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INTRODUÇÃO 

A avaliação do Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 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 

Partindo de uma recolha sistemática de um conjunto de informações sobre as dinâmicas da organização do Curso 

e de uma reflexão sobre as apreciações críticas sustentadas pela comunidade educativa, este relatório pretende 

contribuir para a consolidação da política de qualidade do ensino respondendo às sugestões de melhoria da CAE. 

A avaliação interna tornou-se, assim, indispensável para o diagnóstico, intervenção e orientação dos princípios de 

qualidade e, pela sua sistematicidade, tende a constituir-se numa prática comum e crescentemente participada 

por todos os intervenientes no processo de ensino/aprendizagem. 

Deste modo, procedeu-se à monitorização da organização do ensino tendo em conta a real articulação curricular 

os objetivos de aprendizagem, os conteúdos programáticos, as metodologias de ensino e a integração da 

investigação. 

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 
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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.  

- 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; o número de respostas dos 

estudantes do 4.º semestre 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 positivas no tocante ao 

funcionamento das UC`S. As avaliações recaíram maioritariamente sobre os níveis mais elevados das escalas. 

Como sugestões de melhoria os discentes referem: 

- Retirar/substituir uma UC de opção que nunca é escolhida. 

- Criar UC`s de opção de maior interesse. 
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- Alargar os prazos para entrega dos Relatórios Finais de Estágio. 

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, parece existir 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 muito 

favoráveis.  

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 UC. 

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. 

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.  
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Realizou-se, igualmente, o aperfeiçoamento dos apoios educativos com vista à melhoria das taxas de aprovação 

e do sucesso escolar. A coordenação orientou a sua ação educativa e formativa com a preocupação permanente 

de que os seus estudantes consigam ter sucesso, não só quanto às aprendizagens específicas no âmbito do ciclo 

de estudos, como para terem sucesso na sua formação integral de cidadãos completos, responsáveis, solidários 

e com práticas inclusivas.  

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

curso.  

Consideraram positiva a divulgação durante o segundo semestre do 1º ano, das linhas de investigação em curso 

no Centro de Investigação do ISCE (CI-ISCE) da responsabilidade dos docentes do Curso. Esta apresentação 

possibilitou integrar os estudantes no CI-ISCE de modo a maximizar o apoio e acompanhamento à realização dos 

trabalhos de projeto levados a cabo no ciclo de estudo.  

Os docentes referiram que a Divulgação durante o 1º ano, das condições de exequibilidade das investigações 

(seminários, temáticas a aprofundar por convidados externos, adaptação das investigações às realidades 

profissionais dos alunos aquando da frequência do 2º ano) foi facilitadora dos percursos de estudo.  

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 

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. 
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Síntese das reuniões com a coordenação do curso, direção de departamento e 
representantes dos estudantes. 

A apreciação global foi positiva.  

O segundo semestre decorreu de forma atípica, havendo necessidade de readaptação a uma nova modalidade 

de trabalho que, inicialmente, foi um pouco atribulada, contudo, o esforço, empenho e determinação de todos os 

intervenientes no processo de formação profissional das nossas estudantes permitiram que os objetivos fossem 

alcançados com êxito.  

O compromisso assumido pelas estudantes em dar continuidade à componente de estágio, em formato online 

(através das várias plataformas utilizadas pelas instituições escolares) e a inexcedível colaboração das entidades 

parceiras tornaram possível a plena concretização dos vários estágios nos deferentes contextos educativos.  

Será importante salientar que 100% das instituições aceitaram dar continuidade aos Protocolos existentes e as 

respetivas direções, coordenações de estabelecimento, educadoras e professoras cooperantes foram 

fundamentais para que as nossas estudantes pudessem terminar a sua licenciatura com sucesso académico, 

munidas de competências científico-pedagógicas e enriquecimento das suas competências sociais e éticas.  

As estudantes revelaram grande maturidade e sentido de responsabilidade perante as crianças /alunos e sempre 

foram assíduas, colaborantes com as orientadoras e restante comunidade educativa, recetivas a novos desafios, 

criativas e resilientes, sendo de salientar a boa relação iniciada e mantida com os encarregados de educação e 

respetivas famílias das crianças/alunos, que fizeram parte do processo de avaliação do trabalho desenvolvido ao 

longo do semestre.  

Todos os estágios se concretizaram com êxito, mantendo o rigor e a exigência para uma formação profissional de 

qualidade. O processo de avaliação de desempenho em estágio foi realizado de forma contínua, pelas professoras 

cooperantes, conforme estabelecido nos protocolos de colaboração 

No que respeita às aulas da componente de Seminário, estas decorreram através da Plataforma Blackboard, em 

modo síncrono, e foram, igualmente, disponibilizados diversos materiais e documentos de apoio para a 

concretização dos Projetos, a serem desenvolvidos nos respetivos contextos educativos. 

As estudantes foram acompanhadas na realização do seu Relatório Final e realizaram as melhorias que foram 

propostas quer pela Orientadora, quer pelos coorientadores que sempre se manifestaram disponíveis para efetuar 

as tutorias necessárias para conceção do respetivo relatório. Um dos aspetos menos positivo da lecionação desta 
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unidade curricular é o número de horas para a sua operacionalização, que é muito reduzido, e obriga à realização 

de inúmeras tutorias para responder às necessidades de acompanhamento das estudantes ao respetivo relatório 

Final de Estágio. 

Os relatórios foram apresentados publicamente, através da plataforma Zoom. Para arguir alguns relatórios, foram 

convidados arguentes externos, que apreciaram, de modo muito positivo, a componente de investigação, que foi 

realizada neste Curso. Também se destaca o empenhamento da grande maioria dos estudantes em levar a cabo, 

com sucesso, esta dimensão investigativa da sua prática pedagógica e o reconhecimento da pertinência da mesma 

para a construção da sua identidade profissional e como alicerce para a sua prática profissional futura. 

Face ao exposto, as estudantes conseguiram alcançar os objetivos delineados e conseguiram demonstrar os 

resultados obtidos no Plano de Ação implementado. 

Apesar dos constrangimentos, foi um ano letivo positivo, em que o empenho de todos os envolvidos foi crucial 

para o sucesso académico das estudantes.  

Verificou-se uma boa dinâmica na formação contínua aos orientadores cooperantes e ex-alunos do ISCE no âmbito 

de Conferências, Ações de Formação presenciais, Webinars, entre outros, com o propósito da atualização 

científica e pedagógica dos educadores e professores em exercício. 

Salienta-se o seminário, em que se deu conta da Avaliação na Educação Pré-escolar, que, pela sua nobreza em 

termos do conteúdo abordado e dos seus oradores, se tornou um momento rico de aprendizagens. Também pelo 

número de participantes foi uma estratégia de divulgação do ISCE e dos cursos que ministra, muito assertiva e 

conseguida. Em síntese, apesar do contexto vivenciado considera-se que foi possível concretizar o plano de 

estudos do Curso de Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico e promover 

aprendizagens nos nossos estudantes. 

Como sugestões de melhoria as partes envolvidas consideram importante submeter junto da A3ES uma proposta 

que vise: 

- Criar coerência interna entre os planos de estudo do Mestrado em Pré-Escolar e o Mestrado em Pré-

Escolar em Ensino do 1º. Ciclo do Ensino Básico; 

- Criar UC´s de opção que revelam maior interesse para os discentes 

 A coordenação destacou a elevada participação dos estudantes e ex-alunos deste curso em congressos nacionais 

e internacionais, com submissão de artigos com revisão por pares e respetiva publicação com o propósito de 
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motivar os Investigadores Permanentes e Investigadores estagiários para a continuidade da Investigação e 

Formação Profissional Contínua, viabilizando o necessário diálogo interpares e, consequentemente, a aquisição 

de novas competências técnicas, científicas e pedagógicas.  

Evidenciou-se o estreitamento das relações profissionais de caráter científico-pedagógico com as instituições 

parceiras e agrupamentos de escolas na conceção e desenvolvimento de Projetos envolvendo as Comunidades 

Educativas, organismos públicos e privados e as famílias das crianças/alunos em que são efetuados os estágios 

das Práticas de Ensino Supervisionadas. 

 Foi destacado ainda: 

- A constante atualização das bibliografias das UCs ; 

- A melhoria do o corpo docente com a integração de novos doutores na área de especialização do ciclo 

de estudos, a saber: um doutor, a tempo integral, na área da Ciências da Educação - Didática e 

Organização Escolar e com mestrado em Metodologia do Ensino da Matemática; uma doutora, a tempo 

parcial, em educação com especialização na área da Didática da Matemática; uma doutora, a tempo 

integral, na área da educação com especialização em Didática da Língua Portuguesa e um doutor, a 

tempo parcial, com especialização em Ecologia Humana e pós-doutoramento em Ciências da Educação, 

na especialidade da Didática das Ciências.  

- A qualificação científica dos docentes tem sido uma aposta da instituição e os professores do 

Departamento de Educação, nomeadamente, do Curso de Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino 

do 1º ciclo do Ensino Básico do ISCE integraram Comissões Científicas e Comissões de Coordenação 

de simpósios de Congressos Internacionais. Houve um elevado empenho na participação de docentes 

em publicações em revistas internacionais com revisão por pares, como se pode verificar nas referências 

que constam neste Relatório. Foram, constantemente, motivados os estudantes finalistas, do referido 

curso, para a apresentação de comunicações, resultado de projetos de investigação-ação desenvolvidos 

nas Práticas de Ensino Supervisionadas e nas Didáticas Específicas.  

- O investimento substancial na integração de recursos tecnológicos de comunicação permitindo a 

presença online dos estudantes às aulas, que por motivos devidamente justificados não se podem 

deslocar ao ISCE. Este investimento foi considerado pelos estudantes como uma mais-valia, na medida 

em que, em condições pandémicas, foi desde o primeiro dia de confinamento possível aceder à 

continuidade da lecionação sem qualquer constrangimento e cumprindo todos os índices de exigência, 

rigor e qualidade científico-pedagógica. A utilização da Plataforma Blackboard constituiu-se como um 
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recurso indispensável à lecionação, ao apoio tutorial e acesso ao repositório online.  

Investigação 

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

e Formadores que, por sua vez, agrega núcleos de investigação no seio dos quais decorrem os projetos. 

Importa mencionar que se intensificou a articulação com outras instituições do ensino superior com cursos 

similares para a realização de Mobilidade Internacional, Conferências, Seminários, Reuniões de caráter científico-

pedagógico, atos académicos (Júris de Provas de Mestrado) entre outros. Assim destacamos a articulação com: 

Faculdad de Educacion - Universidade de Granada, Faculdad de Educacion de Albacete, Instituto Superior 

Politécnico de Leiria, Instituto Superior Politécnico de Santarém, Escola Superior de Educação de Lisboa, Instituto 

de Educação da Universidade de Lisboa, Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora, Instituto Superior 

Politécnico de Beja, Instituto Politécnico de Bragança.  

Esta articulação tem sido intensificada nos últimos dois anos e está patente na apresentação de Comunicações 

orais, Comunicações escritas entre outras atividades.  

A equipa deste núcleo compreende investigadores, estudantes de mestrado e alunos graduados pelo ISCE que 

atualmente produzem trabalho centrado em Investigação sobre a própria prática, educação em ciências, educação 

em matemática, narrativas supervisivas e o seu contributo para o desenvolvimento profissional do professor e 

bem-estar em contexto educativo. 

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. 

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 potenciar a 

internacionalização, através da investigação, de modo a desenvolver novos projetos nas áreas específicas do ciclo 

de estudos.  

Apresentam-se alguns dados relevantes que permitem aferir as melhorias, nomeadamente na publicação de 

artigos em Revistas Internacionais com revisão por pares, no ano letivo de 2019/2020: 
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- Catalão, P., Casal, J. Picado, M. (2019). Dyscalculia and development the sense of number: 

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

35-43. 

- Cerdeira, L., Cabrito, B. G., & Mucharreira, P. R. (2019). O crescimento do Ensino Superior no Portugal 

democrático: evolução da pós-graduação e da produção científica. Eccos – Revista Científica, 51, 1-24. 

[Qualis 2019: A2] [JCR (Web of Science)] eISSN: 1983-9278 

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

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

- Corrêa, E., Mendonça, R., & 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, 2019, 368-376. Granada: Asociación Española de la Psicología Conductual 

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

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

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

Issue-09, pp 60-67. 

- Henrique, C., Pedro, T., Mucharreira, P. R., Raposo, H., & Farinho, P. (2020). O papel das atividades 

experimentais no processo de ensino-aprendizagem das ciências. In Lopes, R. P., Mesquita, C., Silva, E. 

M., & Pires, M. V. (Eds.) (2020). Livro de Atas do V Encontro Internacional de Formação na Docência 

(INCTE 2020) (pp. 341-350). Bragança, Portugal: Instituto Politécnico de Bragança. ISBN: 978-972-745-

276-7. 

- 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  

- Mucharreira, P. R., Antunes, M. G., Cabrito, B. G., & Cerdeira, L. (2020). Políticas educativas e 

aprendizagem dos alunos no ensino não-superior português. Práxis Educacional, 16(38), 441-460. 

[Qualis 2019: A2] [JCR (Web of Science)] ISSN: 2178-2679 
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- Mucharreira, P. R., Antunes, M. G., Cabrito, B. G., & Cerdeira, L. (2020). Educational Policies and 

Students Learning in Portuguese Educational System. In Gómez Chova, L., López Martínez, A., & Candel 

Torres, I. (Eds.) (2020). INTED 2020 Proceedings – Sharing the Passion for Learning (pp. 1654-1660). 

Valencia, Spain: IATED Academy. [ISI Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)]. ISSN: 

2340-1079| ISBN: 978-84-09-17939-8. 

- Mucharreira, P. R., Cabrito, B., & Capucha, L. (2019). Net costs of class-size reduction: the portuguese 

case. Cadernos de Pesquisa, 49(172), 164-181. [SJR 2019: 0,406; Q2] [CiteScore 2019: 0,500] [SNIP 

2019: 0,807] [Qualis 2019: A1] ISSN: 0100- 1574 | e-ISSN: 1980-5314  

- Rodrigues, A. L., Cerdeira, L., Patrocínio, T., Cabrito, B., & Mucharreira, P. (2021). Input and Output 

Indicators of the Higher Education Institutions for Quality of Life in Portugal. International Journal of Higher 

Education, 10(2), 299-307. [SJR 2019: 0,120; Q4] [CiteScore 2019: 0,200] [SNIP 2019: 0,215] ISSN: 1927-

6044 | e-ISSN: 1927-6052 

- Rodrigues, F. & Mogarro, M. J. (2019). Os currículos de formação inicial de professores: aproximações e 

distanciamentos em dois países europeus. Revista Lusófona de Educação, 46, 75-91.  

- Rodrigues, F. & Mogarro, M. J. (2019). Student teachers’ professional identity: A review of research 

contributions. Educational Research Review, 28. doi: 10.1016/j.edurev.2019.100286 

- Rodrigues, F. & Mogarro, M. J. (2020). Imagens de identidade profissional de futuros professores. Revista 

Brasileira de Educação, 25, 1-21. 10.1590/s1413-24782019250004 

- Rodrigues, S., Farinho, P., Almeida, T., Pinto, F., & Corrêa, E. (2019). Das atividades experimentais ao 

desenvolvimento de atitudes em ciências no 1º ciclo do ensino básico. In Ruiz-Herrera, N.; Guillén-

Riquelme, A. & Guillot-Valdés, M. (Coords). Avances en Ciencias de la Educatión y Desarrollo, 2019, 361-

367. Granada: Asociación Española de la Psicología Conductual (AEPC). ISBN: 978-84-09-19788-0 

De referir ainda a participação em Congressos Internacionais com publicação: 

- Antunes, I, Farinho, P. &Corrêa, E. (2019). Da Expressão Dramática ao estudo do Meio: Uma Experiência 

em 1º Ciclo. In Ângela Balça, Clarinda Pomar, Conceição Leal da Costa, Isabel Bezelga, Lurdes Moreira 

& Olga Magalhães (Coord). (Pp.444-475). A Formação de Educador@s e Professor@s: olhares a partir 

da UniverCidade de Évora. Évora: (CIEP | UE), 1ª Edição. ISBN [Suporte eletrónico] 978-989-8550-74-3. 
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- Barata, C., Pereira, D., Farinho, P., Raposo, H., & Ribeiro, I., (2019). Conhecer as profissões – uma 

abordagem integradora para promover aprendizagens significativas. In Noelia Ruiz-Herrera, Alejandro 

Guillén-Riquelme y María Guillot-Valdés. (Coord). Avances en Ciencias de la Educación y del Desarrollo, 

2019. (Pp.385-396). Granada: Edicion Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). ISBN: 

978-84-09-19788-0. 

- Coelhoso, F., Matos, M., & Equipa Aventura Social (2020). Dream Yold – Qualidade de Vida e Bem-Estar 

Sénior. Comunicação apresentada no 13° Congresso de Psicologia da Saúde, Covilhã, Janeiro 2020.  

- Cohen, M.; & Rosa, C. (2019). Os diários reflexivos – O seu contributo para o desenvolvimento 

profissional do educador/professor. In IV Encontro Luso-Brasileiro Trabalho Docente e Formação de 

Professores. Profissão docente, investigação e sociedade: diálogos múltiplos. Livro de Resumos: 

Conferências, Mesas Redondas, Simpósios e Comunicações Livres. Resumos online. ISBN 978-989-

8753-52-6. 

- Costa, M., Ribeiros, I., Farinho, P., Corrêa, E., & Raposo, H. (2019). Os Astros – Uma Visita de Estudo 

como Estratégia de Aprendizagem. Paper presented to the I Congreso Internacional de Emprendimiento 

y Competências Docentes. Albacete (25 a 27 de outubro). 

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

"Ciencibiliza-te". Paper presented to the 7Th International Congress of Educational Sciences and 

Development. Granada (24 a 26 de abril) 

- Ferreira, S., Farinho, P., & Ribeiros, I. (2020). Metodologia de trabalho por projeto - uma abordagem 

articulada a partir d ‘a roda dos alimentos’, uma investigação no jardim de infância. In Torres, J., Garcia, 

S., Soto, M., & Reche, J. (Editores). Análisis sobre metodologías activas y tic para la enseñanza y el 

aprendizaje (pp.443- 456). Madrid: editorial DYKINSON.ISBN: 978-84-1377- 173-1 

- 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. 

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

- Pona, S., Farinho, P., & Corrêa, E. (2020). O papel das artes visuais na educação: uma investigação no 

jardim de infância. In Torres, J., Garcia, S., Soto, M., & Reche, J. (Editores) Análisis sobre metodologías 

activas y tic para la enseñanza y el aprendizaje (pp. 457-470). Madrid: editorial DYKINSON. ISBN: 978-

84-1377-173-1.  

- Rodrigues, F. & Mogarro, M. J. (2019). Currículos, programas e práticas: Um estudo comparado de dois 

cursos de formação inicial de professores em Portugal e na Suécia no âmbito do processo de Bolonha. 

Revista Internacional de Formação de Professores, 4(2), 79-97 

- Ruas, C., Raposo, H., Ribeiros, I., Farinho, P., & Corrêa, E. (2019). A Diversidade Familiar: Um projeto 

desenvolvido em Educação Pré-Escolar. Paper presented to the I Congreso Internacional de 

Emprendimiento y Competencias Docentes. Albacete (25 a 27 de outubro). 

- Ruas, C.; Ferreira, N., & Rosa, C. (2020). La contribución de los materiales manipulables en el desarrollo 

del sentido del número en la Educación Pre-Escolar In Montero, J. Huamani, C.; Cortés, Y. (Editores). 

Memórias CISIET 2020. (Vol I, p. 172). Bogotá, Colombia: Universidad Pedagogica Nacional/ Universidad 

Militar Nueva Granada. ISSN: 2619-1873 

- 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. 

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 de educação, tem vindo a contribuir para a 
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coordenação e consultoria da política educativa local em articulação com outras políticas sociais, propondo ações 

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

No que se refere à participação no CLASO, o ISCE tem contribuído para o 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. 

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. 

Formação contínua de professores em parceria com o Centro de Formação Loures Oriental. Já foram realizadas 

mais de 30 ações de formação com um impacto em cerca de 600 professores. 

Realização de encontros técnicos e científicos abertos à comunidade e em parceira com a CMO e outras 

entidades. 

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 

training para estudantes).  

Assim, nos últimos anos, os Professores do ciclo de estudos: Eva Correa, Filipa Coelhoso, Luís Picado, Paula 

Farinho e Ricardo Martins participaram em mobilidade com instituições parceiras, designadamente a Universidade 

de Castilla-Mancha –Albacete, Universidade de Granada e a Universidade Miguel Hernandez de Elche. Foram 

ainda realizadas mobilidades com a UDCA (COLÔMBIA), as Faculdades de Santo António e de São Salvador no 

Brasil e o IRTS – Bretagne. 
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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.  

- ISCE & ISAMB (Em curso). Projeto ESCOOL, Dream Yold – Qualidade de vida e bem-estar. 

- 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 Ensino 

Aprendizagem. 

- 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. PROJETO DE INVESTIGAÇÃO – Análisis de la Realidad Educativa Andaluza - Universitad 

de Granada (ESPANHA) / ISCE (PORTUGAL). 

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

- ISCE & INFQ-MEA (em curso) - Participação e dinamização de atividades de consultadoria ao Ministério 

de Educação de Angola – Instituto Nacional de Formação de Quadros. 

- CMO & ISCE (2019-2020). Repensar a Organização do Ano Letivo como uma forma de Melhorar as 

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. 

- ISCE / UMHE (2018-2020) Projeto de Construção e Validação de uma versão Portuguesa do Wagnild & 

Young Resilience Scale. 

- UGR – ISCE (2019). Coordenação do Simpósio - Diversidade educativa: projetos integrados em contextos 

formais e não formais. 7Th International Congress of Educational Sciences and Development. Granada. 
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- Participação como instituição colaboradora e membro do comité científico, do XIII International Congress 

of “Liderazgo y empoderamiento docente. Nuevos retos de la educación inclusiva en la sociedad del 

conocimiento”. University Castilla-La-Mancha, Albacete (14 a 17 March). 

- Participação de docentes do ciclo de estudos como conferencistas no 6Th International Congress of 

Educational Sciences and Development. Setúbal (23-25 June). 

- Participação de docentes do ciclo de estudos como conferencistas no 4Th International Congress of 

Educational Sciences and Development. Santiago de Compostela (23-25 June). 

- Participação de docentes do ciclo de estudos como conferencistas no Congresso Internacional de 

Semilleros de Investigación. Educación- Tecnología CISIET 2017. Bogotá, Colômbia (6-7 de outubro) 

- Participação de docentes do ciclo de estudos como conferencistas no Congresso Internacional de 

Semilleros de Investigación. Educación- Tecnología CISIET 2018. Cusco, Perú (26-27 de setembro) 

- Participação de docentes do ciclo de estudos como conferencistas no Congresso Internacional de 

Semilleros de Investigación. Educación- Tecnología CISIET 2020. Bogotá, Colômbia (6-7 de outubro) 

- ISCE & UGR (2015-2019). Projeto de Investigação. O b-learning como estratégia de inclusão. 

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

Destaca-se 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. 

Foi retomada 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 académico ao nível do ensino, da investigação, do aconselhamento e do desenvolvimento de 
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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, Brazil).  

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 

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 ano 

letivo de 2018-2019 se caracteriza pelo maior incremento nos estabelecimentos de 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 

- Ensino 

Enquadramento dos objetivos do CE na história, missão e no projeto educativo do ISCE é promotor de 

reconhecimento existente por parte dos estudantes, parceiros e mercado. 

Apetrechamento com a mais moderna tecnologia necessária para fazer face a situações pandémicas 

através do EaD. 

Os processos de avaliação contínua, internos e externos, resultaram numa melhoria da oferta formativa. 

- Investigação 

Aumento de publicações de artigos em revistas científicas nacionais e internacionais. 
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- Extensão e Internacionalização 

Existem procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional a nível nacional e 

internacional. 

- RH 

Corpo docente estável e mais qualificado, a produzir investigação nas áreas core dos CE e reconhecida 

pela comunidade científica. 

Pessoal não docente afeto aos ciclos de estudos com larga experiência, estável e com níveis de 

desempenho significativo nas suas funções. 

- Instalações e Recursos Materiais 

Campus educativo físico e virtual com ambiente real e digital, multifuncional e com todas as valências 

exigidas pelo CE. 

- Informação, Imagem e Comunicação 

O crescente investimento no desenvolvimento do Departamento de Comunicação e Marketing, tem 

permitido uma relação com o exterior mais dinâmica, bem como com uma relação mais próxima com a 

imprensa. 

- Avaliação e Promoção da Qualidade 

O trabalho de melhoria contínua desenvolvido pelo GAPQ, tem permitido aos ISCE a implementação de 

um verdadeiro sistema interno de avaliação da qualidade, sendo um valioso instrumento de monitorização 

das estruturas e funcionamento do ISCE. 

Pontos fracos 

- Ensino 

O desajuste entre os planos de estudos do Mestrado em Pré-Escolar e o Mestrado em Pré-Escolar e 

Ensino do 1º. Ciclo do Ensino Básico; 

A existência de um elevado número de estudantes –trabalhadores aumenta as taxas de abandono e o 

tempo médio de conclusão dos cursos. 
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- Investigação 

A inexistência de investigadores a tempo inteiro no CE exige um enorme esforço aos docentes/ 

investigadores. 

- Extensão e Internacionalização 

Fraca mobilidade de estudantes ao nível do outgoing e incoming. 

- Informação, Imagem e Comunicação 

Reduzida divulgação da nova oferta formativa em mercados internacionais. 

- Avaliação e Promoção da Qualidade 

O grau de envolvimento das partes interessadas em exercícios de avaliação interna está, ainda, abaixo 

das expetativas. 

Oportunidades 

- Ensino 

Potenciar a afirmação e reconhecimento profissional do ciclo de estudos junto das escolas e comunidade. 

- Investigação 

Aproveitar as parcerias específicas com as IES nacionais e internacionais de modo a potenciar a 

qualidade das atividades de I&D e encorajar outros modelos de organização, mais adequados à 

prossecução dos objetivos estratégicos, incluindo a criação de novas unidades de investigação. 

- Extensão e Internacionalização 

Aprofundar das parcerias com países de língua oficial portuguesa e da américa latina visando atrair novos 

alunos e/ou de formações em áreas especificas. 

Estimular atividades de intercâmbio cultural, científico e técnico com IES. 

- RH 

Aproveitar a formação avançada do Pessoal Docente de modo a maximizar a sua atuação nas áreas 

científicas do ciclo de estudos enquanto garante de sustentabilidade. 
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- Instalações e Recursos Materiais 

Os investimentos realizados no campus académico (mudança e ampliação de instalações) e virtual trarão 

uma oportunidade para o desenvolvimento e expansão do ISCE com vista à captação de novos públicos. 

- Informação Imagem e Comunicação 

As competências adquiridas ao nível da formação pós-graduada realizada pelos técnicos de comunicação 

e marketing poderão ser aplicadas para a melhoria dos fluxos de informação e comunicação. 

- Avaliação e Promoção da Qualidade: 

O trabalho do QAPQ auspicia a possibilidade da sua avaliação pela A3ES e a consequente melhoria, 

motivando a comunidade educativa para aumentar a participação nos processos de tomada de decisão. 

Constrangimentos 

- Ensino 

Algumas camadas populacionais podem percecionar que este não é um bom momento para investir na 

formação. 

- Investigação 

A inexistência de investigadores a tempo inteiro constitui um constrangimento para aumentar a produção 

científica de reconhecido mérito internacional, atrasando o processo de candidatura para avaliação pela 

FCT. 

- Extensão e Internacionalização 

A situação pandémica e socioeconómica fragiliza a dinamização de parcerias nacionais e internacionais: 

os baixos valores nas bolsas de mobilidade associados são um constrangimento importante. 

- Informação, Imagem e Comunicação 

Baixa dotação orçamental para o departamento de marketing e comunicação para investimentos em 

mercados de grande dimensão. 

- Avaliação e Promoção da Qualidade: 

As taxas da A3ES aos Pedidos de Auditoria de SIGQ constituem um constrangimento. 
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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 Maria dos Anjos) 

 

A Coordenação do Curso 

 

(Prof. Doutora Paula Farinho) 

(Prof. Especialista Celeste Rosa) 
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