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Introdução 

 

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

desenvolvidas nesta instituição e reportadas ao exercício do ano letivo 2018/2019 a que alude o art.º 

159º do RJIES1 que, no seu preâmbulo, determina que as instituições de ensino superior aprovem e 

façam publicar um relatório anual consolidado sobre as suas atividades, acompanhado dos pareceres 

e deliberações dos órgãos competentes. 

Assim, o Relatório incorpora na sua estrutura o conjunto de alíneas do referido artigo que lhe conferem 

a objetividade necessária, designadamente: 

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

2. Da realização dos objetivos estabelecidos; 

3. Da eficiência da gestão administrativa e financeira; 

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

5. Dos movimentos de pessoal docente e não docente; 

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

7. Dos graus académicos e diplomas conferidos; 

8. Da empregabilidade dos seus diplomados; 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

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

 

O presente Relatório Anual de Atividades, relativo ao ano letivo de 2018/2019, reflete o processo de 

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

pela identificação de uma lacuna de formação de professores que se adeque às exigências do 

estudante e ao paradigma educativo do séc. XXI e enquadra-se na missão/visão da entidade 

instituidora da ESE Jean Piaget/Arcozelo, o Instituto Piaget. 

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

inicial e especializada – de profissionais no âmbito da Educação, especialmente quando se perspetiva 

esta mesma formação como holística: ao formar um profissional competente, ao nível pedagógico, 

didático, técnico e científico, consagra-se uma intervenção educativa consciente, integradora e 

contextualizada. 

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

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

especialmente vocacionada para a formação inicial de educadores, professores e de outros agentes 

educativos do sistema de ensino nacional. Valoriza, em primeiro lugar, a qualidade  da formação 

científica, pedagógica, técnica, cultural e humana, promovendo ações de investigação e outras ações 

conducentes aos objetivos do seu projeto pedagógico e de serviço às comunidades envolventes.  

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

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

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

iniciativas de carácter educativo, social e cultural que dinamiza são abertas à comunidade e contam 

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

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

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

projetos pedagógicos em contextos locais. 

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

assume-se como um documento que pretende traduzir os objetivos, as formas de organização e de 

programação das diversas atividades desenvolvidas e implementadas ao longo do ano letivo 
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2018/2019. Esta dinâmica foi evidentemente concretizada em articulação com o Instituto Piaget, com 

a Presidência do Campus Académico de Vila Nova de Gaia e com as propostas resultantes dos vários 

setores institucionais da estrutura organizacional da Escola Superior de Educação.  

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

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

Superior. Estas exigências e necessidades podem sintetizar-se em dois eixos fundamentais: a 

qualidade/potencialidade da oferta (organização dos cursos/formações e potencialidade dos mesmos 

em termos formativos, técnicos e científicos/desenvolvimento de investigação); a relação/impacto da 

Instituição (serviços/apoio/oferta de potencial humano como fator de desenvolvimento) no meio e no 

mercado de trabalho. 

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

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

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

condições de ingresso. Neste âmbito, continuou-se a adotar como referenciais estratégicos 

fundamentais de ação para o ano letivo 2018/2019, os seguintes eixos: 

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

educativos de cada instituição e de cada Campus através da consolidação da oferta formativa 

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

e profissional.  

Eixo II – Intervenção/Extensão - fomenta o reforço das plataformas de intervenção social e económica 

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

novas parcerias, contribuindo para o desenvolvimento das comunidades e para encontrar outras 

fontes de captação de receitas. 

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

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

projetos de investigação e as parcerias nacionais e internacionais, enquadrados, maioritariamente, na 

RECI e desenvolvidos através desta Unidade de Investigação. 
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Eixo IV – Qualidade - para garantir que os projetos dos outros seis eixos contribuam da forma 

pretendida para a estratégia institucional, este eixo tem uma função central na avaliação, medição, 

divulgação de resultados e de melhoria contínua em todos os projetos desenvolvidos.  

Eixo V – Recursos - a gestão sustentada dos recursos físicos e humanos, a sua melhoria e estabilização 

são essenciais e serão promovidas através deste eixo, o qual terá uma relação estreita com todos os 

restantes eixos, para garantir a sua concretização com êxito. 

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

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

internacional e das parcerias com instituições do Grupo Piaget e com outras entidades estrangeiras, 

contribuirá para a mobilidade dos recursos humanos: docentes; discentes e não docentes, para o 

desenvolvimento de projetos de formação, de intervenção e de investigação transnacionais e para a 

divulgação da língua portuguesa. Com a consolidação da área da corresponsabilidade social, que está 

presente no IP desde a sua criação, pretende-se promover o desenvolvimento social, humano, 

ecológico dos indivíduos, grupos, comunidades e sociedades numa relação simbiótica e de 

aprendizagem mútua. 

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

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

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

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

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

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

comunidade. A título exemplificativo, no eixo da formação, foram propostas 19 novas ações de 

formação ao CCPFC, tendo sido realizada uma ação de formação na modalidade de curso, em duas 

edições e quatro ações de formação na modalidade de curta duração (Quadro I - Anexo). Foram 

realizadas, ainda, duas ações de formação interna, designadamente: i) Dinamizar Reuniões 

Produtivas/Otimização Tempo; ii) Pensamento Criativo na Resolução Problemas.  

No eixo da investigação, os docentes da ESE participaram em cinco projetos de investigação, um dos 

quais (PAT(i)M@TER– Património (I)Material - Perspetiva Pedagógico-Didática) foi integrado na RECI, 
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em junho de 2019. Assim, no âmbito da investigação foram produzidos: artigos em atas e revistas 

científicas, livros e capítulos de livros (ponto 2.3), envolvendo a investigação desenvolvida por parte 

dos docentes da ESE.  

Nos eixos das intervenção/extensão e internacionalização, foram realizadas novas parcerias e 

protocolos com colégios, instituições de solidariedade social, associações culturais e sociais e 

agrupamentos de escolas (ver ponto 9). 

No eixo da qualidade, foram elaborados relatórios de avaliação externa no âmbito de: i) Avaliação do 

Curso de Licenciatura em Educação Básica (03/10/2018); ii) Avaliação Institucional (31/01/2019); iii)  

Avaliação - Ação de controlo - acesso ao ensino superior (25-06-2019). 

 

2. Da realização dos objetivos estabelecidos 

 

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

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

2.1. FORMAÇÃO 

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

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

objetivos estratégicos para este eixo.  

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

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

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

multidisciplinariedade intra e interescolas; iv) impulsionar a articulação do ensino e da aprendizagem 

com a investigação. 

O objetivo estratégico de ampliar a oferta formativa a ESE perspetiva as seguintes finalidades: i) 

conceber e implementar Licenciaturas que se revelem pertinentes no plano de desenvolvimento atual; 

ii) conceber e implementar cursos de Pós-Graduação na modalidade b-Learning; iii) criar e 

implementar novas ofertas formativas pós-graduadas na área da educação formal e não formal; iv) 

conceber e implementar uma nova oferta formativa contínua que possa responder às necessidades 
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atuais dos educadores e professores; v) criar e implementar uma oferta de formação profissional para 

profissionais que desenvolvam a sua atividade em ambientes não formais de educação. Por último, é 

também objetivo estratégico no eixo da formação promover a atratividade da formação oferecida e 

neste contexto deseja-se: i) conceber ações que promovam a captação de novos estudantes; vi) 

reforçar a imagem da Escola e da sua oferta formativa; vii) promover ações de divulgação a nível 

nacional e internacional; viii) definir ações de comunicação com ex-estudantes. 

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

contínua de professores, bem como os Cursos de Especialização e/ou Pós-Graduação. Ainda no âmbito 

da formação, a Escola, ainda no ano letivo em análise, estruturou e divulgou uma primeira edição do 

curso de Pós-Graduação em Intervenção Educativa e Cuidados na Infância. 

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

dotando-os de competências e metodologias de ação que permitam melhorar e inovar em contexto 

da práxis, a ESE Jean Piaget/Arcozelo deu continuidade à sua responsabilidade formativa procedendo 

à renovação, junto do CCPFC, de algumas ações de formação e à apresentação de novas propostas em 

diversas áreas (Quadro 1). 

Quadro 1: Ações de formação propostas e acreditadas pelo CCPFC 

PRÁTICAS LÚDICAS NA INFÂNCIA 

Modalidade/Duração Destinatários Nº Registo FORMADOR/A 

Curso de Formação / 
25h 

Educadores de Infância, Professores 
Ensinos Básico Secundário 

CCPFC/ACC-
86293/16   Paula Rodrigues  

1 crédito 

A CRIANÇA COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS - MODELOS DE REFERENCIAÇÃO E 
INTERVENÇÃO 

Modalidade/Duração Destinatários Nº Registo FORMADOR/A 

Curso de Formação / 
25h 

Educadores de Infância, Professores 

dos 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico e 
Professores de Educação Especial 

CCPFC/ACC-

74207/13 
Vítor José Oliveira Reis/ 

Paula Cristina Almeida 
de Oliveira  1 crédito 

ENSINO DOS JOGOS PARA A COMPREENSÃO NO 2º E 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO  

Modalidade/Duração Destinatários Nº Registo FORMADOR/A 

Curso de Formação / 
25h 

Professores dos Grupos 260 e 620 

CCPFC/ACC-
87956/16 Luís Miguel Figueiredo 

Mortágua  
1 crédito 

RITMOS PARA O SUCESSO: MÚSICA PARA O DESENVOLVIMENTO E A INCLUSÃO NA ESCOLA  
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Modalidade/Duração Destinatários Nº Registo FORMADOR/A 

Curso de Formação / 
25h 

Educadores de Infância e Professores 
do 1º Ciclo do Ensino Básico 

CCPFC/ACC-

91928/17 António José Leite 
Ferreira 

1 crédito 

INTERCULTURALIDADE E INCLUSÃO 

Modalidade/Duração Destinatários Nº Registo FORMADOR/A 

Curso de Formação / 
25h 

Educadores de Infância e Professores 
do 1º e 2.º ciclos do Ensino Básico 

CCPFC/ACC-

103370/19 Alcina Figueiroa (+ 
Vários) 

1 crédito 

DESORDENS DA COORDENAÇÃO MOTORA (DCM) EM CONTEXTO ESCOLAR: DA IDENTIFICAÇÃO À 
INTERVENÇÃO 

Modalidade/Duração Destinatários Nº Registo FORMADOR/A 

Curso de Formação / 
25h 

Educadores de Infância e Professores 
do dos Ensino Básico e Secundários e 
Professores de Educação especial 

CCPFC/ACC-
103373/19 

Paula Cristina Dos 
Santos Rodrigues e 
Sónia Cristiana Lopes 1 crédito 

ATIVIDADES FÍSICAS DE EXPLORAÇÃO DA NATUREZA (AFEN) – UMA PERSPETIVA FORMATIVA 

ECOLÓGICA  

Modalidade/Duração Destinatários Nº Registo FORMADOR/A 

Curso de Formação / 
25h 

Professores dos Grupos 260 e 620 

CCPFC/ACC-
91932/17 João Paulo Medeiros de 

Morais Pimentel  
1 crédito 

APRENDER COM DISPOSITIVOS MÓVEIS –MOBILE LEARNING EM CENÁRIOS DE FLIPPED LEARNING E 
GAMIFICATION 

Modalidade/Duração Destinatários Nº Registo FORMADOR/A 

Oficina de Formação  / 
50h 

Professores dos Ensinos Básico e 
secundário  

CCPFC/ACC-
92711/17 Marco Alexandre 

Carvalho Bento 
2 créditos 

RECURSOS E METODOLOGIAS PARA A CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES EDUCATIVOS INOVADORES 

Modalidade/Duração Destinatários Nº Registo FORMADOR/A 

Oficina de Formação  / 
50h 

Professores dos Ensinos Básico e 
secundário 

CCPFC/ACC-
92751/17 Paulo Manuel Miranda 

Faria  
2 créditos 

CENÁRIOS PEDAGÓGICOS DIGITAIS NO CONTEXTO ESCOLAR 

Modalidade/Duração Destinatários Nº Registo FORMADOR/A 

Oficina de Formação  / 
50h 

Educadores de Infância e Professores 
dos Ensinos Básico e Secundário 

CCPFC/ACC-
92875/17 

Ádila Ferreira Lopes de 
Faria e Marta Maria de 
Castro Peixoto Miranda  2 créditos 

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS EM CONTEXTO EDUCATIVO 

Modalidade/Duração Destinatários Nº Registo FORMADOR/A 
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Curso de Formação / 
25h 

Professores dos Ensinos Básico e 
secundário 

CCPFC/ACC-
93281/17 

Henrique Manuel Mirra 
Leal 

1 crédito 

PROGRAMAÇÃO, ROBÓTICA EDUCATIVA AVANÇADAS E PRODUÇÃO DE PROTÓTIPOS EM 3D 

Modalidade/Duração Destinatários Nº Registo FORMADOR/A 

Curso de Formação / 

15h 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário 

CCPFC/ACC-
93388/17 

Carlos Miguel Pereira de 

Sousa 

0,6 crédito 

INICIAÇÃO À LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA 

Modalidade/Duração Destinatários Nº Registo FORMADOR/A 

Curso de Formação / 
25h 

Descrição Educadores de Infância e 
Professores dos 1º e 2º Ciclos do 
Ensino Básico 

CCPFC/ACC-
93376/17  Ângela Leitão Ricardo 

1 crédito 

INICIAÇÃO À PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA EDUCATIVA 

Modalidade/Duração Destinatários Nº Registo FORMADOR/A 

Curso de Formação / 
25h 

Professores dos Ensinos Básico e 
Secundário 

CCPFC/ACC-
93396/17 
1 crédito 

Carlos Miguel Pereira de 
Sousa 

PROGRAMAÇÃO PARA O ENSINO BÁSICO 

Modalidade/Duração Destinatários Nº Registo FORMADOR/A 

Curso de Formação / 
50h 

Educadores de Infância e Professores 
dos Ensinos Básico e Secundário 

CCPFC/ACC-
93424/17 

Jorge Manuel de 
Azevedo Pereira Simões  

2 créditos 

DINAMIZAÇÃO DO ENSINO DE PROGRAMAÇÃO 

Modalidade/Duração Destinatários Nº Registo FORMADOR/A 

Curso de Formação / 
50h 

Professores dos Ensinos Básico e 
Secundário 

CCPFC/ACC-
93423/17 Ângelo Carvalho da Silva  

2 créditos 

O ATLETISMO JOGADO E A CRIAÇÃO DE ENGENHOS COM MATERIAIS ALTERNATIVOS 

Modalidade/Duração Destinatários Nº Registo FORMADOR/A 

Curso de Formação / 
25h 

Professores de Educação Física 
(Grupos 260 e 620) 

CCPFC/ACC-
100265/18 Carlos Fernando Sousa 

Monteiro 
1 crédito 

TRABALHO EXPERIMENTAL (TE) NO ENSINO DAS CIÊNCIAS: 

CONCEÇÃO/PLANIFICAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO/AVALIAÇÃO 

Modalidade/Duração Destinatários Nº Registo FORMADOR/A 
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Curso de Formação / 

12h 

Educadores de Infância e Professores 

dos 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico 

CCPFC/ACC-

100859/18 

Alcina Maria Mota 

Figueiroa 

A APLICAÇÃO DAS APPS NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM COM RECURSO AO TABLET 

Modalidade/Duração Destinatários Nº Registo FORMADOR/A 

Curso de Formação / 
12h 

Educadores de Infância e Professores 
do Ensino Básico e Professores de 
Educação Especial 

CCPFC/ACC-
100528/18 

Angélica Monteiro 

 

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

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

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

extracurricular (Quadros I e II - Anexos).  

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

ativa dos seus docentes em ações/atividades a nível externo. Neste sentido, a ESE procurou sempre 

disponibilizar e criar as condições para que os seus docentes participassem em diversas atividades 

formativas e de qualificação como contributo ao seu desempenho profissional.  

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

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

(conceção e realização) por colaboradores, tendo em conta as competências técnicas e científicas de 

cada membro envolvido.  

2.2. INTERVENÇÃO/EXTENSÃO 

Atendendo a que este eixo é fundamental na dinâmica da ESE Jean Piaget/Arcozelo, em V. N. de Gaia, 

e do seu papel impulsionador na comunidade, definiram-se três grandes objetivos estratégicos. 

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

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

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

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

partilha de serviços/conhecimentos. 

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

estabelecer parcerias e protocolos de cooperação com outras instituições educativas de ação no 
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contexto não formal; ii) realizar parcerias e protocolos como organizações do tecido social e 

tecnológico de âmbito local, regional e nacional; iii) alargar parcerias e protocolos aos Municípios da 

Área Metropolitana do Porto. 

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

através do qual se pretende i) disseminar ações de formação abertas à comunidade e ducativa, de 

acordo com as necessidades identificadas; ii) promover atividades formativas com profissionais 

convidados, experts em diferentes áreas do conhecimento, dirigidas à comunidade interna e externa; 

iii) partilhar de forma alargada o conhecimento produzido; iv) criar grupos de discussão sobre 

temáticas educativas e sociais da atualidade; v) produzir documentos para disseminação de 

conhecimento. 

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

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

artísticas, sociais -, a realização de seminários temáticos, para partilha e divulgação de serviços e 

conhecimento, reforçados com ações de divulgação em várias instituições e eventos. 

No ponto 10 deste documento, poderá encontrar-se mais informação relativamente à prestação de 

serviços externos e parcerias estabelecidas. 

2.3. INVESTIGAÇÃO 

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

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

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

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

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

investigação. 

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

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

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

locais; fomentar a participação ativa de investigadores em redes de cooperação; estimular a 
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participação dos docentes e dos estudantes em seminários, congressos, debates e demais eventos da 

comunidade científica; promover estratégias de divulgação do resultado da investigação. 

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

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

de tipo transversal está estruturada numa lógica matricial de organização científica no qual se 

enquadra a Unidade de Investigação Research in Education and Community Intervention (RECI). Do 

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

são membros integrados da RECI, sendo Maria Orquídea Campos e Helder Bruno Pinto membros 

colaboradores. 

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

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

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

Couto – Instituto de Sociologia da FLUP; Paula Cristina dos Santos Rodrigues – CIFI2D - Centro de 

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

Atividade Física, Saúde e Lazer; Rui Silva Marques - investigador integrado no CITCEM (Centro de 

Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória da Universidade do Porto (FLUP); Helder 

Bruno Pinto, investigador integrado do Centro de Investigação e Desenvolvimento em Matemática e 

Aplicações (CIDMA) da Universidade de Aveiro, integrando o Grupo de História da Matemática desde 

31 de outubro; Luís Tarujo investigador integrado do Instituto de Estudos de Literatura e Tradição – 

IELT (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa) e Colaborador do 

Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória»(Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto / Universidade do Minho). 

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

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

conhecimento no âmbito da oferta formativa; potenciar práticas da investigação; desenvolver 

mecanismos de estímulo e apoio à participação dos docentes e estudantes em projetos de investigação 

e participação em eventos formativos de carácter científico. Por outro lado, a investigação é orientada, 

quando possível, no sentido estabelecer um alinhamento dos temas da investigação com as Estratégias 
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de Especialização Inteligente, onde são definidos os interesses económicos locais e regionais p ara o 

desenvolvimento sustentável e inclusivo.  

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

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

desfavorecidas e em risco de exclusão social. 

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

produção de conhecimento útil e relevante, com impacto direto nas comunidades locais e 

internacionais onde a RECI atua. Apresenta-se, abaixo, uma breve descrição dos projetos de 

investigação que se encontram em diferentes fases de desenvolvimento e, em anexo (Quadro IV - 

Anexos), algumas estratégias desenvolvidas neste vetor. 

I - Epris: E-learning em Estabelecimentos Prisionais – um projeto piloto 
Financiamento: Fundação PT 
Início - abril 2014 – fase 1; setembro 2016 - fase 2 – setembro 2019 - fase 3 
Duração - 6 anos 
 
Investigadora responsável: Rita Barros 
Outros investigadores: Angélica Monteiro; Celestino Magalhães 
 
Resumo  

O projeto Epris é um projeto piloto de e-learning em contexto prisional, que resultou de uma parceria 

entre o Instituto Piaget, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e a Santa Casa da 

Misericórdia do Porto. Com uma componente de formação dirigidas a reclusas e sustentada em 

recursos digitais, o projeto tem como fim último promover a futura inclusão social e laboral das 

formandas. Com recurso a metodologias participativas, o projeto articula a investigação (centrada no 

e-learning enquanto dispositivo de diferenciação pedagógica) com a intervenção e apresenta-se na UI 

como o projeto com mais produtos científicos associados. Enquadrado na linha 1, nomeadamente no 

vetor de extensão comunitária de processos de inclusão e aprendizagem ao longo da vida, o  Epris 

encontra-se numa segunda fase de implementação, apoiada pela Fundação PT. A sua continuidade e 

o interesse manifestados pelos parceiros envolvidos reflete as potencialidades do projeto, assim como 

a sua aplicabilidade real e concreta no terreno. O seu reconhecimento internacional, através da sua 

nomeação pelo WSIS Project Prize 2015 e 2017, da World Summit on the Information Society, é 

também um dado promissor para expansão do projeto e eventual internacionalização. 
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Publicações: 

Monteiro, A., Barros, R. & Magalhães, C. (2018). Experiências práticas e de investigação: Projeto EPRIS. 
In III Seminário Luso Brasileiro de Educação de Adultos / I Seminário Internacional Brasil e Portugal - 
Educação Social e Educação de Jovens e Adultos: Questões Atuais, Dilemas Antigos , UTAD, Vila Real, 9 
e 10 julho 2018.  

Monteiro, A.; Barros, R. & Magalhães, C. (2018). Desafios do digital na formação de mulheres em 
contexto prisional: autoconceito de aprendizagem em ambientes virtuais. Ebook do I Seminário 
Internacional Currículo, Avaliação, Formação e Tecnologias educativas (CAFTe), 9 e 10 de julho 2018. 
Porto: Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP).  

Monteiro, A., Barros, R. & Magalhães, C. (2019). Aprender em ambientes virtuais: autoconceito de 
aprendizagem de mulheres em contexto prisional. Conferência Ibérica em Inovação na Educação com 
TIC – ieTIC 2019, Bragança, Portugal. 

Barros, R. & Monteiro, A. (2019). E-learning for Life and in Prisional Context: EPRIS. J. Sci. Tec. Lec. (1). 
ISSN 2184-450X 

 
II - Centros de Estudo e de explicações: entre a atividade económica e a pedagógica 
Início – setembro 2015 
Duração 3 anos 
 
Investigadora Responsável: Maria Orquídea Campos 
Outros investigadores: Alcina Figueiroa; Ângelo Silva; José Couto 

 

Resumo  

Nos últimos anos, os centros de estudo e de explicações (CEeE) têm vindo a disseminar-se 

vertiginosamente. Apostando em meios e estilos de divulgação apelativos e sedutores, e assumindo 

diferentes designações – centros de explicações, centros de explicações e apoio pedagógico,  salas de 

explicações, salas de estudo… –, estes espaços constituem, em última análise, centros de apoio 

pedagógico complementares particulares. Assim sendo, evidencia-se uma certa indiferenciação entre 

duas vertentes fundamentais: a pedagógica e a económico-empresarial. Face ao exposto, urge obter 

respostas para algumas questões que podem contribuir para uma clarificação da identidade, dos fins 

e garantia da qualidade pedagógica deste tipo de estabelecimentos. Importa, ainda, uma reflexão 

sobre o tipo de articulação e diálogo entre estes contextos de educação não-formal e as instituições 

escolares do território geográfico onde se inserem, de onde provêm, naturalmente, os alunos que os 

frequentam. Curiosamente, anota-se que muitos centros de estudo funcionam nas proximidades de 

estabelecimentos escolares. 

 
III - MECPAD – Manual Escolar de Ciências na Promoção de Aprendizagens Ativas na era Digital: do 
Clássico ao Híbrido 
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Início - janeiro 2017 
Duração 3 anos 
Investigadora Responsável: Alcina Figueiroa 
Outros investigadores: Angélica Monteiro; Ana Paula Rodrigues 
 

Resumo 

Tendo em conta o papel das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na vida dos mais jovens 

e a necessidade de envolver os alunos para a aprendizagem das Ciências, torna-se necessário 

(re)construir materiais educativos que promovam o envolvimento e a aprendizagem nestes domínios. 

Sabendo que o manual escolar desempenha um papel fundamental para a o processo educativo e para 

os alunos, torna-se imprescindível adaptá-lo utilizando recursos digitais. Neste contexto, este projeto 

pretende caracterizar as perceções dos professores de Ciências Naturais do 2.º ciclo do Ensino Básico 

(EB) sobre o manual escolar (ME) de Ciências Naturais, com especial enfoque na evolução do manual 

escolar digital (MED) e como o articulam com as suas práticas de sala de aula. 

Publicações 

Cavadas, B.; Mestrinho, N; Figueiroa A. (2018). CreativeLab Sci&Math – A porosidade dos solos. 
Recurso digital – documento texto. Lisboa: Casa das Ciências. 

Figueiroa, A.; Rodrigues, A. & Monteiro, A. (2019). O manual escolar de ciências naturais – tecnologias 
educativas: modificação ou transformação? V edição da Conferência Ibérica de Inovação na Educação 
com Tecnologias da Informação e Comunicação. Bragança: Instituto Politécnico de Bragança.  

Figueiroa, A. & Gonçalves, C. (2019). Plantas Dunares: Será que crescem todas da mesma forma? – I 
Encontro Nacional Inovação no Ensino da Matemática e das Ciências - 2019. Santarém: Escola Superior 
de Educação de Santarém 
 
IV - FILS (Ambientes Educativos Inovadores) 
Início - setembro 2017 
Duração 3 anos 
 
Investigador Responsável: Alcina Figueiroa 
Outros investigadores: Maria Orquídea Campos, Rita Barros, Paula Rodrigues, José Manuel Couto, 
Helder Pinto, Ângelo Silva 
 
Resumo 

Como resposta aos problemas sociais e educacionais complexos, locais e globais, o projeto responde 

a três necessidades prementes na área da Educação e Formação de Professores, designadamente: (i) 

insuficiência das TIC no currículo da formação inicial de professores (Martinez, Leite e Monteiro, 2016; 

Sutton, 2011); (ii) insegurança na integração pedagógica das TIC pelos professore s menos experientes 

(Sutton, 2011) e (ii) desânimo (CNE 2016) e falta de conhecimentos tecnológicos (e da sua aplicação 

didática) dos professores mais experientes e a necessidade de serem preparados para aumentarem as 
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oportunidades de aprendizagem dos alunos através do recurso às tecnologias (UNESCO, 2011). As FILS 

(Flexible & Interactive Learning Spaces) serão criadas no contexto nacional (na ESE de Almada e na ESE 

de Vila Nova de Gaia) e internacional (UniPiaget Cabo Verde) e, tendo por base os princípios  

pedagógicos subjacentes e o modelo original (Future Classroom Lab, European Schoolnet). Serão 

privilegiadas as metodologias participativas nas diferentes fases do processo de investigação: (i) 

Diagnóstico - Grupos de Discussão Focalizada; (ii) Formação - Inquéritos por questionário e (ii) 

Acompanhamento e Monitorização - Inquéritos por questionário, entrevistas e observação direta. Os 

resultados previstos incluem uma melhoria na qualidade da formação inicial de professores, um 

acréscimo de segurança e de autoconfiança aos professores que estão a lecionar, através da aquisição 

de conhecimentos e o desenvolvimento de competências necessárias para integrar as TIC no currículo. 

Espera-se que estes resultados, em conjunto, contribuam para a melhoria da Educação e o 

desenvolvimento das comunidades envolventes. 

Publicações 

Monteiro, A., & Figueiroa, A. (2018). Ambientes educativos de aprendizagem na prática de ensino 
supervisionada. In R. P. Lopes, M. V. Pires, L. Castanheira, E. M. Silva, G. Santos, C. Mesquita, & P. Vaz 
(Eds.). III Encontro Internacional de Formação na Docência (INCTE): livro de atas (pp. 522-532). 
Bragança, Portugal: Instituto Politécnico de Bragança. (ISBN: 978-972-745-241-5). 

Monteiro, A; Figueiroa, A; Couto, J.; Campos, O. (2019). Ambientes Educativos Inovadores em 
Portugal: uma perspetiva. Saber & Educar, nº 25, 1-11 “Problemas dos Nossos Avós (9)” no Jornal das 
Primeiras Matemáticas, n.º 11, 2018; pp. 107-116. Com Ângelo Silva (2018) 

Mathematical Lessons in a Newspaper of Porto (Portugal) in 1853: a singular episode in teacher 
training” in Schubring, G.; Fan, L.; Giraldo, V. (ed.); Proceedings of the Second International 
Conference on Mathematics Textbook Research and Development (ICMT-2), Rio de Janeiro, 2018; pp. 
384-388 (2018) 

“Contas de cabeça – a book of mathematical riddles edited by the Portuguese Football Federation” in 
Silva, J. N.; Recreational Mathematics Colloquium VI, Conference Proceedings (2019), Associação 
Ludus, Lisboa, 2012; pp. 69-81. Com Cristina Silva. (2019) 

“Problemas dos Nossos Avós (10)” no Jornal das Primeiras Matemáticas, n.º 12, 2019; pp. 29-41. Com 
Ângelo Silva (2019). 

 

COMUNICAÇÕES ORAIS POR CONVITE 
 

Dinamização da sessão “Os problemas de Matemática podem estar em todo o lado… até no 
futebol!” no âmbito da iniciativa “Academia de Verão” da Universidade de Aveiro, em julho de 
2018. 

Dinamização da atividade “À Conversa com…” uma iniciativa da Biblioteca Escolar da Escola 
Básica de Valadares, V. N. de Gaia, em Novembro de 2018. 
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Apresentação do livro “Contas de Cabeça” no âmbito da “Semana Cultural”, realizada no 
Colégio Júlio Dinis, Porto, em dezembro de 2018. 

Apresentação da comunicação oral “Uma aula de Matemática num jornal do Porto em 1853: 
um episódio na formação de professores dos primeiros anos” no “3rd Annual Workshop of the 
History of Mathematics Group”, realizado em Aveiro, em abril de 2019.  

Apresentação da sessão “Máquina de Calcular: uma viagem no tempo” no âmbito da “Escola 
Aberta à Comunidade do Instituto Piaget”, realizada em V. N. Gaia, em Abril de 2019.  

OUTRAS COMUNICAÇÕES 

Apresentação da comunicação oral “Contas de Cabeça – 50 desafios matemáticos de futebol” 
no “PROFMAT”, realizado em Almada, em abril de 2018 (com Cristina Silva). 

Apresentação da comunicação oral “Episódios da História da Matemática nas “Histórias com 
ciência na Biblioteca Escolar”” no “V Encontro Internacional da Casa das Ciências”, realizado 
em Guimarães, em julho de 2018 (com Teresa Costa Clain). 

Apresentação da comunicação oral “Histórias com ciência na Biblioteca Escolar [Histories with 
Science in the School Library] – a project to bring topics of History of Science to secondary 
schools in Aveiro (Portugal)” no “8th European Summer University on History and Epistemology 
in Mathematics Education”, realizado em Oslo (Noruega), em julho de 2018 (com Teresa Costa 
Clain). 

Apresentação da comunicação oral “«Contas de cabeça» - a book of mathematical riddles 
edited by the Portuguese Football Federation” no “Recreational Mathematics Coloquium VI”, 
realizado em Lisboa, em janeiro de 2019 (com Cristina Silva). 

Apresentação da comunicação oral “História dos Descobrimentos e História da Matemática, 
uma interseção na sala de aula” no “1.º Congresso Internacional de História da Ciência no 
Ensino”, realizado em Vila Real, em junho de 2019 (com Teresa Costa Clain).  

Apresentação da comunicação oral “O futebol como contexto promotor de inclusão social e 
educativa” no “XIV Encontro de Educação: Interculturalidade e Inclusão”, realizado em Almada, 
em abril de 2019. 

Apresentação da comunicação oral “O futebol como contexto promotor de aprendizagens na 
Matemática” no “XVIII Encontro Nacional de Educação em Ciências (XVIII ENEC) / III 
International Seminar of Science Education (III ISSE)”, realizado no Porto, em setembro de 2019 
(Com Ângelo Silva e Alcina Figueiroa). 

 

V - MCM (Movimento e Coordenação Motor 

Início - 2017 
Duração – 3 anos 

Investigador Responsável: Paula Rodrigues 
Outros investigadores: Rita Barros; Olga Vasconcelos; Ana Rita Matias; Daniel Paulo Catela 

Resumo 
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O principal objetivo é estimar a prevalência de DCD (Developmental Coordination Disorder) em 

crianças do jardim de infância e do 1º ciclo do ensino básico, em Portugal, e analisar a sua relação com 

a participação em atividades físicas e comportamentos de lateralidade. O projeto é realizado em 

parceria com a Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade do Porto, a Escola 

de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora, a Escola Superior de Desportos do Instituto 

Politécnico de Santarém e a Escola Superior de Desporto e Lazer do Instituto Politécnico de Viana do 

Castelo. 

Publicações 

Livros 

Rodrigues, P., Rebolo, A., Vieira, F., Dias, A., Silva, L. (2018): Estudos em desenvolvimento motor da 
criança. Lisboa: Instituto Piaget.  

Capítulos de livros 

Tavares, A., Rebolo, A. & Rodrigues, P. (2018): Competência motora percebida em jovens: efeito do 
género. In Paula Rodrigues, Amália Rebolo, Fernando Vieira, Amândio Dias, Luís Silva(coord.) Estudos 
em desenvolvimento motor da criança (p.115-121). Lisboa: Instituto Piaget.  

Vasconcelos, B., Rodrigues, P. & Vasconcelos, O. (2018): Factorial validity of the Movement Assessment 
Battery for Children-2 (age band 3). In Paula Rodrigues, Amália Rebolo, Fernando Vieira, Amândio Dias, 
Luís Silva(coord.) Estudos em desenvolvimento motor da criança (p.275-282). Lisboa: Instituto Piaget.  

Chambel, R., Vasconcelos, B., Rebolo, A. & Rodrigues, P. (2018): Efeito do género na 
coordenação motora em alunos do ensino básico. Estudo com M-ABC. In Paula Rodrigues, 
Amália Rebolo, Fernando Vieira, Amândio Dias, Luís Silva(coord.) Estudos em 
desenvolvimento motor da criança (p. Rodrigues, P., Ribeiro, M., Sousa, A., Lopes, S., Barros, R. 
(2019): Performance on the Movement Assessment Battery for Children: a systematic review about 
gender differences. RICYDE. Revista internacional de ciencias del deporte.55(15), 71-87. 
https://doi.org/10.5232/ricyde2019.05505 

Martins M, Neves L, Rodrigues P, Vasconcelos O and Castro SL (2018) Orff -Based Music Training 
Enhances Children’s Manual Dexterity and Bimanual Coordination. Front. Psychol. 9:2616. doi: 
10.3389/fpsyg.2018.02616 

Publicações em atas de encontros científicos 

Nacionais: 

Santos, R., Rebolo, A., Rodrigues, P. (2018). Quando o olhómetro encontra a ciência: coordenação 
motora em alunos do 12º ano. In Rodrigues, P., Rebolo, A., Vieira, F., Dias, A., Silva, L. (coord.) Estudos 
em desenvolvimento motor da criança. Lisboa: Instituto Piaget.  

- Leite, Isaura A; Pinto, Ana C; Barbosa, Sandra P; Baptista, Beatriz M; Vasconcelos, Olga; Rodrigues, 
Paula (2018). Vertical jump between acrobatic gymnastics and track and field female athletes. 
Comunicação oral apresentada no 11º Encontro de Investigação Jovem da U.P. Livro de resumos 
IJUP’18, (coord.) (p.252) ISBN 978-989-746-158-3. 
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Lopes, Pedro A.; Oliveira, João F.; Oliveira, José D.; Villaescusa, María B.; Vasconcelos, Olga; Rodrigues, 
Paula (2019): Variation of simple and two choice reaction time and concentration in different 
trimesters of birth in soccer athletes. Comunicação oral apresentada no 12º Encontro de Investigação 
Jovem da U.P. Livro de resumos IJUP’19, (coord.) p.262, comunicação nº 15467 

Sousa, P.; Ribeiro, P.; Santos, T.; Rodrigues, P.; Vasconcelos, O. (2019): The effect of strength training 
on vertical jump of young football players. Comunicação oral apresentada no 12º Encontro de 
Investigação Jovem da U.P. Livro de resumos IJUP’19, (coord.), p.278, comunicação nº 15494 

Fernandes, Claudia Costa; Lopes, Cristiano; Vasconcelos, Olga; Rodrigues, Paula (2019): Prevalence of 
the Disorder of the development of Motor Coordination in Adult Life. Comunicação oral apresentada 
no 12º Encontro de Investigação Jovem da U.P. Livro de resumos IJUP’19, (coord.), p. 423, comunicação 
nº 15402 

Fonseca, André; Almeida, João; Januário, Bruno; Vasconcelos, Olga; Rodrigues, Paula (2019): The effect 
of field position on the soccer athlete's two choice reaction time and attention Comunicação oral 
apresentada no 12º Encontro de Investigação Jovem da U.P. Livro de resumos IJUP’19, (coord.),p .245, 
comunicação nº 15426. 

de Lima, Alexsandro C.; Portronieri, Graziele B.; Rodrigues, Paula C. S.; Vasconcelos, Maria Olga F. 
(2019): Static balance in youth artistic and rhythmic gymnasts. Comunicação oral apresentada no 12º 
Encontro de Investigação Jovem da U.P. Livro de resumos IJUP’19, (coord.), p. 464, comunicação nº 
15504. 

Gomes, Beatriz; Pereira, Maria; Fernandes, Viviana; Rodrigues, Paula; Vasconcelos, Olga (2019): Sports 
Effect on the Dynamic Balance in Young Acrobatic and Aerobic Gymnasts. Comunicação oral 
apresentada no 12º Encontro de Investigação Jovem da U.P. Livro de resumos IJUP’19, (coord.), p. 468, 
comunicação nº 15513 

Ferraz, Inês; Soares, Maria; Pinto, Tatiana; Rodrigues, Paula; Vasconcelos, Olga (2019): Feedback's 
influence on Normovisual and Visual Impaired Individual. Comunicação oral apresentada no 12º 
Encontro de Investigação Jovem da U.P. Livro de resumos IJUP’19, (coord.), p. 468, comunicação nº 
15512 

Cruz, Pedro; Cruz, Manuel; Perez, Pablo; Rodrigues, Paula; Vasconcelos, Olga (2019): How does 
referee’s attention change along a football game? Comunicação oral apresentada no 12º Encontro de 
Investigação Jovem da U.P. Livro de resumos IJUP’19, (coord.), p. 467, comunicação nº 15511 

Silva, Cátia P.; Oliveira, Andreia R.; Rei, Joel D.; Secca, Simão F.; Vasconcelos, Olga P.; Rodrigues, Paula 
(2018). Effects of sex on the static and dynamic balance in artistic gymnastics Comunicação oral 
apresentada no 11º Encontro de Investigação Jovem da U.P. Livro de resumos IJUP’18, (coord.) (p.261). 
ISBN 978-989-746-158-3. 

Gomes, Beatriz; Pereira, Maria; Fernandes, Viviana; Rodrigues, Paula; Vasconcelos, Olga (2019): Sports 
Effect on the Dynamic Balance in Young Acrobatic and Aerobic Gymnasts. Comunicação oral  

Silva, Ana F.; Fontoura, Violante P.; Sousa, Bruna S.; Rodrigues, Paula; Vasconcelos, Olga (2018). From 
Laboratory to Pool: Time of reaction rate in block starts. Study of swimmers of different echelons. 
Comunicação oral apresentada no 11º Encontro de Investigação Jovem da U.P. Livro de resumos 
IJUP’18, (coord.) (p.104). ISBN 978-989-746-158-3. 
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Pinto, Ana L.; Águeda, Ana R.; Pereira, Sara; Rodrigues, Paula; Vasconcelos, Olga (2018).   Coincidence-
anticipation in volleyball female and male players: stimulus direction effect. Comunicação oral 
apresentada no 11º Encontro de Investigação Jovem da U.P. Livro de resumos IJUP’18, (coord.) (p.56). 
ISBN 978-989-746-158-3. 

Internacionais 

Rodrigues, P., Barros, R., Lopes, S. & Vasconcelos, O. (2019): Strategies of adults with DCD to deal with 
the condition. Abstract Book of the 13th International Conference on Developmental Coordination 
Disorder University of Jyväskylä, June 5–8, 2019, Finland, p.168 

 
2.3. QUALIDADE 

A qualidade é um dos eixos estratégicos do Instituto Piaget (IP), cabendo a cada uma das suas 

Instituições de Ensino Superior (IES) garantir localmente o cumprimento das políticas consagradas 

nesse eixo. Tal passa pelo comprometimento na implementação local do Sistema Interno de Garantia 

da Qualidade (SIGQ), envolvendo toda a comunidade académica (estudantes, docentes e não 

docentes) e stakeholders externos, integrando a garantia da qualidade e a sua melhoria contínua na 

gestão estratégica e nas atividades da instituição, como suporte ao desenvolvimento de uma cultura 

da qualidade. 

Esta IES teve um papel ativo na avaliação e melhoria contínua dos mecanismos e procedimentos do 

SIGQ, da sua eficácia e efeitos, estando envolvida e implicada no atual processo de revisão do Manual 

de Qualidade (MQ), cuja publicação se prevê para o final de 2019. 

A aplicação do sistema junto à comunidade académica e aos parceiros externos foi dinamizada pela 

Direção desta IES, conjuntamente com os Coordenadores de Ciclos de Estudos (CE) e o Responsável 

Local pela Implementação da Qualidade (RLIQ). Este processo passou por garantir que, nas suas 

comunicações, a instituição se focalizou ativamente na qualidade. Houve uma preocupação 

permanente em comunicar de forma clara e transparente os objetivos, funções, atores e 

responsabilidades do SIGQ - devidamente documentado no MQ - de forma a que todos os agentes 

(internos e externos) compreendam a relevância do seu papel no funcionamento e eficácia do  sistema 

como um todo. 

Os Coordenadores de CE, juntamente com o restante corpo docente, desenvolveram um trabalho 

fundamental, no sentido de motivar os estudantes a participar ativamente no preenchimento dos 
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Inquéritos Pedagógicos (que incluem a aferição dos ECTS; avaliação do funcionamento das UC; a 

avaliação do Ensino e Aprendizagem; e os Relatórios de Discência, preenchidos pelos delegados de 

turma), promovendo espaços temporais e físicos (salas de informática) para que os estudantes 

tivessem oportunidade de o fazer. 

A Direção e o RLIQ apoiaram o corpo docente na elaboração dos Relatórios das UC (RUC) e apoiaram 

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

informação disponível no sistema de informação do IP re lativo à organização, planeamento e 

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

indicadores de sucesso académico; ...) e de informação recolhida através de instrumentos disponíveis 

no SIGQ que permitem o acompanhamento e avaliação periódica de cada UC e de cada CE.  

A consolidação do envolvimento de todas as partes interessadas passou também pela comunicação a 

todos os intervenientes das ações de melhoria realizadas, decorrentes da informação recolhida no 

sistema, do seu impacto nas políticas e nas práticas da instituição. A instituição garantiu o acesso ao 

sistema e aos seus instrumentos através das várias plataformas digitais utilizadas pelos agentes (“Área 

Reservada” acessível no site institucional; Porta7; e MOODLE), usando as credenciais únicas de 

estudantes e de docentes. Os stakeholders externos tiveram acesso ao sistema através de link único 

enviado por e-mail. 

Além destes mecanismos e procedimentos, o SIGQ possui automatismos de notificação diferenciada 

para os diversos agentes (através do envio de e-mail), relembrando-os dos processos em curso e 

motivando o seu envolvimento ativo. 

O follow-up das medidas de melhoria adotadas foi realizado pela Direção desta IES, conjuntamente 

com os Coordenadores de CE e com o RLIQ. É responsabilidade destes agentes, em 1.º lugar, garantir 

que as medidas de melhoria adotadas são de facto implementadas, seja pela alteração de políticas ou 

procedimentos, pela mobilização das partes envolvidas ou pela disponibilização de recursos 

necessários para esse efeito. Em 2.º lugar, estes agentes monitorizam a implementação dessas 

medidas, garantindo o cumprimento dos procedimentos e mecanismos previstos no SIGQ para esse 

efeito, nomeadamente através da realização de reuniões periódicas com as partes envolvidas e 

avaliação contínua do nível de implementação e impacto dessas medidas.  
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A monitorização da adesão à participação na aplicação dos instrumentos de garantia da qualidade foi 

realizada através dos mecanismos de produção de Relatórios de Adesão disponíveis no SIGQ. Estes 

relatórios estão acessíveis à Direção da ESE, Coordenadores de CE e RLIQ, permitindo a monitorização 

contínua das percentagens de adesão. Desta forma, foi possível desencadear ações, em tempo útil, 

junto da comunidade académica, para atingir as percentagens de adesão definidas como meta.  

Os resultados obtidos decorrentes da informação proveniente do SIGQ foram utilizados de forma 

sistemática na gestão do funcionamento da instituição, bem como na monitorização e melhoria do seu 

desempenho. As alterações ao nível de políticas, medidas de melhoria adotadas, e as intervenções 

realizadas resultantes desses resultados foram comunicadas a todos as partes interessadas.  

O envolvimento desta IES na implementação do SIGQ traduziu-se nos vários documentos formais 

disponibilizados no site institucional (Relatório de Coordenação do CE, Relatório de Atividades, ...), 

assim como na comunicação e divulgação de informação clara, precisa e direcionada às diversas partes 

interessadas (dados de empregabilidade, acreditação dos programas oferecidos, projetos de 

investigação com impacto nas comunidades locais, parcerias e protocolos estabelecidos, ...). 

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

2.5. RECURSOS  

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

dimensão humana quer no ambiente físico. Na componente humana define como objetivo estratégico 

o reforçar a qualificação dos recursos humanos e neste sentido pretende-se: implementar a carreira 

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

formação ao longo da vida; apoiar e incentivar a progressão de estudos dos colaboradores docentes e 

não docentes.  

No ponto 5 deste documento inclui-se mais informação relativamente aos recursos humanos desta 

Escola (pessoal docente e pessoal não docente). 

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

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

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

metodologias de ensino de aprendizagem; iii) renovar o parque tecnológico; iv) aumentar os recursos 
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bibliográficos; v) cooperar na melhoria das instalações; vi) melhorar os acessos WIFI e da rede VPN a 

estudantes e docentes; vii) diversificar e reforçar os equipamentos, materiais e dispositivos 

pedagógicos; viii) criar dispositivos pedagógico-didáticos. 

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

manutenção e a atualização do hardware e do software disponível. Refira-se, ainda, a aquisição de 

variado material didático-pedagógico (jogos, dominós, puzzles, legos, cordas, …), no âmbito da nossa 

participação no Programa Municipal Gaiaaprende + i, no qual a ESE é um dos parceiros. 

2.6. INTERNACIONALIZAÇÃO  

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

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

envolvidos. Assim foram definidos para esta IES três objetivos estratégicos nomeadamente: I) 

intensificar as parcerias internacionais; II) incentivar à mobilidade; III) aumentar a atratividade para 

estudantes internacionais. 

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

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

de trabalho no contexto internacional. 

No contexto do segundo objetivo deseja-se i) fortalecer as iniciativas do gabinete de mobilidade. 

No que se refere ao último objetivo estratégico deste eixo a sua operacionalização está em: i) reforçar 

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

acompanhamento dos estudantes internacionais. Para a concretização dos objetivos deste eixo 

enquadram-se as seguintes ações: 

- Ações de sensibilização e de divulgação da Escola, em outros países, de forma a aumentar a 

atratividade para estudantes internacionais; 

- Ações de sensibilização e divulgação do programa ERASMUS; 

- Participação de docentes em conferências internacionais; 

- Visita, à ESE, de professores estrangeiros. 
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No ponto 9 deste documento, inclui-se mais informação relativamente à dinâmica de 

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

2.7. RESPONSABILIDADE SOCIAL  

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

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

processo de formação integral e inclusiva do profissional que forma e pela produção de novos 

conhecimentos. A ESE pela sua responsabilidade formativa, na área da educação, espelha na sua 

atuação um compromisso acrescido na sua função ética, pedagógica e social.  

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

se perspetiva a intervenção da ESE nesta dimensão. 

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

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

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

docentes. 

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

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

projetos curriculares; promover projetos de investigação ou publicações científicas no âmbito da 

Responsabilidade Social. 

Quanto ao terceiro objetivo estratégico visa fundamentalmente reforçar a consciência ambiental, e 

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

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

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

(interna e externa) de RS cuja concretização passa por: (i) reforçar as medidas de apoio à integração 

no mercado de trabalho de estudantes e diplomados; ii) aumentar ações de promoção do 

desenvolvimento de competências (pessoais, sociais, técnicas) de estudantes, docentes e não 

docentes; iii) reforçar ações de apoio à comunidade  
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Expressamos como finalidade deste processo o de contribuir, ainda mais e melhor, para a qualidade 

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

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

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

(aguarda-se aviso de abertura para submissão), que tem por objetivo geral contribuir para uma 

educação de qualidade, inclusiva e equitativa, visando uma mudança gradual de práticas em termos 

de participação da comunidade em processos de aprendizagem ao longo da vida e adoção de estilos 

de vida sustentáveis. O AVVA é um projeto criado em articulação da ESE com stakeholders locais, 

regionais e nacionais no sentido de articular estratégias para o desenvolvimento de competências-

chave transversais para a sustentabilidade, contribuindo para a concretização do “Objetivo do 

Desenvolvimento Sustentável 4” da Agenda 2030 da Unesco (2016): “Educação de qualidade”.  

No âmbito do historial de colaboração com a CMVNG, a ESE iniciou o seu envolvimento e participação 

nos seguintes três projetos que terão o seu desenvolvimento nos anos letivos seguintes: 

- Projeto Gaia+Património, no âmbito do Gaiaaprende+ - visa dar a conhecer o património local aos 

alunos do 1º ciclo do concelho, de forma lúdica e apelativa, num contexto de aprendizagem informal, 

sustentando-se numa componente pedagógico-didática que inclui diversas áreas disciplinares; 

- Programa Municipal Gaiaaprende+i - programa educativo desenvolvido e articulado com as 

entidades da deficiência e os agrupamentos de escolas do concelho, no qual esta Escola participa com 

a elaboração e operacionalização de Medidas de Suporte à Educação – “Medidas Universais”, com 

vista ao desenvolvimento de competências promotoras de aprendizagens conducentes ao sucesso 

escolar: competências sociais, pessoais, emocionais e comportamentais das crianças e jovens alvo da 

intervenção, procurando promover uma atitude/comportamento conducente a um percurso de 

sucesso educativo e de uma real inclusão social. 

- Programa Municipal de Formação de professores em Ambientes Educativos Inovadores – visa dar 

formação aos professores do 1º ciclo do Ensino Básico, deste concelho, no âmbito dos Ambientes 

Educativos Inovadores. 

Em relação a Instituições de cariz social e comunitário, refira-se as seguintes: 
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- Abrigo Seguro (IPSS): o projeto “Gaia - Transformação Educativa” - visa promover o sucesso e da 

valorização da participação e envolvimento parental (candidatura submetida no âmbito do educativo 

de crianças/jovens, orientando-se para a prevenção do abandono e para a redução da indisciplina e 

absentismo escolares, através do desenvolvimento de competências formais e não formais programa 

NORTE2020. Esta Escola assume a função de avaliadores externos. 

- CPCJ (Núcleo Gaia Norte): o projeto “ADÉLIA – Juntos na Parentalidade Positiva” - constitui-se como 

uma estratégia preventiva na promoção e proteção dos direitos da criança, baseada no conhecimento 

da realidade infanto-juvenil, destinado a famílias e cuidadores, profissionais que trabalham com 

famílias, CPCJ, entidades com competência em matéria de infância e juventude e sociedade civil  

(projeto promovido pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e 

Jovens, cofinanciado pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, em fase de elaboração de 

candidatura). Esta Escola assume a função de elaborar um plano de intervenção local.  

- Apoio Pedagógico-Didático às Equipas Educativas, no 1º CEB, no âmbito da Educação Inclusiva e da 

Autonomia e Flexibilidade Curricular: Proposta de parceria com Escolas e Agrupamentos de Escolas, no 

âmbito da ação estratégica da Escola Superior de Educação (ESE) Jean Piaget/Arcozelo, na Formação 

(criar e implementar ofertas de formação) e na Intervenção/Extensão (atualizar o âmbito dos 

protocolos e parcerias e diversificar a partilha de serviços/conhecimentos, acompanhando o trabalho 

pedagógico). Envio do projeto às Câmaras Municipais de: Alfândega da Fé; Bragança; Carrazeda de 

Ansiães; Freixo de Espada à Cinta; Macedo de Cavaleiros; Miranda do Douro; Mirandela; Mogadouro; 

Torre de Moncorvo; Vila Flor; Vimioso; Vinhais, e respetivos diretores de Agrupamentos de escolas. 

Aguarda-se, ainda, a resposta de alguns municípios. 

No âmbito destes projetos, realizaram-se reuniões com parceiros locais acerca dos projetos, e 

estabelecimento de parcerias no âmbito da Responsabilidade Social.  

- Participação no: Conselho Municipal do Ambiente (CMA), Conselho Municipal da Educação (CME) e 

Conselho Local de Ação Social (CLAS). 

 
 
 

3. Da eficiência da gestão administrativa e financeira 
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A gestão administrativa e financeira desta Escola é da responsabilidade da sua entidade instituidora, o 

Instituto Piaget, conforme estabelecido legalmente e nos Estatutos respetivos. 

O Instituto Piaget garantiu, ao longo do ano letivo 2018/2019, os meios e recursos, humanos e 

materiais, necessários para a gestão administrativa e financeira da Escola / Instituto com especial 

ênfase para os meios e recursos que dizem respeito aos eixos estratégicos supracitados. 

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

 

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

superior, compete às entidades instituidoras de estabelecimentos de ensino superior privados criar e 

assegurar as condições para o normal funcionamento do estabelecimento de ensino, assegurando a 

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

assegurar e garantir essas condições de normal funcionamento, as «entidades instituidoras de 

estabelecimentos de ensino superior privados devem preencher requisitos apropriados de idoneidade 

institucional e de sustentabilidade financeira, oferecendo, obrigatoriamente, garantias patrimoniais 

ou seguros julgados suficientes». Igualmente neste sentido se refere o Estatuto desta instituição, 

quando, no seu art.º 8, remete para o Instituto Piaget a obrigatoriedade de assegurar «a sua gestão 

administrativa, económica e financeira». 

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

Humano, Integral e Ecológico, CRL tem as suas contas registadas na CASES – Cooperativa António 

Sérgio para a Economia Social e certificadas por um Revisor Oficial de Contas, de acordo com o RJIES – 

Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior. 

5. Dos movimentos de pessoal docente e não docente  

 

• Pessoal docente 

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

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

letivo de 2018/2019, o corpo docente sofreu alterações, conforme se expõe no Quadro 2. 
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O Conselho Técnico Científico atribuiu, por revalidação, o título de especialista a sete docentes, 

regulamentado nos termos definidos na subalínea i), da alínea g) do artigo 3.º do Decreto-Lei 74/2007, 

com a última alteração efetuada pelo Decreto-Lei 63/2016, de 13 de setembro. 

Quadro 2 – Número total de docentes, novos docentes e docentes que saíram 

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

colaboram pela 1ª vez 

N.º docentes que já não 

colaboram  

Doutoramento 8 3 2 

Mestrado 6 3 2 

Licenciado 3 2 1 

Outros (DEA) --- --- -- 

Total 17 8 5 

Categorias N.º docentes 
N.º de docentes que 

colaboram pela 1ª vez 

N.º docentes que já não 

colaboram  

Professor Coordenador 4 1 -- 

Professor Adjunto 5 2 2 

Assistente 8 5 3 

Total 17 8 5 

 

• Pessoal não docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação 
Pessoal não 

docente  

Pessoal não docente 

que já não colaboram 

Licenciado 4 ---- 

Bacharelato 1 ---- 

12º ano 1 ---- 

9º ano 1 ---- 

4º ano 4 ---- 

Total 11 --- 
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6. Da evolução das admissões e da frequência dos ciclos de estudos ministrados  

No ano letivo 2018/2019, ano letivo a que se refere o presente Relatório, estiveram matriculados os 

seguintes estudantes, com a seguinte distribuição: 

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

- Licenciatura 1º Ciclo de Estudos em Educação Básica - 26 matriculados 

- Técnico Superior Profissional em Serviço Familiar e Comunitário – 1 matriculado 

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

- Licenciatura 1º Ciclo de Estudos em Educação Básica - 6 matriculados pela 1ª vez 

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

- Licenciatura 1º Ciclo de Estudos em Educação Básica (2017/18) – 23 matriculados 

-Técnico Superior Profissional em Serviço Familiar e Comunitário (2017/2018) – 8 matriculados 

- Pós-Graduação em Educação Especial Domínio Cognitivo e Motor (2017/18) – 9 matriculados 

 

Face aos resultados apresentados, constata-se um aumento do número de estudantes matriculados 

no curso de Licenciatura em Educação Básica, o mesmo não se verificando no curso de Pós-Graduação 

em Educação Especial Domínio Cognitivo e Motor, cujo número reduzido de candidatos não permitiu 

o funcionamento do curso. Refira-se, ainda, que no curso de Licenciatura em Educação Básica, a taxa 

de aprovação, por ano curricular e por área científica, foi a seguinte (Quadros 3 e 4): 

 
Quadro 3: Taxa de aprovação por ano curricular 

1º ano 2º ano 3º ano 

71,8% 90,2% 90,0% 

 
Quadro 4 - Taxa de aprovação por área científica 

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

100% 84,6% 86,5% 79,3% 85.7% 88,9% 78,8% 74,5% 85,7% 

Assim, os dados relativos às diferentes áreas científicas evidenciam resultados entre os 84,6% e os 

100%, destacando-se a área científica de Audiovisuais e Multimédia (AVM), na qual a taxa de 
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aprovação é de 100%. A área científica de Matemática (MAT) é a área que continua a apresentar menor 

valor percentual (74,5%), seguida das Línguas (LIN) (79,3%). 

7. Dos graus académicos e diplomas conferidos 

Quanto aos diplomados, foram atribuídos cinco diplomas do Curso de Educação Básica e um do CTesP 

Serviço Familiar e Comunitários em 2018/19. 

8. Da empregabilidade dos seus diplomados 

 

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

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

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

procura de emprego. No ano 2018/19 foram realizadas algumas ações, conforme Quadro 5. 

 

Quadro 5: Ações desenvolvidas pelo GAIVA no âmbito da empregabilidade 

Atividades Observações/Ações 

Sessão informativa sobre o GAIVA aos 
novos estudantes da ESE 

Sessão a realizada no dia 9 de março no âmbito das atividades de 
acolhimento ao novo estudante, com o objetivo de sensibilizar os 
estudantes para as questões da empregabilidade e para dar a conhecer 

o GAIVA, em termos de objetivos e funcionamento. 

Criação de um Dossier “Ofertas de 

Emprego”, disponibilizado a todos os 

estudantes. 

Todas as ofertas de emprego são disponibilizadas online e divulgadas  
aos estudantes. 

Participação na Conferência «Promoção 

da Empregabilidade dos Diplomados do 

Ensino Superior”, na Casa das 

Caldeiras/Sala do Carvão, em Coimbra 

O principal enfoque deste evento foi a apresentação de um draft do 

«Livro Verde para a promoção da empregabilidade de diplomados do 
ensino superior» que se encontra na fase final de elaboração pelo 
Consórcio Maior Empregabilidade. Esta Conferência serviu, também, 

para permitir que diversos especialistas de universidades e institutos 
pudessem comentar, sugerindo melhorias ou alterações pontuais à 
primeira versão deste Livro Verde que, segundo a previsão indicada, 
será lançada até ao final do presente ano civil. 

 

O GAIVA / ESE VNG, no âmbito da responsabilidade social de fomentar condições necessárias que 

visem a promoção da empregabilidade dos seus estudantes e diplomados, tem vindo a desenvolver 
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atividades de informação e orientação profissional e/ou formativa, visando apoio à sua integração na 

vida ativa e auxiliando-os na definição do percurso formativo e profissional.  

A Conferência «Promoção da Empregabilidade dos Diplomados do Ensino Superior» (Coimbra,  1 de 

julho de 2019) é mais uma destas iniciativas, enquadrada na Missão 1º. Emprego, na qual o responsável 

pelo Gaiva participou. Nesta Conferência, a maioria das intervenções reforçava que só Instituições de 

grande dimensão poderiam constituir gabinetes de promoção de empregabilidade com equipas 

multidisciplinares dedicadas em exclusivo ao apoio dos estudantes e antigos estudantes (por exemplo, 

com especialistas em marketing, em gestão, em recursos humanos, em psicologia, etc.).Uma outra 

situação muito realçada foi a importância da promoção dos diplomados (ou futuros diplomados) junto 

de empresas de recrutamento portuguesas, mas também de empresas de recrutamento para o 

Estrangeiro. Contudo, foi referido, que o reverso da medalha era a fuga de “cérebros” para fora do 

país. Iniciativas como o programa Erasmus, ou outras iniciativas similares, foram consideradas muito 

importantes, dado a percentagem elevada de estudantes que depois ficam a trabalhar nos países onde 

estiveram a estudar. Em algumas instituições estas iniciativas são muito incentivadas como sendo 

essenciais para o percurso do estudante e como estratégia para a promoção da sua empregabilidade. 

Desta participação resultou a elaboração de um documento que foi partilhado com os Gaiva’s de 

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

Do ponto de vista da empregabilidade, os dados foram obtidos em 2019 pelo SIGQ, através do 

inquérito de empregabilidade relativos ao período entre 2016/12 e 2017/2018 e num universo de 2016 

(13); 2017 (3); 2018 (4), com a seguinte taxa de resposta: 2016 (77%); 2017 (0%); 2018 (50%). Assim, 

conseguiu.se apurar que 77% dos diplomados pela ESE, entre 2016 e 2018, estão empregados ou a 

prosseguir os estudos, dentre os quais 75% dos diplomados empregados, têm emprego na área de 

formação. No caso específico do Curso de Educação Básica, 67% afirma trabalhar na área de formação 

e 25% conseguem emprego até 3 meses depois da conclusão do curso. 

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

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

em concreto na qual estão a trabalhar.  
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A percentagem de empregabilidade dos diplomados é bastante satisfatória, quer globalmente quer 

por CE, tendo em conta o atual contexto socioeconómico nacional.  

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

recorre às mensagens eletrónicas e da sua página no Facebook. 

 

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

 

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

considerando o valor acrescentado que se pode potenciar em todos os envolv idos. Assim foram 

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

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

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

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

de trabalho no contexto internacional. 

No contexto do segundo objetivo deseja-se i) fortalecer as iniciativas do gabinete de mobilidade. 

No que se refere ao último objetivo estratégico deste eixo a sua operacionalização consiste em: i) 

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

e acompanhamento dos estudantes internacionais. 

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

- Visita, à ESE, da professora Virgínia Domingo Cébrián, no período de 17/06/2019 a 07/07/2019, no 

âmbito do Programa Erasmus +. Dos objetivos desta visita Erasmus destacam-se os seguintes: 

- Fomentar o trabalho colaborativo entre as instituições de formação 

- Apresentar o sistema educativo espanhol, principalmente a etapa de Educação de Infância 

- Aprofundar as estratégias de avaliação no período da Educação de Infância 

- Visitar e conhecer Centros Educativos. 

- Partilhar e refletir perspetivas sobre o desenvolvimento profissional em Educação de Infância.  

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

cariz, conforme referido no eixo da investigação. 
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- Reuniões de sensibilização para a promoção do intercâmbio de docentes e de estudantes.  

- Potencialização de parcerias e projetos internacionais, bem como a troca de experiências e saberes 

pedagógicos. 

10. Da prestação de serviços externos e das parcerias estabelecidas 

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

comunidade foram definidos três grandes objetivos estratégicos.  

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

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

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

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

diversificar a partilha de serviços/conhecimentos. 

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

parcerias e protocolos de cooperação com outras instituições educativas de ação no contexto não 

formal; ii) realizar parcerias e protocolos como organizações do tecido social e tecnológico de âmbito 

local, regional e nacional; iii) alargar parcerias e protocolos aos Munícipes da Área Metropolitana do 

Porto. 

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

através do qual se pretende i) disseminar ações de formação abertas à comunidade educativa, de 

acordo com as necessidades identificadas; ii) promover atividades formativas com profissionais 

convidados, especialistas em diferentes áreas do conhecimento, dirigidas à comunidade interna e 

externa; iv) partilhar de forma alargada o conhecimento produzido; v) criar grupos de discussão sobre 

temáticas educativas e sociais da atualidade; vi) produzir documentos para disseminação de 

conhecimento. 

No ano letivo 2018/2019, pretendeu-se consolidar os seguintes objetivos: reforçar o âmbito da ação 

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

profissionalização de educadores, professores e de outros profissionais relacionados de forma direta 

com a Educação; reiterar as parcerias existentes, através de ações concretas e promoção mútua de 
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benefícios; abrir a Escola à Comunidade, através de eventos que promovam atividades no contexto de 

intervenção da Escola dirigidas a estudantes do ensino secundário e profissional.  

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

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

respetiva zona de influência, constitui-se um fator de intervenção muito relevante e que tem 

permitido, de uma forma consistente, a abertura à comunidade e à difusão e diligência de projetos 

pedagógicos específicos em contextos locais.  

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

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

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

concelho e concelhos limítrofes. Esta iniciativa procurou não só demarcar a Escola na 

Região/Comunidade como também divulgar as suas ofertas formativas.  

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

Conselho Local de Ação Social. 

- Formalização da parceria com a CMVNG, no âmbito do Programa Municipal GAIAaprende+i e 

GAIAaprende+. 

- Formalização de parcerias diversas com Instituições de cariz social e cultural, no sentido de fomentar 

e reforçar iniciativas e boas práticas de intervenção comunitária, mediante o desenvolvimento e 

aprofundamento de projetos já em curso, com o intuito de reforçar as sinergias da instituição com o 

território, numa lógica de partilha e de construção de conhecimento.  Apresenta-se, seguidamente, 

algumas das parcerias já formalizadas: Associação de Solidariedade Humanitária de Canelas (ASHC); 

Agência Piaget para o Desenvolvimento (APDES); Cooperativa de Solidariedade Socia – SOLMAIOR; 

Centro de Assistência à Terceira Idade e Infância de Sanguedo – CASTIS; Santa Casa da Misericórdia do 

Porto; Santa Casa da Misericórdia de São João da Madeira; Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

de Gaia Norte – CPCJ; Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Espinho – CPCJ; Associação 

Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV); Associação dos Profissionais Técnicos Superiores de Educação 

Social (APTSES); Centro Social e Paroquial de Oliveira do Douro (CSPOD); Associação Desportiva e 

Cultural Santa Isabel. 
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Em anexo (Quadro VI- Anexos) apresenta-se informação resumida que permite clarificar algumas 

atividades desenvolvidas neste âmbito. 

- DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO DA OFERTA FORMATIVA 
 
Esta Escola possui um Gabinete de Divulgação da Oferta Formativa, com dois técnicos, que promove 

as ações de divulgação/promoção junto dos públicos-alvo. 

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

restantes colegas e estudantes desenvolveu junto da comunidade, escolas, agrupamentos e 

instituições privadas estratégias de divulgação e de promoção dos cursos essencialmente dirigidas para 

alunos do ensino secundário e ensino profissional.  

O quadro seguinte (Quadro 6) apresenta as ações desenvolvidas neste enquadramento. 

 
Quadro 6 – Ações de Divulgação/promoção realizadas 

Mês/Ano Local Evento 

Dezembro 

2018  

Escola Secundária Dr. Manuel Laranjeira  

Janeiro 2019 

E.S. dos Carvalhos 

E.S Carolina Micaelis 

E.S. Águas Santas 

E.S. Canelas 

E.S. Ovar 

E.S. Esmoriz 

E.S. Aurélia de Sousa 

Escola Secundária António Sérgio 

Escola Profissional de Artes, Tecnologias 

Desporto (EPAD) 

 

 

 

Mostra Formativa 

Fevereiro 2019 

Colégio D. Dinis 

E.S. Coelho e Castro 

E.S. Valadares 

E.P. Infante D. Henrique 

 

Mostra Formativa 

 

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

informação e apoio sobre o acesso ensino superior. Em cada uma destas escolas foram realizados 

workshops de desenvolvimento pessoal, social e profissional. 
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Note-se que nos Serviços Centrais do Instituto Piaget existe uma estrutura central de coordenação e 

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

materiais gráficos (cartazes, folhetos, brindes, decoração de stands, etc.) e estratégias de divulgação 

para eventos promovidos pela Escola. Assegura, também, a atualização da informação no site do 

Instituto Piaget.  

Anexa-se, resumidamente, algumas estratégias desenvolvidas neste vetor (Quadro VI - Anexos). 

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

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

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

enquanto processos nucleares da missão institucional. Este subsistema inclui mecanismos que 

promovem processos de ensino e aprendizagem centrados no estudante, a criação de ambientes de 

aprendizagem que encorajem um papel ativo do estudante, e processos de avaliação dos estudantes 

que reflitam essa abordagem e sejam capazes de demonstrar os resultados de aprendizagem 

alcançados face aos objetivos de aprendizagem definidos. O instrumento agregador da informação e 

reflexão relevante nestes processos é o Relatório da UC (RUC), preenchido pelos docentes no final da 

UC. Este instrumento integra a avaliação relativa à organização e planeamento da UC, condições de 

ensino e aprendizagem, avaliação dos estudantes, eficiência formativa, avaliação da carga de trabalho, 

avaliação do funcionamento da UC (no caso dos Estágios inclui a perceção de estudantes, orientadores 

internos e orientadores externos), avaliação do ensino e da aprendizagem (autoavaliação do docente, 

reflexão sobre os resultados dos inquéritos pedagógicos aplicados aos estudantes e o relatório 

preenchido pelo delegado de turma – onde se apresenta a reflexão da turma relativamente aos pontos 

críticos, sendo apresentadas sugestões de melhoria), reflexão sobre a prática pedagógica e uma 

reflexão geral sobre a UC. 

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

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

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

anualmente pelo Coordenador de CE com base na informação agregada proveniente dos RUC, e de 

outras fontes como os inquéritos de empregabilidade (dirigidos a diplomados e a entidades 
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empregadoras), inquéritos de avaliação dos serviços, e inquéritos de internacionalização ( incoming e 

outgoing), de forma a assegurar que os programas alcançam os objetivos fixados e respondem às 

necessidades dos estudantes e da sociedade, contribuindo para a sua melhoria contínua.  

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

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

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

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

estudantes. 

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

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

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

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

disseminação junto de toda a comunidade académica. 

No ano letivo de 2018/2019 foram realizados os seguintes processos de avaliação externa:  

- Avaliação no âmbito da Ação de controlo - Acesso ao ensino Superior. 

- Visitas da CAE, da A3ES: 

em 3 de outubro de 2018, no âmbito do ciclo de estudos de Educação Básica; 

em 31 de janeiro de 2019, no âmbito da avaliação institucional. 

Recebida a decisão de não acreditação do ciclo de estudos de Educação Básica e tendo o Conselho 

Diretivo do Instituto Piaget em vista a reestruturação do seu projeto educativo, decidiu-se proceder 

ao encerramento voluntário desta Escola Superior. 

 

12. Conclusão 

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

do ano letivo 2018/2019, na ESE Jean Piaget/Arcozelo e, simultaneamente observar e identificar o grau 
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de cumprimentos do Plano Estratégico e do Plano Anual de Atividades, com os recursos humanos e 

financeiros disponíveis. 

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

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

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

definitivamente esgotados. Importa evidenciar que todo o trabalho desenvolvido acontece pelo 

empenho e profissionalismo de todos atores e agentes que, transversalmente, vivenciam o processo 

formativo. 

 

 

 

 

Vila Nova de Gaia, 10 de dezembro de 2019 

A Diretora da Escola Superior de Educação 

Alcina Maria da Silva Mota Figueiroa



            I. EIXO ESTRATÉGICO – FORMAÇÃO  

Designação da Ação Destinatários Conteúdos Objetivos Tipologia 
Data/ 

Duração 
(*3 a 6 horas) 

Docente/Formador / 
Grau Académico 

CAMINHOS PARA A 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA: 

OPORTUNIDADES E 
DESAFIOS 
 

Estudantes, 

Diplomados, 

Professores, 

Educadores, 

Comunidade 

académica em geral 

Do programa constam os 
seguintes conteúdos: 

• Educação inclusiva – 

enquadramento 

• Medidas de suporte 

• Recursos específicos 

• Dinâmicas de 

operacionalização 

 

Com esta ação de curta 

duração pretende-se 

que os destinatários 
venham a: 

• Conhecer os 

princípios 

orientadores da 
educação inclusiva, 
estabelecidos no 

Decreto-Lei nº 
54/2018 

• Identificar as 

medidas de suporte 
à aprendizagem e à 

inclusão 

• Refletir sobre linhas 

de atuação para a 
inclusão. 

Seminário: 

Ação de formação 
de curta duração 
com emissão de 
certificado 

segundo o 
Despacho nº 
5741/2015 de 29 

de maio 

17/11/2018 

14:30 - 17:30. 

 

Palestrante:  

 

Filomena Pereira - 

Diretora de Serviços de 
Educação Especial e 
Apoios 

Socioeducativos da 
Direção-Geral de 
Educação (DGE) 

 

Mestre 

 

CONTEXTOS DE 
CRIANÇAS E JOVENS EM 
RISCO: promover 
mudanças  
 

Educadores e 

Professores, 

Psicólogos, Técnicos 

de Saúde, do 

Serviço Social, do 

Serviço Jurídico, 

Estudantes e toda a 

Comunidade em 

Geral  

 

• Olhares e Vivências das 

Comissões de Proteção 
de Crianças e Jovens em 

Risco 
 

• Inquietações e Desafios 

Atuais 
 

 

• Partilhar e refletir 

experiências vividas e 
os desafios da 

intervenção em 
contextos de crianças 
e jovens em risco.  

• Projetar a dinâmica 

preventiva como 
caminho para o 
desenvolvimento das 

crianças e jovens 

Seminário: 

Ação de formação 
de curta duração 
com emissão de 

certificado 
segundo o 
Despacho nº 
5741/2015 de 29 

de maio 

26 de janeiro 

de 2019 

08h45-13h00 

Painel I 

-Daniela Carmo – 

Presidente da CPCJ de 
Matosinhos  

-Célia Barbosa – 

Presidente da CPCJ de 
Vila Nova de Gaia Norte  

-Ana Santos – 

Presidente da CPCJ de 

Vila Nova de Gaia Sul 
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• Conhecer projetos e 
práticas preventivas 

na comunidade   

• Refletir desafios para o 
futuro do 
desenvolvimento das 

crianças e jovens 

 

-Alexandre Sousa – 

Presidente da CPCJ de 

Espinho 

-Marina Raquel Lopes 

Mendes Ascensão – 
Vereadora da Ação 

Social na Câmara 
Municipal de V. N. de 
Gaia 

Painel II 

-Maria José Rebelo – 

Técnica da CPCJ de 
Matosinhos 

-Catarina Melato – 

Psicóloga; 
Coordenadora 
Pedagógica da PSI 

Porto 

-Viterbo – Psicóloga; 

Representante das 
Entidades e 

Organizações sediadas 
em V. N. de Gaia sobre 
violência doméstica 

FLEXIBILIDADE 
CURRICULAR: 
PERSPETIVAS PRÁTICAS – 
da conceção à avaliação 

Estudantes, 

Diplomados, 

Professores, 

- Casos práticos – Domínios 

de autonomia curricular 
(DAC) - da conceção à 
avaliação 

Objetiva-se 

fundamentalmente: 

Seminário: 

Ação de formação 
de curta duração 

13/01/2018 

9h00 – 13h 

Sílvia Fernandes – 

Presidente do Campus 
Académico de V. N. de 
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Educadores, Público 

em Geral 

- Autonomia e Flexibilidade 
Curricular – ponto de 

situação 

- Reflexão: perspetivas, 
questões e desafios: a 
tutela – os professores – a 

autarquia – os pais 

 

- Partilhar dinâmicas de 
trabalho pedagógico 

- Partilhar perspetivas de 
diferentes 

intervenientes no 
processo educativo 

- Refletir sobre a 
temática em apreço 

com emissão de 
certificado 

segundo o 
Despacho nº 
5741/2015 de 29 
de maio 

Gaia (sessão de 
abertura) 

Alcina Figueiroa – 

Diretora da ESE Jean 
Piaget/Arcozelo 

Elisa Cidade – 

Vereadora da Câmara 
Municipal de V. N. de 
Gaia 

Painel I - Perspetivas 

práticas—a experiência 
“do terreno” 

Luís Fernandes - 

Diretor do AE do Freixo 
(Ponte de Lima) 

Mário Rocha - Diretor 

do AE de Cristelo 

(Paredes) 

Graça Moura - Diretora 

do AE André Soares 
(Braga) 

Moderação: 

Helena Fonseca – 

Programa Nacional de 

Promoção do Sucesso 
Escolar 

Painel II - Conferência  
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"Flexibilidade 

Curricular e Inclusão” 

Prof. Doutor Jorge 

Sarmento (Chefe de 
Gabinete do Secretário 
de Estado da 

Educação) 

Rui Tomás – Secretário 

Geral do Instituto 
Piaget (sessão de 

encerramento) 

MATEMÁTICA E HISTÓRIA 
DA MATEMÁTICA – Que 
contributos para a 
INTERDISCIPLINARIDADE? 

Estudantes, 

Diplomados, 

Professores, 

Educadores, Público 

em Geral 

Interdisciplinaridade e 
Matemática - potenciar a 
literacia 

Flexibilização e Domínios 

de Autonomia Curricular: 
uma experiência no 5.º ano 
de escolaridade 

Matemática e Educação 
Visual – uma parceria 
favorável à apropriação 
das isometrias 

Creative Lab_Sci&Math: A 
interdisciplinaridade entre 
a Matemática e as Ciências 

na formação inicial de 
professores 

- Partilhar dinâmicas de 

trabalho pedagógico 

- Partilhar perspetivas de 
diferentes 

intervenientes no 
processo educativo 
(comunidade cientifica, 

académica e educativa) 

- Refletir sobre a 
temática em apreço 

Seminário: 

Ação de formação 
de curta duração 
com emissão de 

certificado 
segundo o 
Despacho nº 

5741/2015 de 29 
de maio 

23-02-2019 

9h30 - 18h 00 

Sandra Campelos 

(Colégio Internato 
Claret) - 
Interdisciplinaridade e 

Matemática - 
potenciar a literacia 

Olga Seabra 

(Agrupamento de 
Escolas de Valongo) - 
Flexibilização e 
Domínios de 

Autonomia Curricular: 
uma experiência no 5.º 
ano de escolaridade 

Elisabete Amaral 
(Escola Secundária de 
Emídio Navarro, Viseu) 
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História da Matemática: 
área de interação 

necessária entre a 
Matemática e a História 

A importância das 
aplicações e modelação 

matemática no mundo de 
hoje e na sala de aula 

Workshop: MAD Rocket |  

Atividades de exploração 

espacial para os primeiros 
anos 

e Isabel Cabrita (UA) - 
Matemática e 

Educação Visual – uma 
parceria favorável à 
apropriação das 
isometrias 

Nelson Mestrinho e 
Bento Cavadas (ESE de 
Santarém) - 
CreativeLab_Sci&Math: 

A interdisciplinaridade 
entre a Matemática e 
as Ciências na 

formação inicial de 
professores 

Luís Saraiva (UL e 
SNHM-SPM) - História 

da Matemática: área 
de interação 
necessária entre a 
Matemática e a 

História 

Jaime Carvalho e Silva 
(UC) - A importância 

das aplicações e 
modelação 
matemática no mundo 
de hoje e na sala de 

aula 
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Nelson Mestrinho e 
Bento Cavadas (ESE de 

Santarém) - Workshop 
MAD Rocket | - 
Atividades de 
exploração espacial 

para os primeiros anos 

AULA ABERTA  
Articulando áreas … MCN 
 

Educação Básica 

Toda a comunidade 

académica 

 
Partilhar práticas no 

âmbito de trabalhos 
desenvolvidos em UC da 
área da matemática e 

das ciências 

Aula aberta 
24/01/2018 

18h00 

Estudantes da 

licenciatura em EB – 
1º, 2º e 3º anos 

WORKSHOP:  

MATEMÁTICA DIVERTIDA 

Professores 1º ciclo; 

Professores 2º ciclo 

(grupo 230); 

Profissionais de 

outros contextos 

educativos   

ORIGAMAT - O Origami na 
Matemática  

AtrMini: uma ferramenta 
útil no ensino da 

Matemática 

 

 

- Entender os 

mecanismos da 
dispersão 

• Partilhar dinâmicas 

de trabalho 
pedagógico na área 
da matemática 

• Explorar materiais 

pedagógicos não 
formais em contexto 
educativo 

Workshop 
27/04/2019 

9h00 - 12h30 

Vitória Pinto: 

Licenciada –  

Profª do 2º ciclo MCN 

 

Ana Oliveira: 

Doutorada  

PRÁTICAS LÚDICAS NA 

INFÂNCIA – duas EDIÇÕES 

Educadores de 

Infância e 

Professores dos 

Módulo 1: Fases do 
desenvolvimento motor 

infantil 

Módulo 2: Importância do 
jogo no processo de 

Os principais objetivos 

desta ação de formação 

são: 

Curso de 

Formação 

Continua 
creditada pelo 
CCPFC/ACC-

Duração: 25 

horas 

 

Paula Cristina dos 

Santos Rodrigues 

Doutorada 
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Ensinos Básico e 

Secundário 

desenvolvimento global da 
criança 

Módulo 3: Orientações 
Curriculares para o Pré-
Escolar   

Módulo 4: 

Psicomotricidade: 
definição e correntes 

Módulo 5: Retomar o jogo 
infantil como ferramenta 

pedagógica e 
desenvolvimental 

Módulo 6: Programa de 

Expressão Físico-motora: 
1.º ciclo 

Módulo 7: Vivenciar e 
praticar jogos infantis com 

objetivos 
desenvolvimentais ou 
pedagógicos definidos: 
Deslocamentos e 

Equilíbrios 

Módulo 8: Programa de 
Expressão Físico-motora: 

1.º ciclo 

Módulo 9: Jogos 

• Explicar a importância 
que o Jogo desempenha 

no processo de 
desenvolvimento global 
da criança; 

• Identificar e 
caracterizar as fases do 
desenvolvimento motor 
infantil e analisar os seus 

fatores condicionadores; 

• Identificar as áreas e 

os domínios de 
intervenção da 
Psicomotricidade e da 
Educação e - Expressão 

Físico-Motora; 

• Planificar e estruturar 

tarefas motoras 
diversificadas; 

• Explorar as 
potencialidades 
interdisciplinares da 
Educação e Expressão 

Físico-Motora 

86293/16 – N.º 
Créditos: 1 

Fevereiro de 

2019 

Abril de 2019 
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Módulo 10: Perícias e 
Manipulações 

Módulo 11: Atividades 
Rítmicas e Expressivas 

 

PROGRAMA ERASMUS 

 

Educação Básica 

Toda a comunidade 

académica 

Sistema educativo 

espanhol, principalmente a 

etapa de Educação de 

Infância 

Estratégias de avaliação no 

período da Educação de 

Infância 

Visitar e conhecer Centros 

Educativos 

Perspetivas sobre o 

desenvolvimento 

profissional em Educação 
de Infância 

 

Fomentar o trabalho 

colaborativo entre as 
instituições de formação 

Apresentar o sistema 

educativo espanhol, 
principalmente a etapa 
de Educação de Infância 

Aprofundar as 

estratégias de avaliação 
no período da Educação 
de Infância 

Visitar e conhecer 

Centros Educativos 

Partilhar e refletir 

perspetivas sobre o 
desenvolvimento 
profissional em 
Educação de Infância 

Seminários 
 

17/06/2019 a 

07/07/2019 

Virgínia Domingo 

Cébrián  

Universidade de 

Zaragoza – Campus de 

Teruel – Faculdade de 

Ciências da Educação 

WORKSHOP  

Ferramenta Kahoot 

Educação Básica 

Toda a comunidade 

académica 

Instalação da App Kahoot e 
utilização da mesma na 
versão de aluno (Role Play 

pedagógico); 

Sensibilizar para a 

utilização da ferramenta 
Kahoot 

Workshop 
05/06/2019 

(18h-20h) 
Mestre Alexandre 

Torres 
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Como criar o jogo com a 
aplicação Kahoot (versão 

professor) 

Criar um cenário de 
aprendizagem 
flexibilizando um conteúdo 

curricular; 

Desenvolvimento de 
conteúdos em equipas de 
trabalho considerando o 

cenário planificado; 

Apresentação do jogo 
desenvolvido. 

 

WORKSHOP 

Ferramenta Socrative 

Educação Básica 

Toda a comunidade 

académica 

Instalação da App Socrative 
e utilização da mesma na 

versão de aluno (Role Play 
pedagógico); 

Como criar o jogo com a 

aplicação Socrative (versão 
professor); 

Criação de um cenário de 
aprendizagem 

flexibilizando um conteúdo 
curricular; 

Desenvolvimento de 

conteúdos em equipas de 

Sensibilizar para a 

utilização da ferramenta 

Socrative 

 

Workshop 
05/06/2019 

(20h-22h) 
Mestre Alexandre 

Torres 
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II. EIXO ESTRATÉGICO – FORMAÇÃO – OUTRAS ATIVIDADES (TRANSVERSAIS) 
 

trabalho considerando o 
cenário planificado; 

Apresentação do jogo 
desenvolvido. 

Referência a apps gratuitas 
‘Socrative Teacher’ e 

‘Socrative Student’ 
disponíveis para iOS, 
Android ou Windows, ou a 
partir do browser de um 

computador (em 
www.socrative.com). 

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

9 de março de 2019 
Sessão de Esclarecimento: 
“Programa Erasmus+” 

José Carlos Bronze 
Estudantes   
Comunidade Docente e Não Docente 

Formação 
Mobilidade Erasmus 

Todo ano letivo 

Propostas de Formações para o 1º 

Ciclo de Estudos do Ensino Superior - 
Licenciatura 

Diretora, Coordenação de Curso e  

Comissões Científicas dos Cursos 

Estudantes   

Comunidade Académica 
Formação 

Todo ano letivo 
Propostas e Realização de 
Formações Pós-Graduadas  

Docentes e Equipas A depender da formação Formação 

Todo o ano letivo 
Propostas e Realização de Ações de 

Formação Contínua de Professores 

Centro de Competências do 
Instituto Piaget – Júlia Soares 

Docentes/Formadores  

Educadores de Infância; Professores 
dos Ensinos Básico e Secundário e 

Professores de Educação Especial 

Formação 

Externa/Competências 
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III.  
IV.  
V.  
VI.  

 

III. EIXO ESTRATÉGICO – FORMAÇÃO – COLABORADORES (INTERNOS) 

04 -04 2019 Dia Aberto da Escola 

Coordenadores de Curso 
Diretoras ESE/ESS 
Colaboradores Campus 
Académico 

Comunidade Envolvente 
Estudantes e ex-estudantes 
Profissionais de educação 

Divulgação da Escola e da oferta 
formativa 

De dezembro 2018 a 
abril 2019 

Ações de divulgação em várias 

instituições e eventos 
(Quadro 6) 

Docente Coordenadora do 

Gabinete de Divulgação 
DCCI – Departamento Central de 
Comunicação e Imagem 

Profissionais de educação 

Estudantes do secundário e 
profissional 
Público Geral 

Ações de divulgação em várias 
instituições e eventos 

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

Coordenadores/Docentes 
e Formadores 

Educ. de Infância; Prof. dos Ens. Básico 
e Secundário e Prof. de Educ. Especial 

Formação 
Externa/Competências 

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

Coordenação de Cursos e Docentes 
da ESE 

Educadores de Infância e Professores 
dos Ensinos Básico e Secundário 

Formação Externa 

Todo o ano letivo 

Participação em Ações 

desenvolvidas na Comunidade  
Educativa 

Docentes  Comunidade Educativa Formação e Promoção  

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

Direção do Campus e Direção da ESE 
Docentes/Formadores 

Colaboradores Docentes e não 
Docentes 

Formação 
Interna/Competências 

DATA DE REALIZAÇÃO TEMÁTICA 
RESPONSÁVEL DA 

ORGANIZAÇÃO 
PÚBLICO(S)-ALVO TIPO DE ATIVIDADE 

30-04-2019 

 

Dinamizar Reuniões 

Produtivas/Otimização tempo 

Margarida Cardoso Docentes e Funcionários do 

Instituto Piaget 

Ação de formação – 4h 

 

30-04-2019 

 

Pensamento Criativo na resolução 

problemas  

João Pedro Rodrigues Docentes do Instituto Piaget Ação de formação -4h 
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IV. EIXO ESTRATÉGICO – INVESTIGAÇÃO  
 

DATA DE 
REALIZAÇÃO 

TEMÁTICA 
RESPONSÁVEL DA 

ORGANIZAÇÃO 
PÚBLICO(S)-ALVO TIPO DE ATIVIDADE 

Todo o Ano 

Os docentes da ESE integram a linha de 

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

Intervenção Comunitária (RECI) 
aprovada pela FCT em dezembro de 
2014 

Instituto Piaget Comunidade de Investigadores Investigação 

Todo o Ano 

E-PRIS 
Projeto de Investigação: Análise e 

acompanhamento do processo de 
implementação de uma proposta de 
formação e-learning numa prisão de 

Portugal 

Unidade de Investigação RECI 
Linha 1- Inclusão e 

Aprendizagem ao Longo da Vida 
Instituto Piaget 
Direção Geral de Reinserção e 
Serviços Prisionais e a Santa 

Casa da Misericórdia do Porto 

 
População Reclusa 

Investigação 
Comunidade 

Todo o Ano 

Projeto (MATIC)-Matemática – 
Inovação e Criatividade  
 
Projeto inserido no FILS – focaliza-se  

em recorrer a contextos do quotidiano, 
neste caso específico o futebol e/ou o 
desporto em geral, a fim de verificar se 

estes contextos familiares aos alunos e 
que fazem parte das suas vivências, 
promovem as aprendizagens na área da 

Alcina Figueiroa 
Ângelo Silva 
Helder Pinto 

Comunidade educativa 
Investigação 
Comunidade 
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matemática, concretamente, a 
resolução de problemas. 

Todo o Ano 

Projeto de Investigação: Centros de 
Estudo e de Explicações: entre a 
Atividade Económica e a Pedagógica 

 
Integrado na linha de investigação 
“Inclusão e Aprendizagem ao Longo da 
Vida” da Unidade de Investigação em 

Educação e Intervenção Comunitária 
(RECI) aprovada pela FCT 

 
Alcina Maria Silva Figueiroa 

 
José Manuel Almeida Couto 
 
Maria Orquídea Oliveira Campos 

 

Comunidade Educativa  
Investigação 
Comunidade 

Todo o Ano 

Projeto de Investigação: MECPAD - 
Manual Escolar de Ciências na 

Promoção de Aprendizagens Ativas na 
era Digital: do Clássico ao Híbrido 
(passou a integrar o FILS) 
 

Integrado na linha de investigação 
“Inclusão e Aprendizagem ao Longo da 
Vida” da Unidade de Investigação em 
Educação e Intervenção Comunitária 

(RECI) aprovada pela FCT 

 
Investigador 

principal/responsável 
Alcina Maria Silva Figueiroa 
 

Outros investigadores 
envolvidos 
Angélica Monteiro e Ana Paula 
Rodrigues 

 

Comunidade Educativa  
Investigação 

Comunidade 

A partir de junho 

PAT(I)M@TER 
Projeto de investigação submetido à 
RECI e aprovado em maio de 2019. 

 
PATRIMÓNIO (I)MATERIAL - 
PERSPETIVA PEDAGÓGICO-DIDÁTI CA 
(PAT(i)M@TER): projeto direcionado, 

fundamentalmente, para a educação 

Investigador 
principal/responsável 
Alcina Maria Silva Figueiroa 

 
Outros investigadores: 
 
Ângelo Silva 

Helder Pinto 

Comunidade Educativa 
Investigação 
Comunidade 
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pré-escolar, 1º e 2º ciclos do ensino 
básico, estende o conceito de 
“local”/”regional” aos concelhos que 
integram a Área Metropolitana do 

Porto, contexto em que se pretende 
que os alunos se apropriem de 
conhecimentos atinentes a realidades 

como: monumentos, museus, parques 
naturais, praias, associações 
recreativas e outros contextos de cariz 
social, educativo, cultural e ambiental, 

que contribuem para o enriquecimento 
e para o envolvimento da comunidade  
local/regional. 

Integrado na linha de investigação 

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

(RECI) aprovada pela FCT 

Rui Marques 
José Couto 
 
Colaboradores externos:  

Cátia Oliveira 
Tiago Alves 
Sílvia Couto 

Fevereiro de 2019 

Apresentação do Poster 

Manual escolar de ciências, do 
clássico ou híbrido: Que inovação na 
promoção de aprendizagens? 
 

X Conferência Internacional de TIC na 
Educação Universidade do  

Alcina Maria Silva Figueiroa 
 
Angélica Monteiro  
 

Ana Paula Rodrigues 
 

Comunidade Investigadora  
Comunidade Educativa 

Público em Geral 

Comunicação Oral 
 
Investigação 

Comunidade 

Maio de 2019 
Apresentação de artigo e comunicação  
 

Alcina Maria Silva Figueiroa 
 
José Manuel Almeida Couto 

Comunidade Investigadora 
Comunidade Educativa  
Público em Geral 

Publicação 
 
Investigação 
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Centros de Estudo e de Explicações – 
um olhar sobre o caso particular de Vila 
Nova de Gaia – publicação na Revista 
Saber & Educar (nº 25). 

 
Maria Orquídea Oliveira Campos 

Comunidade 

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

de Teses de Doutoramento 

Alcina Maria Silva Figueiroa 
 
José Manuel Almeida Couto 
 
Maria Orquídea Oliveira Campos 
 
Paula Cristina dos Santos 
Rodrigues 
 
Helder Bruno Pinto 
 
Rui Silva Marques 
 
Luís Tarujo 

Comunidade Investigadora 
Comunidade Educativa  

Público em Geral 

 
 
Formação Ensino Superior 

Comunidade 
 
 

 

V. EIXO ESTRATÉGICO – GESTÃO INTERNA DA QUALIDADE 

DATA DE 

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

Outubro de 2018 
Avaliação - Ciclos de Estudos – 

Educação Básica  

DCO 

Direção/Coordenação e Comissão 
Científica 

1º Ciclo de estudos/Licenciatura em 

Educação Básica 

Autoavaliação - Qualidade  

Consolidação da formação 

Janeiro de 2019 Avaliação Institucional 
DCO 
Direção/Coordenação e Comissão 
Científica 

Escola Superior de Educação Jean 
Piaget Jean Piaget de Arcozelo 

Qualidade - Instituição 

Junho 2019  
Ação de controlo - Acesso ao ensino 

Superior 
DCO 

Escola Superior de Educação  Jean 

Piaget Jean Piaget de Arcozelo 

Qualidade - relativa ao acesso 

dos cursos 
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VI.  

VII.  

VIII.  

 

VI - EIXO ESTRATÉGICO – EXTENSÃO E RELAÇÕES COM A COMUNIDADE  
 

DATA DE 
REALIZAÇÃO 

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

Jan/Fev/Mar 2019 

Apresentação e divulgação de cursos, 

com especial destaque para a 
licenciatura em educação básica 

José Manuel Couto 

Estudantes do Curso de Educação 
Básica 

Alunos do 12º Ano das áreas da 

Educação de Escolas Secundárias e 
Escolas Profissionais. 

Comunidade 

Promoção 
Divulgação da Escola 

4 de abril 2019 Dia Aberto da Escola 

Coordenadores de Curso 

Direção ESE/ESS 
Colaboradores Campus Académico 

Comunidade Escolar e Envolvente 

Estudantes do Ensino Secundário 

Comunidade 

Promoção 
Divulgação da Escola 

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

Alcina Figueiroa 
Comunidade em Geral 
Parceiros do CMA 

Comunidade 

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

Alcina Figueiroa 
Comunidade em Geral 
Parceiros do CME 

Comunidade 

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

Sílvia Maria Viegas Fernandes 
Comunidade em Geral 
Parceiros do CLAS 

Comunidade 

Todo ano letivo Apoio à Transição para a Vida Ativa GAIVA Estudantes e ex-estudantes da ESE  
Relação com o Mercado de 
Trabalho 

Direção/Coordenação e Comissão 
Científica 

Todo o ano letivo 
Implementação do Manual de 
Qualidade 

Responsável Local pela Qualidade 
Todos setores organizacionais 

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

Qualidade 



 

Campus Académico de Vila Nova de Gaia 

Escola Superior de Educação Jean Piaget de Arcozelo 

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

 

  

 

Todo ano letivo 
Reforço/Consolidação de Parcerias e 
Protocolos 

Instituto Piaget 
Escola Superior de Educação Jean 
Piaget de Arcozelo 

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

 


