliação e melhoria dos estágios); 2)
Avaliação do desempenho do pessoal docente e não docente; e 3) Avaliação dos mecanismos de
orientação e monitorização do percurso académico e profissional*.
Estas estruturas e mecanismos asseguram que o CE cumpre os seus propósitos, garantindo que se
atingem os objetivos da aprendizagem.
O responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade no CE é a Coordenação do
CE, apoiado pelo Diretor da UO, pelo RLIQ e pelo DGQ.
* Em fase de implementação.

7.2.2. Indication of the structure(s) and position of the responsible person(s) for the implementation of the
quality assurance mechanisms of the study programmes.

The support structures provided in the QM to ensure the quality of the SC are: the Department for Quality
Assurance (DQA); the local responsible for quality implementation (LRQI); SC Coordination; Organic Unit
(OU) Director; and Internal Audit Unit (IAU*).
The evaluation of the SC follows a continuous improvement cycle, including information of the following
subsystems: 1) CU assessment (which comprises traineeship assessment and improvement procedures);
2) Teaching and non-teaching staff performance assessment*; and 3) Assessment of the monitoring and
guiding mechanisms for academic and professional career*.
These structures and mechanisms ensure that the SC fulfils its purposes and that the learning objectives
are accomplished.
The responsible for the implementation of quality assurance mechanisms in the SC is the SC Coordination,
supported by the OU Director, LRQI and the DQA.
* In the implementation stage.

7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua
permanente atualização e desenvolvimento profissional.

O modelo de avaliação do desempenho do pessoal docente (ADPD*) emerge dos princípios consagrados
nos Estatutos da Carreira Docente do Ensino Superior e integra vários indicadores da atividade académica
(Ensino, Investigação, Gestão e Extensão), articulados com diferentes perfis referenciais de desempenho.
A informação é agregada no Relatório de Atividade Docente, a partir de 3 conjuntos de indicadores: 1)
Relatórios das UC (que incluem a avaliação do ensino e aprendizagem e outras atividades de ensino); 2)
Avaliação pelas chefias diretas; e 3) Outros indicadores de atividade académica (carga de trabalho,
produção científica, formação contínua, parcerias e programas de mobilidade).
A ADPD constitui uma ferramenta de apoio à gestão da carreira docente, permitindo inventariar
necessidades de formação, que fundamentam os planos anuais de formação contínua e profissional
definidos e implementados pelo IP.
* Em fase de implementação.
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7.2.3. Procedures for assessing the teaching staff performance and measures leading to their ongoing
updating and professional development.

The Teaching Staff Performance Assessment (TSPA*) model emerges from the principles established in the
Higher Education Teacher Career Statutes and gathers several indicators of the academic activity
(Teaching; Research; Managing; and Extension), articulated with different reference performance profiles.
Information is gathered in the Teacher Activity Report, based on 3 sets of indicators: 1) CU Reports
(including teaching and learning assessment and teaching activities); 2) Assessment made by the Director
and the Study Cycle Coordinator; and 3) Other indicators of academic activity (teachers’ workload,
scientific production, continuous learning, partnerships and mobility programs).
TSPA is an important tool to support teaching career management, and allows the inventory of teachers’
training needs, which in turn serve as the basis for annual continuous and professional training, defined
and implemented by PI.
* In the implementation stage.

7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.
<sem resposta>

7.2.4. Procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente
atualização e desenvolvimento profissional.

A avaliação de desempenho do pessoal não docente (ADPND) é efetuada anualmente e integra: 1)
Autoavaliação; 2) Avaliação pela chefia direta; e 3) Avaliação pelo diretor da UO.
Estes procedimentos envolvem a análise, pelo próprio e pela chefia, de aspetos como: qualidade do
trabalho, conhecimentos utilizados e aplicados, rigor, gestão do tempo, avaliação de erros, capacidade de
trabalho em equipa, adaptabilidade, responsabilidade, assiduidade, pontualidade, relacionamento
interpessoal, proatividade e formação contínua. Conjugando as duas apreciações, o Diretor equaciona a
continuidade das funções, a eventual adequação a outras tarefas ou mesmo a necessidade de reforçar a
formação em áreas específicas.
Os resultados deste processo constituem um incentivo para que o pessoal não docente melhore e adeque
o seu desempenho ao que é expectável para o seu posto de trabalho

7.2.4. Procedures for assessing the non-teaching staff and measures leading to their ongoing updating and
professional development.

Performance assessment of non-teaching staff is performed annually and includes: 1) Self-assessment; 2)
Assessment by the chief; and 3) Evaluation by the OU Director.
These procedures involve the analysis, by himself and by his chief, of aspects such as work quality, used
and applied knowledge, accuracy, time management, errors of judgment, team work ability, adaptability,
responsibility, diligence, punctuality, interpersonal relationship, proactivity and continuous training.
Combining the two assessments, the Director equates the continuity of functions, the possible adaptation
to other tasks or even the need to strengthen training in specific areas.
The results of this process provide an incentive for non-teaching staff to improve their performance to suit
to what is expected at their job.

7.2.5. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
Não aplicável

7.2.5. Other means of assessment/accreditation in the last 5 years.
Not applicable

8. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes
Como pontos fortes assinalamos: elevada experiência e tradição formativa na área da educação; corpo
docente qualificado e especializado, com formação académica e experiência profissional relevantes; rede
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de parcerias interinstitucionais diversificada e consolidada através de protocolos (centros de estágio,
instituições formativas e autarquias locais); instalações adequadas; recursos, infraestruturas e
equipamentos disponíveis; flexibilidade em termos de alternativa de horários: laboral e pós-laboral;
excelente clima relacional entre estudantes e os funcionários docentes e não docentes; existência de
mecanismos de apoio e aconselhamento aos estudantes no seu percurso académico e na inserção
profissional; existência de uma estrutura institucional no âmbito da investigação (Unidade de investigação
- RECI); desenvolvimento de ações no âmbito de promoção de formação contínua e avançada dirigida,
sobretudo, a profissionais da educação; planos de estudos adequado ao perfil de saída do CE;
flexibilidade e adaptação da instituição em resposta às mudanças nos paradigmas das ciências da
educação. Apontamos ainda a localização geográfica na área Metropolitana do Porto, que assegura a
proximidade e a descentralização de grandes centros urbanos e existência das infraestruturas, recursos e
equipamentos disponíveis.

8.1.1. Strengths
The strengths to be pointed out include: vast experience and pedagogical tradition in the field of
education; qualified and specialized teaching staff with relevant academic background and professional
experience; a network of diversified interinstitutional partnerships, consolidated through protocols (with
placement entities, training institutions and local authorities); suitable facilities; available resources,
infrastructures and equipment; tuition/school working hours flexibility: daytime and after work
classes/school functioning; excellent relational ambiance between students and the teaching and the non-
teaching staff; implemented mechanisms and procedures for students’ support and counselling over their
academic course of development and at the time of their professional integration; presence of an
institutional structure in the field of research (Research Unit - RECI); development of actions and activities
for continuous and advanced training promoting, directed, above all, to education professionals; curricular
plan appropriate to the exit profile; flexibility and adaptation of the institution in response to changes in the
paradigms of education sciences. ESE’s geographic location in the area of Greater Oporto also needs to be
highlighted since it ensures proximity and decentralizes this large urban center, as well as the availability
of infrastructures, resources and equipment.

8.1.2. Pontos fracos
Como pontos fracos apontamos: 1- Número de parcerias internacionais já formalizadas ainda abaixo do
desejado; 2- Participação dos estudantes em atividades e contextos de mobilidade, dado a generalidade
ser trabalhadores estudantes; 3- Número de candidatos/inscritos no curso; 4- Internacionalização do
curso; 5- Adesão dos intervenientes aos processos de avaliação no âmbito do SIGQ não é a desejada.

8.1.2. Weaknesses
The weaknesses to be singled out include: 1 – the number of already formalized international partnerships
still below the desired; 2 – participation of students in internationalisation activities and contexts, due to
the fact that the majority are working students; 3 – the number of candidates to the Course, and the
number of the enrolled students; 4 – the Course internationalisation level; 5 - Stakeholders participation on
the SIGQ assessment processes is not the desired.

8.1.3. Oportunidades
Reconhecemos como oportunidades: pertinência de oferta formativa no domínio da educação, em
contextos educativos não-formais; envolvimento da comunidade educativa em atividades dinamizadas
quer pela ESE quer pela comunidade envolvente; implantação do IP em países da CPLP, que permitem o
estabelecimento de parcerias interinstitucionais, nos planos nacional e internacional; Franca dinamização
política, sociocultural e económica da região; valorização formativa e qualificação da população como
desafio à instabilidade económico-social e como fatores de desenvolvimento económico-social;
valorização das qualificações técnicas-superiores; consolidação da investigação científica no domínio da
educação; possiblidade dos diplomados darem continuidade à sua formação de base através da oferta de
um 2.º ciclo de estudos.
A associação da ESE à UNESCO, quando for concretizada, aumentará a visibilidade internacional e a
oportunidade de parcerias e de desenvolvimento de novos projetos internacionais. 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, tentando
congregar todo o potencial da sua atividade.
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Os ambientes inovadores de aprendizagem e o paradigma da flexibilização curricular criam oportunidades
para novos atores na área da intervenção nos contextos educativos, formais e não formais, o que irá
consolidar a retoma da procura da profissão de educador/professor.

8.1.3. Opportunities
The opportunities perceived in the Course context include: the relevance of the educational offer in non-
formal educational contexts; the involvement of the educational community in the activities promoted by
both the ESE and the surrounding community; the Piaget Institute implementation in CPLP countries,that
facilitate the establishment of interinstitutional partnerships at national and international levels; sound
political, socio-cultural and economic dynamism of the region; educational valorisation and qualification of
the surrounding populations, which challenges economic and social instability of the region, and acts as a
factor of economic and social development; valorisation of higher technical qualifications; consolidation of
scientific research in the field of education; the possibility for graduates to continue their basic training
through the offer of a 2nd study cycle.
Upon implementation, ESE's association with the UNESCO shall enhance its international visibility and
opportunities for partnerships and development of new international projects. It is within this framework,
and within the framework of significant national and international changes that have taken place in the
factors that articulate higher education, that ESE’s Strategic Plan seeks to delineate and present a set of
new objectives and projects, trying the pool the full potential of its activities.
Innovative learning environments and the curriculum flexibilization paradigm create opportunities for new
actors in the field of intervention in formal and non-formal educational contexts, which will consolidate the
resumption of the demand for the profession of educator / teacher.

8.1.4. Constrangimentos
Como constrangimentos identificamos: densidade populacional jovem; oferta formativa congénere na área
metropolitana do Porto; atual conjuntura económico-social, condicionando o investimento dos indivíduos
numa formação de nível superior; perspectivas de emprego no âmbito da educação; desvalorização, por
parte dos jovens, da necessidade de formação ao longo da vida.

8.1.4. Threats
The threats identified in the Course contexts include: youth population density; similar educational and
training offer in Greater Oporto; current economic and social conjecture, which conditions individual
investment in higher education; employment prospects in education; devaluation of the need for lifelong
learning among youth populations.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria
Para intensificar as parcerias existentes e aumentar o número de parcerias internacionais, realizaremos as
seguintes ações:
• Reforçar os projetos de cooperação com parceiros internacionais
• Incorporar redes de trabalho no contexto internacional
• Construir redes de cooperação no contexto internacional
• Dinamizar projetos de intervenção/extensão, a partir das parcerias existentes com outras instituições de
ensino, nos diferentes níveis de escolaridade
• Partilhar e disseminar a nível internacional o conhecimento produzido
• Alargar o âmbito dos protocolos de cooperação com os atuais parceiros, de forma a atualizar o âmbito e
diversificar a partilha de serviços/conhecimentos

8.2.1. Improvement measure
In order to intensify the existing partnerships and increase the number of international ones, we shall carry
out the following:
• Strengthen cooperation projects with international partners
• Become members of international networks
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• Build international cooperation networks
• Streamline intervention/extension projects for different levels of schooling on the basis of the existing
partnerships with other educational institutions
• Share and disseminate the produced knowledge internationally
• Extend the cooperation protocols with the current partners in order to update their scope and diversify
services/knowledge sharing

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
Prioridade média e tempo de implementação de 3 anos

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.

Medium priority, implementation timeline of 3 years

9.1.3. Indicadores de implementação
• N.º de novos projetos com novos parceiros internacionais e diversificação atividades no âmbito dos
projetos de cooperação e alargamento do âmbito do protocolo com os parceiros pré-existentes;
• N.º de projetos internacionais submetidos no âmbito das linhas de ação do ERASMUS+;
• N.º de redes científicas e práticas nas áreas do CE no contexto internacional em que os docentes da ESE
participam;
• Criação de uma rede internacional de cooperação e de partilha de experiências

9.1.3. Implementation indicators
• The number of new projects with new international partners and the diversification of activities carried
out in the projects, and enlargement of the protocol with pre-existing partners
• The number of international project submitted within the scope of the ERASMUS+ action lines
• The number of scientific networks and practices in which the Ese teacher take place, and which are the
field of the SC
• Establishment of an international cooperation and experience sharing network

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria
Para aumentar a participação dos estudantes em atividades de contextos de internacionalização,
realizaremos a seguintes ações:
• Incentivar à mobilidade através de seminários, esclarecimentos personalizados e divulgação de
testemunhos de estudantes que realizaram intercâmbio no âmbito do ERASMUS
• Aumentar a atratividade para estudantes internacionais, através da divulgação institucional e dos
contatos realizados através das mobilidades in e out dos docentes
• Promover a melhoria das condições de acolhimento e acompanhamentos dos estudantes internacionais,
através da sensibilização da comunidade educativa, da realização de atividades de integração e do
envolvimento ativos dos estudantes

8.2.1. Improvement measure
In order to increase students' participation in internationalisation, we will carry out the following:
• Encourage mobility through seminars, personalized and tailored clarifications, and dissemination of
testimonies from students who have taken part in the ERASMUS programme
• Increase ESE’s attractiveness for international students through the dissemination of institutional
information and the contacts made by in- and out-going teachers
• Improve the conditions of reception, support and follow-up offered to international students by rising the
educational community’s awareness, organising integrating activities and promoting active involvement of
ESE’s students

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
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Prioridade média e tempo de implementação de 2 anos

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
Medium priority, implementation timeline of 2 years

9.1.3. Indicadores de implementação
• N.º de entradas e de saídas dos estudantes no âmbito do programa Erasmus
• N.º de iniciativas ao nível nacional e internacional dinamizadas pelo Gabinete de Mobilidade
• N.º de atividades formativas e de cariz social e cultural dirigidas aos estudantes internacionais e à
promoção da integração e do convívio académico
• Tipos e número de ações de divulgação das atividades realizadas, da oferta formativa e das experiências
pessoais dos estudantes que estiveram a realizar Erasmus na nossa instituição
• N.º de estudantes e antigos alunos envolvidos no processo de acolhimento e acompanhamentos dos
estudantes internacionais

9.1.3. Implementation indicators
• The number of incoming and outgoing students in the Erasmus programe
• The number of national and international activities promoted by the Mobility Office
• The number of educational, social and cultural activities aimed at international students and at the
enhancement of their integration and academic companionship
• The type and the number of dissemination actions carried out about the activities undertaken for
international students support, about the ESE education/training offer, and about personal experiences of
student who have taken part in the Erasmus programme at our institution
• The number of students and alumni involved in the reception, support and follow-up of international
students

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria
De forma a promover a atratividade da formação oferecida, realizaremos as seguintes ações:
• Conceber ações que promovam a captação de novos estudantes.
• Reforçar a imagem da Escola e da sua oferta formativa.
• Promover ações de divulgação a nível nacional e internacional.
• Implementar ações especialmente dirigidas aos antigos alunos, que poderão partilhar o testemunho e
incentivar a inscrição no CE por parte de familiares e amigos.

8.2.1. Improvement measure
In order to enhance the attractiveness of the offered education/training, we shall carry out the following:
• Design action that foment the School’s attractiveness for new students
• Reinforce the School’s image and that of its education/training offer
• Promote outreach activities for national and international public
• Implement activities that focus especially on alumni, who can share their testimony and support their
friends’ or family members’ enrolment in the Course

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
Prioridade alta e tempo de implementação de 1 ano

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
High priority, implementation timeline 1 year

9.1.3. Indicadores de implementação
• Número de estudantes matriculados no curso de EB da ESE.
• Melhoria do índice de perceção positiva por parte da comunidade em geral acerca da ESE e do Curso de
Educação Básica, que será medido através de inquéritos por questionário inseridos no SIGQ e do pedido
de feedback após a participação em atividades. Serão, ainda, realizadas reuniões para auscultar a
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comunidade em geral acerca da adequação da oferta educativa às necessidades.
• N.º de ações de divulgação a nível nacional e internacional, incluindo a ida às escolas, a prestação de
serviços à comunidade, participação em prémios e em atividades de interesse público para aumentar a
visibilidade da escola.
• N.º de atividades sociais e culturais dirigidas aos antigos estudantes a realizar-se nas instalações da ESE
e reforço da oferta de formação contínua, com condições especiais aos antigos estudantes.

9.1.3. Implementation indicators
• The number of students enrolled in ESE's Basic Education Course
• Enhancement of the general community’s positive opinion about the ESE and its Basic Education Course,
which will be measured by a survey based on the questionnaires inserted in the SIGQ, and by requesting
feedback after taking part in activities. Meetings will also be held to hear the general community’s opinion
about the educational offer appropriateness to their needs.
• The number of national and international outreach actions, including visits to schools, community
service, participation in prize contests and public interest activities, carried out in order to increase the
School’s visibility
• The number of social and cultural activities for alumni, held at ESE facilities and reinforcement of the
continuing training offer with special conditions for alumni

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria
De forma a aumentar a internacionalização do curso, realizaremos as seguintes ações:
• Aumentar os contatos e as parcerias culturais e científicas com instituições internacionais.
• Promover ações de divulgação a nível internacional.
• Implementar ações especialmente dirigidas aos estudantes internacionais.

8.2.1. Improvement measure
In order to increase the Course internationalisation f, we will carry out the following:
• Increase cultural and scientific contacts and partnerships with international institutions
• Promote dissemination actions at international level
• Implement actions that shall be especially aimed at international students

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
Prioridade média de implementação de 2 anos

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
Medium priority, implementation timeline 2 years

9.1.3. Indicadores de implementação
• N.º de parcerias com instituições internacionais de cariz cultural, científico ou tecnológico.
• N.º de participações em congressos internacionais de docentes e de estudantes.
• N.º de participações em processos de edição e de revisão de pares de revistas internacionais nas áreas
fundamentais da formação.
• N.º de publicações científicas de ordem académica e pedagógica.
• N.º de ações no contexto internacional, dirigidas a estudantes.
• N.º de eventos internacionais dirigidos aos potenciais estudantes e público em geral da área da
Educação.

9.1.3. Implementation indicators
• The number of cultural, scientific or technological partnerships with international institutions
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• The number of participants in international conferences for teachers and for students
• The number of the teaching staff involved in editing and peer-reviewing in international journals
published in the key areas of the Course
• The number of scientific academic and pedagogical publications
• The number of international actions aimed at students
• The number of international events in the area of Education that are aimed at potential students and at the
general public

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria
Para aumentar a adesão dos intervenientes aos processos de avaliação no âmbito do SIGQ, realizaremos a
seguintes ações:
• O RLIQ (responsável local da implementação da qualidade) em articulação com a Diretora irá continuar a
dinamizar as ações de sensibilização, esclarecimentos e formação sobre a importância do Sistema de
Qualidade e com o objetivo de aumentar a adesão aos procedimentos preconizados. Nestas ações serão
apresentados resultados da avaliação referente ao ano letivo transato e decisões decorrentes deste
processo

8.2.1. Improvement measure
In order to increase the participation of stakeholders in the SIGQ assessment processes, we will carry out
the following actions:
• The RLIQ (local responsible for the implementation of quality) in conjunction with the Director will
continue to stimulate awareness, clarification and training actions on the importance of the Quality System
and with the objective of increasing adherence to the recommended procedures. In these actions will be
presented the results of the assessment regarding the last academic year and the decisions resulting from
this process.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
Prioridade média e tempo de implementação de 2 anos

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
Medium priority, implementation timeline of 2 years

9.1.3. Indicadores de implementação
• N.º de ações de sensibilização/formação realizadas
• N.º de participantes nestas ações, quer docentes, quer estudantes
• Taxa de adesão aos procedimentos previstos no SIGQ

9.1.3. Implementation indicators
• Number of awareness-raising / training actions undertaken
• Number of participants in these actions, whether teachers or students
• Rate of adherence to the SIGQ procedures

9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)

9.1. Alterações à estrutura curricular

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação
Não aplicável

9.1. Synthesis of the intended changes and their reasons.
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Not applicable

9.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas
alterações)

9.2. Nova Estrutura Curricular

9.2.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

9.2.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

9.2.2. Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*

(0 Items) 0 0

<sem resposta>

9.3. Novo plano de estudos

9.3. Novo Plano de estudos

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
<sem resposta>

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
<no answer>

9.3.3 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

(0 Items)

<sem resposta>

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II
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9.4.1. Designação da unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
<sem resposta>

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
<sem resposta>

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
<no answer>

9.4.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
<no answer>

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular

<sem resposta>

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
<no answer>

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
<sem resposta>

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
<no answer>

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.

<sem resposta>

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
<no answer>

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
<sem resposta>

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
<sem resposta>
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9.5.2. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>
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