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Introdução 

A avaliação da Licenciatura em Animação Sociocultural foi realizada através da avaliação e monitorização das 

dimensões estratégicas que permitam aferir a qualidade da transposição para o terreno de resultados e decisões 

tomadas, designadamente:  

- Ensino, 

- Investigação,  

- Extensão e internacionalização. 

Ensino 

A avaliação, que se refere aos resultados recolhidos nos 1.º e 2.º semestres do ano letivo de 2019/2020, teve 

como referência um conjunto de documentos e de dados de interpretação que permitem retirar informação que 

leva a uma reflexão e apresentação de propostas de ações de melhoria. Assim, para responder aos pressupostos 

apresentados anteriormente, tomámos como referência os seguintes documentos e dados, facultados pelo GAPQ: 

a) Questionário GERAL_Alunos 

b) Questionário_UC_Alunos 

c) Questionário Docente UC_Alunos 

d) Questionário GERAL_Docentes 

e) Questionário_UC_Docentes 

Com este exercício procurámos: 

- Encontrar resultados pertinentes a partir de dados recolhidos e monitorizados pelo GAPQ, de modo a 

permitir propostas de melhorias e/ou de remediação que se venham a refletir positivamente na qualidade 

geral do funcionamento e da formação do curso. 

- Encontrar estratégias de avaliação e promoção da qualidade que, sendo uma preocupação permanente, 

conhece no momento passos decisivos no sentido da sua estruturação, organização e esforço partilhados 

por estudantes, professores, responsáveis e pessoal de apoio. 

O relatório é ainda completado com as reflexões obtidas através dos resultados das reuniões, com a mesma, 

direção de departamento e representantes dos estudantes.  
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Finalizamos com uma matriz SWOT que sintetiza e completa as informações contemplando os eixos estratégicos 

da qualidade, designadamente ensino, Investigação, Extensão e Internacionalização, Recursos Humanos, 

Instalações e Recursos Materiais, Informação, Imagem e Comunicação e Avaliação e Promoção da Qualidade. 

Nível de Qualidade das Unidades Curriculares (UC) e obtenção das competências 

esperadas 

Em relação aos discentes, o número de respondentes considerou-se satisfatório, embora com uma maior 

participação dos alunos do 2.º e 3º ano; o número de respostas dos estudantes dos 1.º foi inferior. 

Na avaliação sobre as questões relacionadas com i) a apresentação do programa, ii) se os objetivos pedagógicos 

foram claramente explicados, iii) o cumprimento do programa da UC, iv) se os métodos e critérios de avaliação 

foram claros e adequados aos objetivos, v) se a duração e carga horária foram adequadas aos objetivos e 

conteúdos, vi) se houve sobreposição de conteúdos nas diferentes UC, vii) e se, de um modo geral, a UC foi 

importante para a sua formação, globalmente os discentes manifestaram opiniões muito positivas relativamente 

ao funcionamento das UCs. Numa escala de 1 a 3 (Inadequado, Adequado e Excelente) ou de 1 a 4 (Inadequado, 

Adequado, Bom e Excelente), a avaliação recai maioritariamente sobre os níveis mais elevados das escalas. 

Quando analisadas as respostas apresentadas sobre os docentes que lecionam no curso, verificou-se que nos 

parâmetros i) o(s) programa(s) e objetivos pedagógicos foram claramente explicitados no início; ii) o(s) programa(s) 

das UC foram cumpridos; iii) os métodos e critérios de avaliação foram claros e adequados aos objetivos; iv) a 

duração e carga horária foram adequadas aos objetivos e conteúdos; v) se existe sobreposição de conteúdos nas 

diferentes UC; vi) e se o número de estudantes por turma foi o adequado, existe uma coerência quanto à perceção 

que os docentes têm sobre estes parâmetros comparativamente com os estudantes. 

Em relação à opinião dos alunos sobre os docentes, no ponto de vista do desempenho, existem apreciações 

extremamente positivas.  

A maioria dos estudantes atribuíram o nível de excelente nos parâmetros avaliados, podendo- se refletir esta 

avaliação como o reconhecimento de um elevado desempenho profissional por parte dos docentes dessas UCs. 

Considerando as diferentes tipologias das disciplinas que compõe o curso, julga-se que, mediante os resultados 

apresentados (maioritariamente adequados ou excelentes), os estudantes manifestaram estar satisfeitos com o 

desempenho dos docentes que lecionam as diferentes disciplinas. 
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Nível de satisfação em relação às instalações onde se desenvolvem as aprendizagens, 

aos níveis teórico, teórico-práticos e prática laboratorial e recursos de apoio. 

Relativamente a este ponto, verificou-se que a maioria dos alunos está satisfeita com as condições das 

instalações, considerando-as adequadas. Já no que refere aos equipamentos, meios informáticos disponíveis e à 

organização dos serviços de apoio aos estudantes, as percentagens dividem-se entre adequado e excelente. No 

entanto, apontam a necessidade de os docentes utilizarem mais os recursos digitais disponíveis. 

Relativamente ao apetrechamento das bibliotecas, física e digital, os níveis de avaliação distribuem-se também 

entre adequado e excelente. 

A maioria os estudantes do ano letivo em apreço encontram-se bastante satisfeitos com as questões gerais de 

funcionamento do curso. 

Quanto à utilização da plataforma Blackboard, esta mereceu uma apreciação positiva global, mas afirmam que 

devia ser mais explorada pelos docentes. No geral, os estudantes mostraram-se favoráveis a uma utilização 

criteriosa desta plataforma. A realização de Tutorias foi valorizada pela maioria dos alunos.  

As avaliações dos estudantes revelaram que os docentes promovem uma cultura de proximidade ao longo do 

curso.  

Consideraram positivo o enquadramento das apresentações finais de final de curso no âmbito de Jornadas 

Técnico-Científicas, valorizando a importância da comunicação oral e por póster dos seus trabalhos finais e 

respetivas práticas socioeducativas no âmbito do reconhecimento do seu trabalho académico e da promoção da 

Educação Social. 

Aspetos como a integração na comunidade educativa, o aconselhamento e apoio ao longo do percurso académico, 

a iniciativa da Instituição para a mobilidade dos estudantes, informação e conteúdos presentes no site do ISCE, 

assim como em relação às possibilidades de financiamento (bolsas da DGES) e dúvidas sobre a empregabilidade, 

a maiorias dos alunos evidenciaram a sua avaliação no nível “adequado”. Não houve estudantes a apontar críticas 

à organização dos horários letivos. Em relação aos horários dos serviços, a maioria considerou que os horários 

são convenientes e não prejudicam o bom funcionamento do curso. 

Da avaliação efetuada pelos docentes, pode-se aferir que são pontuados como aspetos bastante favoráveis nos 

dois níveis superiores os itens “Integração na comunidade académica/atividades e dinâmica da instituição” e 

“Reconhecimento da instituição pelo trabalho”. Os itens “Aconselhamento e apoio ao longo da atividade docente 
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no ciclo de estudos,” Condições para o desenvolvimento profissional” e “Tempo disponível para a investigação” 

situam-se num grau de satisfação adequado. Os itens “Condições para a participação em atividades de 

desenvolvimento pedagógico de alto nível” mostram um nível de pontuação adequado e bom. 

Os docentes referiram que a Divulgação das condições de exequibilidade das investigações seminários, temáticas 

a aprofundar por convidados externos, adaptação das investigações às realidades sociais foi facilitadora dos 

percursos de estudo.  

Síntese das reuniões com a coordenação do curso, direção de departamento e 

representantes dos estudantes. 

De destacar que o primeiro semestre do Curso decorreu de modo positivo. Já o segundo semestre, por motivos 

de saúde pública – Covid-19 – e de confinamento, houve a necessidade de ajustar as metodologias de ensino e 

aprendizagem à situação vivenciada. Assim sendo, procedeu-se ao desenvolvimento do plano de estudos através 

da plataforma Blackboard. No que concerne à relação Professor- Aluno, esta decorreu de modo salutar nas várias 

UCs desenvolvidas pelos docentes, tendo os alunos sido acompanhados por estes através de tutorias realizadas 

pelos meios digitais.  

Os docentes mostraram-se sempre disponíveis para o esclarecimento de dúvidas, dificuldades e para a ampliação 

de conhecimentos. Os estudantes salientaram, de modo muito especial, o empenho de todos os docentes em 

levar a cabo o processo de ensino aprendizagem no segundo semestre, valorizando a capacidade de resposta 

imediata, adequada e inovadora em manter os níveis de exigência e qualidade de ensino. 

A introdução da ferramenta Collaborate permitiu o desenvolvimento de sessões síncronas, possibilitando ao 

docente expor os conteúdos em tempo real e, simultaneamente, poder esclarecer as dúvidas dos estudantes. 

Numa fase inicial, alguns estudantes viam com reservas o desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem através deste recurso tecnológico. Contudo, com o decorrer do processo estas ideias menos 

favoráveis foram-se dissipando. Alguns docentes recorreram à plataforma Zoom para a consecução de tutorias. 

Relativamente à assiduidade, as estudantes foram, globalmente, assíduas. Em termos globais, faz-se um balanço 

muito positivo das classificações das estudantes. 

Relativamente aos seminários e jornadas técnico científicas verifica-se uma boa dinâmica por parte do ciclo de 

estudos em estreita colaboração com o departamento. De salientar que docentes, estudantes e parceiros sociais 

relevaram a enorme capacidade de atuação e inovação do ISCE no período pandémico, em concreto com o 
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desenvolvimento de ações permanentes de enriquecimento académico-científico para os estudantes e 

comunidade em geral. 

Como exemplo destacam-se iniciativas que obtiveram elevado número de participantes: 

- Webinar – “Pedagogia Social: (Des)envolver, Proteção e Bem-estar”, Profª Doutora Filipa Coelhoso, 

11 de dezembro de 2020. 

- II Jornadas Técnico-Científicas: Práticas de ASC e ES - 3º ano (Apresentações Públicas dos Projetos  

- Finais dos Cursos de Animação e Educação Social), 7 e 8 de julho 2020  

- Webinar - “Hacia una fundamentación científica de la animación sociocultural: actividades de 

neuroanimación”, Prof. Doutor Vitor Ventosa. 22 de maio de 2020. 

- Seminário Online – A Convenção sobre os Direitos da Criança, princípios e prática- Dra. Rosa Maria 

Coutinho. 17 de junho de 2019. 

- Seminário Online – Afetos em Tempo de Pandemia. Dr. Mário Durval. 24 de junho de 2019. 

- I Jornadas Técnico-Científicas: Práticas de ASC e ES - 3º ano (Apresentações Públicas dos Projetos 

Finais dos Cursos de Animação e Educação Social), 25 e 26 de junho de 2019.  

- Seminário Online – “Dos Direitos Humanos ao Confinamento: Mulheres, Jovens e Crianças”, Dra. 

Margarida Medina Martins, 12 de maio de 2019. 

- Seminário Online – “As Feridas Invisíveis em Tempo de Pandemia”, Dra. Maria Palha, 14 de maio de 

2019. 

- Seminário Online – “Integração da Igualdade de Género na Educação: da Teoria à Prática”, 26 de maio 

de 2019. 

- Seminário Online - “Intervenção com famílias multiproblemáticas”: Desafios e Estratégias”, Dra. Carla 

Dias, 22 de abril de 2019 

- Seminário / Workshop - “EU sou Educador, eu sei comunicar!”, Animador Sociocultural Paulo Arrais 

Ferreira /academia Mundo das Artes), 9 de abril, 2019. 

De referir, ainda, a participação dos docentes do ciclo de estudos em diversos congressos internacionais, 

designadamente:  

- XIV Congreso Internacional de Educación e Innovación: Hacia una educación sostenible - Coimbra, 9, 10 



 

7 

y 11 de diciembre de 2020 

- Ageing Congress 2020. Leiria, 25 e 26 de maio (online de 21 a 22 de setembro) de 2020. 

- XIII Congreso Internacional de Educación y Inovación – Inclusión, Tecnologia y Sociedad – 18 a 20 de 

diciembre de 2019 – Granada – Universidad de Educación 

- Congresso Internacional: “A Animação Sociocultural, território rural, património, turismo, envelhecimento 

e desenvolvimento comunitário: Estratégias, recursos e métodos de combate ao despovoamento" – 

Vinhais - 7, 8 e 9 de novembro de 2019. 

- ISAMB PhD Student Meeting na Universidade Medicina de Lisboa 

-  INETE, Instituto de Educação Técnica – outubro de 2019 – Lisboa. 

- 7Th International Congress of Educational Sciences and Development. Granada (24 a 26 de abril - 2019). 

- I Congresso Internacional em Literacia para a Saúde – Escola Superior de Saúde de Santarém – 12 de 

maio de 2019 – Santarém. 

- Ageing Congress 2019 - II Congresso Internacional Sobre Envelhecimento. Coimbra, 25 e 28 de maio de 

2019. 

- I Congresso Promoção da Saúde e do Bem-Estar no Ensino Superior – Algarve, 9 a 11 de maio de 2019. 

Em resultado dos processos de auscultação aos docentes, estudantes e parceiros sociais, foram propostas 

melhorias a serem submetidas à A3ES, aquando da avaliação do CE, designadamente: 

Reduzir o número de UCs por semestre e a dispersão curricular, procedendo a uma melhoria do plano de estudos, 

através de uma nova organização e distribuição de UCs e ECTs e, igualmente, a uma melhor disposição das 

unidades curriculares seguindo uma lógica de aquisição e consolidação progressiva de conhecimentos e 

desenvolvimento de competências para a construção do perfil do Animador Sociocultural. Assim: a UC de Modelos 

de Animação Sociocultural será suprida do plano curricular sendo os seus conteúdos integrados na UC de Âmbitos 

e Fundamentos de Animação Sociocultural I, passando de 6 para 9 ECTs; integrando-se os conteúdos das UC de 

Estatística e Métodos Quantitativos (opção 3) na UC de Desenho, Desenvolvimento e Avaliação de Projetos, 

permitindo o aprofundamento dos conteúdos indispensáveis à conceção, implementação e avaliação de projetos 

finais, que conduzirá ao aumento do nº de ECTs de 6 para 9; a UC de Marketing Cultural será suprida do plano 

curricular sendo os seus conteúdos integrados na UC de Organização e Gestão de Eventos, dado os conteúdos 

das duas UCs se interligarem e pertencerem à mesma área cientifica do ciclo de estudos, passando assim a ter 
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uma nova designação. 

- Para um maior aprofundamento dos conteúdos serão alterados o número de ECTs nas UCs de Pedagogia 

Social, Expressão Corporal e Dramática e Multiculturalidade e Minorias, passando de 3 para 6 ECTs. 

- De modo a existir uma identificação coerente e atualizada das UC apresentam-se as propostas de nova 

designação (UC atual – UC nova designação):  

a) Observação em Contextos – Estágio I 

b) Prática em Contextos – Estágio II 

c) Prática em Animação Sociocultural – Estágio III 

d) Expressão Visuo-plástica – Expressão Plástica 

e) Introdução à Gerontologia - Pessoas Idosas: Contextos e Intervenção Socioeducativa 

f) Organização e Gestão de Eventos - Marketing e Organização de Eventos 

g) Necessidades Educativas Especiais - Inclusão: Processos e Meios 

h) Promoção da Saúde - Educação para a Saúde 

- As UCs - Tecnologias da Informação e Comunicação, Expressão Motora e Metodologia das Atividades 

Físicas serão supridas do plano curricular. A 1ª porque os atuais estudantes já se apresentam com 

competências adquiridas nesta área; a 2ª porque o programa da UC de Motricidade e Desporto Aventura 

já contempla os conteúdos de Expressão Motora e a 3ª porque nunca foi uma opção selecionada pelos 

estudantes. 

- As UCs - opção Criação Corporal e Criação Dramática unem-se numa UC que deixa de ser opcional - o 

trabalho desenvolvido ao longo destes anos pela docente responsável desta UC, integra as duas áreas 

de expressão, que por si são indissociáveis. 

Outro aspeto relevante resultante das reuniões com a coordenação do curso, direção de departamento reporta-se 

ao aumento da produção científica. Esta implicou um enorme esforço por parte dos docentes e a inexistência de 

investigadores a tempo inteiro possibilitaria melhorar esta dimensão.  

Torna-se ainda importante destacar a enorme disponibilidade e capacidade de permanente readaptação de 

estudantes e parceiros sociais para o desenvolvimento das práticas de estágio do CE. Graças às fortes e 

sustentadas relações de parceria e proximidade, foi possível que os estudantes desenvolvessem as suas práticas 

no contacto direto com as entidades de estágio em regime online e presencial. 
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Investigação 

A área de investigação em Ciências da Educação, acomoda a linha de investigação em Intervenção 

Socioeducativa para o Desenvolvimento Social que, por sua vez, agrega núcleos de investigação no seio dos quais 

decorrem os projetos. 

Esta linha de investigação procurou acompanhar os diversos grupos sociais; contribuindo para a produção de 

conhecimento quer sobre a realidade social envolvente nestes domínios, a nível local e regional, quer sobre a 

sociedade portuguesa e seus processos de mudança. 

O ciclo de estudos contempla um NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO, designados de Educação Artística, Saúde e 

Bem-Estar, Acolhimento Residencial, Intervenção Socioeducativa em contextos que se encontram integrados no 

CI-ISCE. As equipas destes núcleos compreendem investigadores, estudantes de mestrado e alunos graduados 

pelo ISCE. Alguns dos docentes do ciclo de estudos integram unidades de I&D avaliadas pela FCT e outras 

unidades internacionais tendo por base a expansão e melhoria da investigação em educação inclusiva. Face ao 

exposto, pretendeu-se desenvolver uma prática da investigação que contribua com novas propostas de 

intervenção. 

Das avaliações realizadas verificou-se que aumentaram as atividades de investigação e consequentemente a 

produção científica do corpo docente, com participação de estudantes do ciclo de estudos, particularmente a 

publicação em revistas internacionais com revisão por pares e, também, a participação em congressos 

internacionais com respetivas publicações. Esta estratégia constitui, igualmente, uma forma de contribuir potenciar 

a internacionalização pela investigação de modo a desenvolver novos projetos na área específica do ciclo de 

estudos.  

Verificou-se nos últimos 3 anos uma melhoria na participação dos estudantes em iniciativas de investigação 

científica e de intervenção socioeducativa, procurando aliar as investigações desenvolvidas nos projetos de 

intervenção e dissertações aos núcleos de investigação do CI-ISCE. Potenciou-se a divulgação das práticas de 

intervenção e investigação em eventos técnico-científicos, através de comunicações orais, junto de pares 

académicos das diferentes áreas científicas, promovendo o posicionamento crítico, o acesso à evidência científica, 

contribuindo para a análise e discussão da realidade socioeducativa da Animação Sociocultural. 

Selecionamos algumas publicações relevantes que permitem aferir as melhorias, sobretudo ao nível das Revistas 

Internacionais e alguns capítulos em livro, todos com revisão por pares (todas as publicações estão disponíveis 

no CI-ISCE - http://ci.isce.pt/producao-cientifica): 

http://ci.isce.pt/producao-cientifica
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- Brito, R., & Dias, P. (2020). "Which apps are good for my children?": How the parents of young children 

select apps. International Journal of Child-Computer Interaction, 25. (Impact factor 2018: 0.49, Q1 

Education). DOI: doi.org/10.1016/j.ijcci.2020.100188. 

- Coelhoso, F., Carvalho, F., & Mucharreira, P. (2020). Educação Social: uma permanente (re)construção 

pessoal e social. Revista Di@logus, 9(1), 77-89. 

- Farinha, B., Picado, L., & Carvalho, F. (2020). Burnout in Social Workers: a Study in Residential Placement 

for Children and Youth at Risk. American Research Journal of Humanities & Social Science. Volume-03, 

Issue-09, pp 60-67. 

- Freitas, M., F., Corrêa, E., Ribeiros, I., & Farinho, P. (2020). Projeto Oceano Azul. In Martinéz, T., S., 

Núnez, J., A., Guerrero, A., J., Reche, J., &; Sánchez, S. (Editores). Investigación Educativa e Inclusion. 

Retos actuales en la Sociedad del siglo XXI (pp.111-125). Madrid: Dykinson. ISBN: 978-84-1324-591-1. 

- Matos, M.G., Tomé, G., Branquinho, C., Reis, M., Ramiro, L., Gomez-Baya, D., Gaspar, T. (2020). Being 

Positive, Participative and Flexible: tools to human development and progress. Erebea (in press). 

- Oliveira, M., Gomez Baya, D., Tomé, G., Reis, M., Maltoni, J., Neufeld, C., Matos, M.G., & Lisboa, C. 

(2020). Comportamentos autolesivos, ajuste psicológico e relações familiares em adolescentes da região 

amazônica no Brasil. Análisis y Modificación de Conducta, 46(173), 43-56. 

dx.doi.org/10.33776/amc.v46i173-4.3644. 

- Pedro, T., Carvalho, F., Corrêa, E., & Raposo, H. (2020). Conhecer a multiculturalidade: todos 

diferentes, mas surpreendentes. In Torres, J., Garcia, S., Soto, M., & Reche, J. (Editores). Análisis 

sobre metodologías activas y tic para la enseñanza y el aprendizaje (pp. 431-442). Madrid: editorial 

DYKINSON. ISBN: 978-84-1377-173-1. 

- Sousa, S., & Corrêa, E. (2020). A Animação Sociocultural e a dependência na velhice. In Pocinho, R., 

Navarro, E., Belo, P., Pereira, F., & Carrana, P. (Coord). O Envelhecimento como um todo (pp. 255-

268). Pamplona: Thomson Reuteurs. Ed. Aranzadi. ISBN: 978-84-1345- 390-3 

- Tomé, G., Matos, M.G., Reis, M., Gomez-Baya, D., Cerqueira, A., & Wiium, N. (2020). Positive Youth 

Development and Mental Health among Portuguese Adolescents. European Review of Applied 

Psychology (submitted) 

- Abranja, N. (2019). O empreendedorismo como contributo para práticas de intervenção em animação 

sociocultural mais inovadoras, futuristas e diferenciadoras (pp.199-208). In I. Filipe, B. Batista & M. 

Leitão (Coords.), Animação sociocultural: Construindo o futuro. APDASC. Alfarroba. ISBN: 978-989-
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8888-63-1. 

- Catalão, P., Casal, J., & Picado, L. (2019). Dyscalculia and development the sense of number: 

implementation of an intervention program. Academic Journal of Pshychological Studies. Vol. 8, Issue 2, 

35-43. 

- Daehnhardt, A., Almeida, T., Pinto, F., Farinho, P., & Corrêa, E. (2019). Educa, integra, inclui: 

"Ciencibiliza-te". In Ruiz-Herrera, N.; Guillén-Riquelme, A. & Guillot-Valdés, M. (Coords). Avances en 

Ciencias de la Educatión y Desarrollo, (pp. 377-384). Granada: Asociación Española de la Psicología 

Conductual (AEPC). ISBN: 978-84-09-19788-0 

- Filipe, I., Batista, B., & Leitão, M. (coords.) (2019). Animação Sociocultural: construindo o 

futuro. APDASC – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural. Lisboa: 

Ed. Alfarroba. 

- Laranjeiro, T., Casal, J. & Picado, L. (2019). The Contributions of Writing Therapy among Dyslexic 

Students. American Research Journal of Humanities & Social Science. Volume-02, Issue-07, pp-13-20. 

- Marujo, M., & Corrêa, E. (2019). Envelhecer CriAtivamente. In Pocinho, R. (Coord). Envelhecimento 

como perspetiva futura (pp.184-195). Pamplona: Thomson Reuteurs, Ed. Aranzandy. ISBN: 978-84-

1309-827-2. 

- Matos, M.G., Tomé, G., Branquinho, C., Botelho Guedes, F., Cerqueirra, A. & Gaspar, T. (2019). Idosos 

de Ontem e de Hoje e o Papel da Terapia Cognitivo Comportamental na Promoção do Bem-Estar e da 

Saúde. Spencer Júnior & Leopoldo Barbosa (Organizadores). Saúde do Idoso – Reflexões sobre teoria 

e prática. Recife: Livraria Jaqueira. 

- Mendonça, R., Corrêa, E., & Machado, I. (2019). Nossas artes - práticas artísticas para a inclusão 

social. In Ruiz-Herrera, N.; Guillén-Riquelme, A. & Guillot-Valdés, M. (Coords). Avances en Ciencias de 

la Educatión y Desarrollo, (pp. 368-376). Granada: Asociación Española de la Psicología Conductual 

(AEPC). ISBN: 978-84-09-19788-0 

- Peral, T. (2019). O Animador Sociocultural enquanto professor/formador: contributos em contexto 

formativo e na relação pedagógica (pp. 187-196) In Filipe, I., Batista, B, & Leitão, M. (2019). Animação 

Sociocultural: Construindo o Futuro. Mafra: Associação para o Desenvolvimento da Animação 

Sociocultural. 

- Peral, T. (2019). Inteligência Emocional! Um animador mais bem-sucedido! (pp. 275-279) In Filipe, I., 

Batista, B, & Leitão, M. (2019). Animação Sociocultural: Construindo o Futuro. Mafra: Associação para o 
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Desenvolvimento da Animação Sociocultural. 

- Tomé, G., Matos, M.G., Camacho, I., & Gomes, P. (2019). Promoting Wellbeing and Mental Health in 

Adolescents. Cientific Journal of Neurology, 1,1, 2-7. 

- Coelhoso, F., García del Castillo, J.A., Marzo, J.C, Dias, P. C. & García del Castillo-López, A. (2018). 

Construct validity of the Portuguese version of the Wagnild & Young Resilience Scale. Journal of Nursing 

Measurement. 

- Mucharreira, P. R. (2018). Formação docente centrada na escola e projeto educativo: um estudo de 

caso. Práxis Educacional, 14(27), 13-28 [Qualis 2017: B1] 

Destaca-se que os projetos finais de curso foram integrados em atividades científicas divulgadas em forma de 

comunicação oral e artigo, no Ageing Congress (2019 e 2020), no 7Th International Congress of Educational 

Sciences and Development (protocolo com a U. de Granada) e no 4Th International Congress of Educational 

Sciences and Development (protocolo com a U. Santiago de Compostela).  

Foram implementados protocolos com o ISCSP (coorganização de Congressos); IP Beja, IP Leiria e IP Santarém 

(provas de especialista); CM Odivelas - Estágios e representação no CM Educação e CG de agrupamentos de 

escolas; CM Loures, CM de Cascais, CM de Lisboa e SCM de Lisboa - Estágios.  

A nível internacional, a parceria com a VIVES University College Kortrijk-Roeselare-Tielt-Torhout, na Bélgica; a 

cooperação com o Brasil, mobilidade de docentes, estudantes e investigação - Pontifícia U. Cat. Minas Gerais e 

G. CAELIS, cooperação com Colômbia - Un. Pedagógica Nacional. Projeto Erasmus: EUXarxaClau - 

FamilyEdunet: families for educational success. 
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Extensão e Internacionalização 

Ao nível da ligação à comunidade o ciclo de estudos revela indicadores muito positivos, tendo promovido diversas 

atividades com contributos efetivos para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação 

cultural. Estas atividades partem de um planeamento estratégico e são realizadas por áreas de intervenção, 

designadamente: 

Participação e dinamização dos órgãos centrais do poder local, com representação de docentes do curso no 

Conselho Municipal de Educação (CME) e do Conselho Local de Acão Social de Odivelas (CLASO). 

No âmbito do CME, o ISCE através dos docentes do departamento, tem vindo a contribuir para a coordenação e 

consultoria da política educativa local em articulação com outras políticas sociais, propondo ações consideradas 

adequadas, à promoção de maiores padrões de inclusão, eficiência e eficácia do sistema educativo. 

No que se refere à participação no CLASO, o ISCE tem contribuído para a concretização das seguintes ações: 

promoção da inclusão e coesão social; planeamento integrado e sistemático do desenvolvimento socioeducativo, 

potenciando sinergias, competências e recursos a nível local; organização do conjunto de respostas e 

equipamentos ao nível do concelho e das freguesias, procurando soluções para os problemas das famílias e 

pessoas em situação de exclusão. 

Participação nos Conselhos Gerais do Agrupamento de escolas D. Dinis e do agrupamento de escolas Vasco 

Santana, contribuindo para a definição das linhas orientadoras da atividade da escola e para a promoção de 

respostas inclusivas e promoção do sucesso das aprendizagens. 

Dinamização dos protocolos com o Centro Cultural da Malaposta – uma casa com Arte - e o protocolo com a 

Biblioteca Municipal D. Dinis de Odivelas, a Biblioteca Municipal José Saramago e a Casa Museu do Vinho e da 

Vinha (Bucelas) - CM de Loures. Estas parcerias têm permitido desenvolver eventos na área artística e estreitado 

o contacto entre o ISCE e os munícipes de Odivelas legitimando o interesse público do instituto junto da população.  

Parcerias, com outros concelhos e freguesias, têm sido desenvolvidas no âmbito dos projetos das práticas de 

intervenção, onde os estudantes têm participado e envolvido a comunidade local. Destacamos o Centro de 

Interpretação da Pedra do Sal de Cascais; a Rede de Bibliotecas Municipais de Lisboa, e o Gabinete de Apoio 

Técnico à Animação Sociocultural da SCM de Lisboa. 

Ao nível da formação avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, o Departamento 

tem vindo a desenvolver um espaço de debate “Encontro com Gentes”, promotor de vários seminários/workshops, 
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onde são analisadas temáticas diversificadas com os vários estudantes. É igualmente promovido um espaço 

“Encontro com Artes”, mais restrito à performance, ao teatro e à dança. Nos últimos anos foram também 

desenvolvidas conferências com o objetivo de promover o interesse e participação da comunidade académica. O 

Departamento tem também promovido várias formações, destacamos o seminário "Falar em Público", o seminário 

de “Dança criativa” e a formação certificada em Promoção da Saúde nas Universidades, pela equipa Aventura 

Social & Saúde -Projeto HBSC/OMS (Health Behaviour in School Aged Children). Referimos as II Jornadas 

Científicas em ASC, onde os projetos finais de curso, desenvolvidos no âmbito dos estágios finais, têm sido 

divulgados através da publicação por poster e comunicação oral. O processo de produção científica e de 

intervenção envolve um trabalho articulado entre estudantes, orientadores de estágio e instituições e a docente 

responsável. O Departamento tem participado em iniciativas de divulgação científica das práticas de ASC nos 

diferentes contextos de intervenção, através da criação, desenvolvimento, avaliação e divulgação de projetos nas 

áreas da infância e juventude, pessoas idosas, pessoas com necessidades especiais, intervenção comunitária, 

desenvolvimento sociocomunitário.  

Estas dinâmicas contribuem para a valorização da ASC, dos seus profissionais e estudantes através da partilha 

de boas práticas de intervenção social e de investigação. Ao nível da investigação aplicada destacamos os projetos 

de Educação Artística; Educação Socioeducativa em Contexto escolar; Intervenção comunitária. 

Face ao exposto, o ciclo de estudos em ASC tem contribuído para o desenvolvimento nacional, regional e local, 

através da promoção e dinamização dos projetos culturais e científicos e das ações culturais e artísticas. 

Realização de encontros técnicos e científicos abertos à comunidade e em parceira com a CMO (p.e. Inclusão 

pelo Desporto - Ação creditada pelo IPDJ) e com IES nacionais e internacionais. 

Face ao exposto, verificou-se que o ciclo de estudos tem assumido a sua parte no cumprimento das atribuições 

estatutárias do ISCE, nomeadamente "O apoio ao desenvolvimento regional, em especial através de atividades 

de extensão educativa, cultural e técnica." 

Relativamente ao compromisso da internacionalização, foi incrementado o número de acordos bilaterais e da 

diversificação geográfica. Está em curso um conjunto de ações que visam aumentar o número de bolsas do 

Programa Erasmus+ para a mobilidade outgoing, em estágio e/ou em estudo dos nossos estudantes e docentes, 

bem como incrementar a atração de alunos estrangeiros.  

Prova desse trabalho são, nos últimos dois anos, as duas candidaturas aprovadas na ação Erasmus+ KA103 (24 

bolsas para estudantes e 15 para staff), as duas candidaturas aprovadas na ação Erasmus+ KA108 (5 bolsas de 
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training para estudantes).  

Assim, nos últimos anos os Professores do ciclo de estudos Eva Corrêa, Helena Raposo, Inês Ribeiros, Filipa 

Coelhoso, Clarissa Printes, Luís Picado participaram em mobilidade com instituições parceiras, designadamente 

a Universidade Castile-La Mancha, Albacete; Universidade Miguel Hernandez de Elche, a Universidade de 

Granada, e a Universidade Federal de Rio Grande do Sul.  

Apesar da disponibilidade das bolsas para estudantes e dos esforços na divulgação das mesmas bem como dos 

apoios sociais não se verificaram melhorias na mobilidade de estudantes ao nível do outgoing e incoming. 

Foram desenvolvidos novos projetos na área específica do ciclo de estudos. Verificou-se que a publicação em 

revistas internacionais e a participação em congressos internacionais potenciaram sinergias de internacionalização 

pela investigação de modo a desenvolver novos projetos na área específica do ciclo de estudos. Face ao exposto, 

coexistem diversos projetos que tem contribuído para reforçar a internacionalização.  

- Erasmus (EUXarxaClau - FamilyEdunet: families for educational success; EURODIR-European 

transnational network of training organisations for directors of welfare institutions) e outros projetos de 

Inovação e Formação (Luso-Canadiana - Portuguese & Luso-Brazilian Studies - York 

University/Toronto/Canadá).  

- ISCE & ISAMB: Projeto ESCOOL e Projeto Dream Yold – Qualidade de vida e bem-estar, no espaço 

intergeracional e nos cenários de vida (Em curso). 

- ISCE & Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico (CIDET), GRUPO KENTA da 

Universidade Pedagógica Nacional da Colômbia (em curso). Modelos, práticas e estratégias de inclusão. 

- UDCA (COLÔMBIA) / ISCE (PORTUGAL). Relación entre los estilos de aprendizaje e implementación de 

estrategias para el desarrollo de competencias comunicativas y de la comprensión.  

- Universitad Miguel Hernandez de Helch (ESPANHA)/ ISCE (PORTUGAL). Análisis e intervención 

psicológica en la prevención de conductas de riesgo para la salud. Número de registro 11/0075 Índice 

PITT: 110,76.  

- Universitad de Granada (ESPANHA) / ISCE (PORTUGAL). Análisis de la Realidad Educativa.  

- ISCE & INFQ-MEA: Participação e dinamização de atividades de consultadoria ao Ministério de Educação 

de Angola – Instituto Nacional de Formação de Quadros (em curso). 

- CMO & ISCE (2019-2020). Repensar a Organização do Ano Letivo como uma forma de Melhorar as 
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Aprendizagens dos Alunos. O projeto promove uma educação inclusiva e contribuiu para a coesão 

educativa do território, em harmonia com os princípios inscritos na Carta das Cidades Educadoras. 

- CMO & ISCE (2018-2020). Projeto de Investigação sobre o Grooming Online nas escolas do Concelho 

de Odivelas.  

- ISCE / UMHE (2015-2017) Projeto de Construção e Validação de uma versão Portuguesa do Wagnild & 

Young Resilience Scale. 

- ISCSP, ISCE e UGR (2013-2018). Núcleo de Investigação. Liderança, Bem-Estar e Cultura Escolar. 

Destacamos que tem sido mantida a cooperação com Angola, nos últimos anos, no quadro do Plano Mestre de 

Formação de Professores, através do Fundo de Apoio Social do Ministério da Administração Territorial de Angola 

(FAS-MAT), da Associação Nacional do Ensino Particular de Angola (ANEP) e da Faculdade de Ciências Sociais 

da Universidade Agostinho Neto.  

O ISCE encontra-se, ainda, a colaborar no processo de consultadoria no âmbito da revitalização do sistema de 

saúde e da construção da carta de educação da província do Cuanza Norte. 

Retomou-se a cooperação com Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste no 

que se refere a preparação de iniciativas à mobilidade de estudantes, docentes e pessoal técnico bem como a 

manutenção da oferta de bolsas de estudo para estudantes destes países.  

A cooperação com a Colômbia foi promovida através da rede ILUMNO com vista ao estabelecimento de convénios 

específicos com um conjunto de universidades que partilham identidades e planos de desenvolvimento. Estas 

parcerias têm como finalidade o estabelecimento de cooperação para todos os programas ou atividades de 

desenvolvimento acadêmico ao nível do ensino, da investigação, do aconselhamento e do desenvolvimento de 

programas de extensão. Como principais ações destas parcerias destacaram-se: - Intercâmbio de professores e 

investigadores. - Desenvolvimento conjunto de projetos de investigação. - Realização de cursos, seminários, 

conferências e oficinas pedagógicas. - Gestão de publicações conjuntas.  

A cooperação com o Brasil foi desenvolvida através da mobilidade de professores e investigação conjunta com o 

GRUPO CAELIS e com FANESE (Sergipe, Aracaju, Brasil). Estão a ser desenvolvidas ações, “Estudar em 

Portugal”, que visam atração de estudantes brasileiros. 

Relativamente aos países Europeus o ISCE continuou a atuação na REDE EURODIR (constituída por instituições 

dos seguintes países: Alemanha, Espanha, França, Hungria, Polónia, Roménia, Rússia e Suíça) através das 
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seguintes ações: - Análise da possibilidade de elaboração de ciclos de estudo conjuntos nas áreas de 

especialidade das instituições da rede a serem submetidos para aprovação junto das instâncias próprias.  

Em resultado das parcerias estabelecidas e do alargamento do quadro de intervenção estratégica emergiu a 

necessidade de atualização do guia informativo do estudante internacional e, ainda, a definição e implementação 

de um conjunto de unidades curriculares cuja lecionação será feita em línguas estrangeiras. De referir que o ano 

letivo de 2018-2019 se caracteriza pelo maior incremento no estabelecimento da Bilateral Agreements no âmbito 

do ERASMUS +. 

Análise Swot 

Complementa-se este relatório com uma análise SWOT do ciclo de estudos focalizada nos resultados das 

avaliações realizadas pelo GAPQ, estudantes, docentes, coordenação e direção de departamento. 

Pontos fortes 

- Objetivos adequados à história, missão e projeto do ISCE enquanto instituição de ESP 

- Estrutura organizacional do curso que envolve docentes e estudantes nas tomadas de decisão 

- Estrutura curricular adequada aos princípios de Bolonha 

- Adaptação das metodologias de ensino aos objetivos de aprendizagem das UCs e da carga média de 

trabalho ao nº de ECTS 

- A concretização do Estágio I, Estágio II e Estágio III, que decorrem ao longo dos 3 anos do curso, para a 

consolidação de uma base prática e profissionalizante ajustada à realidade 

- Elevado nº de parcerias de estágios sólidas e ativas como a SCML e Câmaras de Loures, Cascais e 

Odivelas. 

- Relacionamento sólido entre coordenação, docentes e não docentes 

- Reuniões ao longo do ano com os docentes numa interdisciplinaridade desejada; Comunicação fluída 

entre os docentes das áreas científicas 

- Elevado nº de docentes a tempo integral com uma ligação à instituição superior a 3 anos e com grau de 

doutor e título de especialista nas áreas core do curso; Ter no seu quadro 2 docentes ASC, estando uma 

delas a tempo integral e a acompanhar as práticas dos alunos, promovendo assim a inserção dos seus 

diplomados; Docentes dinâmicos que contribuem para os planos anuais de atividades com uma enorme 
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diversidade de propostas 

- Ambientes de aprendizagem diversos (sala, laboratórios, instituições) 

- Aplicação dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria de soluções; Recolha 

de informação, acompanhamento e avaliação regular do curso e brainstormings para definição de 

melhorias das Infraestruturas, equipamentos e materiais. 

- Existência de um gabinete de qualidade; Avaliação regular do desempenho do pessoal docente; Cursos 

de formação avançada para docentes. 

- Estruturas e medidas de apoio pedagógico, de emprego e empreendedorismo. 

- Nº de estudantes sustentável e sucesso escolar regular, nomeadamente, na área científica core do curso. 

Ações culturais e científicas regulares organizadas pela coordenação e estudantes. 

- Estágios obrigatórios (Portugal) e voluntários (estrangeiro Erasmus+) 

- Elevada empregabilidade dos estudantes. 

- Integração dos estudantes na investigação científica; Comunicações de estudantes e docentes em 

congressos com posterior publicação de artigos c/ revisão por pares. 

- Cooperação: intrainstitucional com outros cursos/departamentos do ISCE para ações conjuntas; 

Cooperação interinstitucional com diversas instituições sociais e culturais publicas e privadas; Promoção 

do intercâmbio cultural, científico e técnico com instituições congéneres. 

- Parceria efetuada com a APDASC, fundada por uma ex-aluna e atual docente do ciclo de estudos. 

- Parcerias internacionais: Association Européenne pour le Développement Éducatif et Social des 

Personnes - AEDESP; Association Internationale des Éducateurs de Jeunes Inadaptés - AIEJI - 

EURODIR; RIA -Rede Iberocamericana de Animação Sociocultural; Rede ILUMNO e ENSSEE (European 

Network of Sport Science, Education Employment). 

Pontos fracos 

- Investigação realizada pelos Docentes na área da Animação Sociocultural e a sua integração nas linhas 

de investigação do CI-ISCE. 

- Percentagem de docentes em mobilidade. 

- Dificuldades de comprometimento de alguns docentes em tempo parcial nas atividades de extensão. 
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- Ainda se verificam resistências, por parte de alguns estudantes e docentes, em responder aos 

questionários de avaliação, o que requer, naturalmente, especial cuidado na leitura e generalização dos 

resultados. 

- Os estudantes-trabalhadores revelam maiores dificuldades de integração na comunidade académica. 

- Mobilidade internacional dos estudantes. 

- Percentagem de alunos estrangeiros ainda reduzida. 

- Dinamização ainda aquém das potencialidades das parcerias/colaborações internacionais. 

- Embora os objetivos gerais estejam adequados ao ciclo de estudos verifica-se a necessidade de reajustes 

em algumas UCs em termos de conteúdos programáticos, nas denominações de algumas UCs, bem 

como nas tipologias, conforme identificado pela estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo 

(alterações apresentadas). 

Oportunidades 

- Desenvolvimento de ações de promoção da cultura geral na contribuição para o desenvolvimento regional 

através de atividades de extensão educativa, cultural e técnica. 

- Contribuir como escola de formação de Animadores Socioculturais para uma maior promoção e 

divulgação da Animação Sociocultural em Portugal. 

- Maximizar a atuação do corpo docente que a instituição já dispõe nas áreas científicas do ciclo de estudos 

enquanto garante de sustentabilidade. 

- Fomentar e aprofundar a investigação científica por parte do corpo docente assim como a integração dos 

estudantes na investigação. 

- Maximizar as múltiplas parcerias nacionais e internacionais. 

- Aproveitar as várias parcerias nacionais e internacionais para o relacionamento do ciclo de estudos com 

o tecido empresarial 

- Maximizar os protocolos de investigação e de desenvolvimento de projetos conjuntos com instituições 

congéneres 

- Incrementar a internacionalização do curso através de novas parcerias 

- Continuar a aposta na Biblioteca digital da plataforma de aprendizagem b-learning 
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- Utilização de recursos tecnológicos no apoio à aprendizagem 

- Existência de estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento ao aluno 

- Mobilidade nacional e internacional do estudante: estudos e estágios 

- O GAPQ começa a dispor de mecanismos e de indicadores de qualidade para o ciclo de estudos que 

podem nortear linhas de atuação. 

- Adaptar a dinâmica da comunidade académica à realidade dos trabalhadores-estudantes de modo a 

integrá-los no ensino superior politécnico. 

- Desenvolvimento e dinamização do GRI junto da comunidade académica de modo a incentivá-los à 

participação em programas de mobilidade. 

- A organização do ciclo de estudos é promotora de capacidades críticas, empreendedoras e de autonomia 

cognitiva, conducentes ao enquadramento dos estudantes nos mercados profissionais. 

- Possibilidade de propor um reajuste no plano de estudos, nas denominações e nas tipologias de algumas 

UCs, nomeadamente: Pedagogia Social, Expressão Corporal e Dramática; Multiculturalidade e Minorias; 

Expressão Motora; Desenho, Desenvolvimento e Avaliação de Projetos; Âmbitos e Fundamentos I; e 

Organização e Gestão de Eventos; Criação Corporal e Criação dramática; Observação em Contextos; 

Prática em Contextos; Prática em Animação Sociocultural; Expressão Visuo-plástica; Necessidades 

Educativas Especiais; Promoção da Saúde; Introdução à Gerontologia. 

Constrangimentos 

- As medidas propostas pelo GAPQ têm assumido investimentos e custos elevados, com especial 

incidência em tempos de dificuldade social e económica 

- Os docentes e estudantes ainda não parecem conscientes da importância efetiva da sua participação nos 

processos de tomada de decisão que afetam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade. 

- A situação socioeconómica fragiliza a dinamização das várias parcerias internacionais e nacionais. 

- Os baixos valores nas bolsas de mobilidade associados às condições socioeconómicas do país são um 

constrangimento importante tanto para a mobilidade de estudantes como de docentes. 

- A utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo 

ensino/aprendizagem deve ser feita com alguma precaução até ser incrementada a percentagem dos 

respondentes. 
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- Apesar do elevado número de protocolos de mobilidade / parceria internacionais e das medidas para a 

sua promoção existem constrangimentos resultantes do baixo valor das bolsas de mobilidade e de ordem 

económica e social por parte dos estudantes. 

- Trabalhadores estudantes tem maior dificuldade no trabalho autónomo e nas atividades extracurriculares 

desenvolvidas pelo ciclo de estudos. 

- A redução do número de bolsas do FAS trouxe constrangimentos aos estudantes do ensino superior. 

- A produção científica de impacto é um processo moroso e que exige tempo para maturação e reflexão. 

- O aumento do impacto das atividades promovidas no âmbito do ciclo de estudos, nomeadamente, 

congressos, jornadas, seminários e ações de formação seria favorecido pela existência de um maior 

número de estudantes. 

Proposta de ações de melhoria 

1) Aumentar a integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas de ASC desenvolvidas pelo 

ISCE em projetos comuns a várias UCs de modo a melhorar a investigação realizada pelos docentes na 

área da Animação Sociocultural e a sua integração nas linhas de investigação do CI-ISCE. 

2) Estimular a produção científica de impacto por parte de alguns docentes, através da atribuição de 

pontuação que reverta positivamente na avaliação de desempenho 

3) Estimular a mobilidade internacional (outgoing) através da atribuição de pontuação que reverta 

positivamente na avaliação de desempenho. 

4) 4 - Reforçar o comprometimento de alguns docentes em tempo parcial nas atividades de extensão através 

da sensibilização para as funções do professor do ensino superior politécnico. 

5) Seminários de motivação pelo GAPQ junto de estudantes e docentes de modo a aumentar a adesão nas 

respostas aos questionários 

6) Períodos de ações de formação extracurricular, visitas e atividades de investigação mais diversificados, 

para ir ao encontro da disponibilidade reduzida dos trabalhadores-estudantes proporcionando uma maior 

integração na comunidade académica. 

7) Estimular a mobilidade internacional (outgoing) através do GRI com a apresentação de experiências 

realizadas em outros países (vídeos, seminários, etc.) fazer convites diretos a todos os estudantes. 

8) Aumentar a integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas de ASC desenvolvidas pelo 
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ISCE em projetos internacionais de modo a acolher e organizar mobilidade de estudantes estrangeiros 

(incoming). 

9) Aumentar os contactos com instituições de ensino superior estrangeiras, para manifestar a total 

disponibilidade do ISCE em participar em projetos de investigação assim como na mobilidade de docentes 

e estudantes. 

10) Reajustar o plano de estudos em algumas UC em termos de conteúdos programáticos, novas 

designações e tipologias, conforme identificado pela estrutura organizacional responsável pelo ciclo de 

estudos (alterações apresentadas). 
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Conclusão 

Consumando-se o exercício de avaliação da qualidade a partir dos dados disponíveis no momento, o relatório 

afigura-se com validade, apresentando a possibilidade de retirar consequências dos dados recolhidos. Realça-se 

que as propostas de melhoria que foram avançadas no ano letivo anterior foram superadas, à exceção da 

mobilidade dos estudantes e das taxas de abandono ao fim da conclusão do primeiro ano de curso, atividades nas 

quais já se verifica algum progresso, mas que se encontram ainda em fase desenvolvimento. 

 

Odivelas, 12 de outubro de 2020 

A Direção do GAPQ 

 

(Dra. Rumilda Pessoa) 

 

A Direção do Departamento 

 

(Prof. Especialista Fernanda Carvalho) 

 

A Coordenação do Curso 

 

(Prof. Doutora Eva Correa) 




