
ACEF/1415/25402 — Guião para a auto-avaliação corrigido

Caracterização do ciclo de estudos.
A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:

 Instituto Superior De Ciências Educativas

 
A1.a. Outras instituições de ensino superior / Entidades instituidoras:

 
 
A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):

 Instituto Superior De Ciências Educativas

 
A3. Ciclo de estudos:

 Mestrado em Educação Especial, Domínio Cognitivo e Motor

 
A3. Study programme:

 Master in Special Education, Cognitive and Motor Perception

 
A4. Grau:

 Mestre

 
A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):

 Diário da República, 2ª Série - Nº19 -28/01 de 2009

 
A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:

 Educação Especial

 
A6. Main scientific area of the study programme:

 Special Education

 
A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF): 

144

 
A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável: 

<sem resposta>

 
A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se
aplicável: 

<sem resposta>

 
A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:

 120

 
A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):

 4 semestres

 
A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):

 4 semesters

 
A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:

 50

 
A11. Condições específicas de ingresso:

 De acordo com o DL n.º115/2013, podem candidatar-se ao acesso ao presente ciclo de estudos:
 a) Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal;

 b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1.o ciclo de estudos
 organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a este Processo;
 c) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos

 do grau de licenciado pelo órgão científico estatutariamente competente do estabelecimento de ensino superior
 onde pretendem ser admitidos;

 d) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como atestando capacidade para realização deste ciclo de
estudos pelo órgão científico estatutariamente competente do estabelecimento de ensino superior onde pretendem ser admitidos.

 
A11. Specific entry requirements:

 According to DL n.º115 / 2013 can apply to access to this course of study:
 a) Holders of a degree or legal equivalent;

 b) Holders of a foreign academic degree conferred following a 1st cycle of studies organized according to the
 principles of the Bologna Process by a State adhering to this process;

 c) Holders of a foreign academic degree that is recognized as meeting the objectives of the degree by the
 Scientific Council of the higher education institution where they wish to be admitted;

 d) holders of an academic, scientific or professional curriculum recognized as attesting the capacity to carry out
 this cycle of studies by the Scientific Council of the higher education institution where they wish to be admitted.



 

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

A12. Percursos alternativos como ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de
estudos se estrutura (se aplicável):

 Não

 

A12.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do doutoramento (se aplicável)

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura (se
aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of organisation of alternative paths compatible with the structure of the study
programme (if applicable)

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

<sem resposta>

A13. Estrutura curricular

Mapa I - Não aplicável

A13.1. Ciclo de Estudos:
 Mestrado em Educação Especial, Domínio Cognitivo e Motor

 
A13.1. Study programme:

 Master in Special Education, Cognitive and Motor Perception

 
A13.2. Grau:

 Mestre

 
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 Não aplicável

 
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 Not aplicável

 

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained before a
degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*
Metodologia da Investigação MI 6 0
Ciências da Educação CE 6 0
Tecnologias da Informação e da Comunicação TIC 6 0
Educação Especial EE 90 12
(4 Items)  108 12

A14. Plano de estudos

Mapa II - Não aplicável - 1º Ano - 1º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Mestrado em Educação Especial, Domínio Cognitivo e Motor

 
A14.1. Study programme:

 Master in Special Education, Cognitive and Motor Perception

 
A14.2. Grau:

 Mestre

 
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 Não aplicável

 
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 Non applicable



 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1º Ano - 1º Semestre

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 1st year/ 1st semester

 

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Metodologia da Investigação MI Semestral 160 T - 20; TP - 20; OT - 20 6 Não aplicável
Educação, Desenvolvimento e Dimensão
Social CE Semestral 160 T - 20; TP - 20; OT - 20 6 Não aplicável

Psicopatologias do Desenvolvimento EE Semestral 80 T - 15; TP - 15; OT - 10 3 Não aplicável
Avaliação e Programação em Educação
Especial EE Semestral 80 T - 15; TP - 15; OT - 10 3 Não aplicável

Necessidades Educativas Especiais de
Carácter Prolongado EE Semestral 160 T - 20; TP - 20; OT - 20 6 Não aplicável

Gestão dos Processos Inclusivos na
Educação Especial EE Semestral 160 T - 20; TP - 20; OT - 20 6 Opção

Transição para a vida Activa/Adulta EE Semestral 160 T - 20; TP - 20; OT - 20 6 Opção
(7 Items)       

Mapa II - Não aplicavel - 1º Ano / 2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Mestrado em Educação Especial, Domínio Cognitivo e Motor

 
A14.1. Study programme:

 Master in Special Education, Cognitive and Motor Perception

 
A14.2. Grau:

 Mestre

 
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 Não aplicavel

 
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 Non applicable

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1º Ano / 2º Semestre

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 1st year / 2nd semester

 

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units
Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações
/
Observations
(5)

Mobilidade / Motricidade e Acessibilidades EE Semestral 80 T - 15; TP - 15; OT
- 10 3 Não aplicável

Domínio Cognitivo e Motor, Perturbações da Comunicação/ Linguagem/Fala,
Leitura e Escrita EE Semestral 240 T - 40; TP - 30; OT

- 20 9 Não aplicável

Intervenção Educativa Precoce EE Semestral 80 T - 15; TP - 15; OT
- 10 3 Não aplicável

Comunicação Alternativa/Aumentativa EE Semestral 80 T - 15; TP - 15; OT
- 10 3 Não aplicável

As Tecnologias da Informação e da Comunicação e os Processos de Ensino-
Aprendizagem de alunos portadores de Necessidades Educativas Especiais TIC Semestral 160 TP - 40; OT - 20 6 Não aplicável

Intervenção Especializada com alunos portadores de Deficiência Visual EE Semestral 160 T - 20; TP - 20; OT
- 20 6 Optativa

Intervenção Especializada com alunos portadores de Deficiência Auditiva EE Semestral 160 T - 20; TP - 20; OT
- 20 6 Optativa

(7 Items)       

Mapa II - Não aplicável - 2º Ano / 1º Semestre + 2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Mestrado em Educação Especial, Domínio Cognitivo e Motor

 
A14.1. Study programme:



Master in Special Education, Cognitive and Motor Perception

 
A14.2. Grau:

 Mestre

 
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 Não aplicável

 
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 Non applicable

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 2º Ano / 1º Semestre + 2º Semestre

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 2nd year / 1st + 2nd semester

 

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Scientific
Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Seminário EE Semestral 490 TP - 80; PL - 80; OT - 20 18 Não aplicável
Trabalho de Projeto EE Semestral 1150 TC- 370; OT- 50 42 Não aplicável
(2 Items)       

Perguntas A15 a A16
A15. Regime de funcionamento:

 Pós Laboral

 
A15.1. Se outro, especifique:

 <sem resposta>

 
A15.1. If other, specify:

 <no answer>

 
A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular(es) deve(m) ser apresentada(s) no
Mapa VIII)

 Armindo Rodrigues e João Casal

 

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 <sem resposta>

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 <sem resposta>

 

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
 Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço demonstrando a adequação dos recursos

disponíveis. 
 <sem resposta>

 

A17.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes no período de estágio e/ou
formação em serviço.

A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos estágios e períodos de formação
em serviço.

 Não aplicável

 
A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training periods.

 



No applicable

 

A17.4. Orientadores cooperantes

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar os estudantes (PDF, máx.
100kB).

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar os estudantes (PDF, máx.
100kB)

 Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço, negociados entre a instituição de ensino
e as instituições de formação em serviço.

 <sem resposta>

 

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação de professores).

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação de professores) / Map V. External
supervisors responsible for following the students’ activities (only for teacher training study programmes)

Nome /
Name

Instituição ou estabelecimento a que
pertence / Institution

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional / Professional
Qualifications

Nº de anos de serviço / No of
working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A20
A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:

 Instituto Superior De Ciências Educativas
 Rua Bento de Jesus Caraça, nº12 

 2620-379 Ramada
 

 
A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):

 A19._regulamento_creditacao_ISCE.pdf
 A20. Observações:

  
Não aplicável

 
A20. Observations:

  
No applicable

 

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.

 - Habilitar profissionais de educação com conhecimentos teóricos, metodológicos e técnicas necessárias para o exercício de funções de apoio,
de acompanhamento e de integração socioeducativa de crianças com NEE.

 -Assegurar um conjunto de conhecimentos na área da EE, em harmonia com os princípios de uma Escola Inclusiva.
 -Aprofundar compreensivamente os princípios orientadores das atividades de educação, ensino e inclusão junto dos alunos com NEE.

 -Desenvolver competências de sensibilidade à problemática das diferenças geradoras de necessidades educativas especiais, com vista à sua
deteção, identificação e acompanhamento precoces.

 -Desenvolver competências adequadas à construção de respostas educativas em vista à transição numa visão social, familiar e laboral.
 -Construir competências de cooperação com outros docentes e demais técnicos.

 -Promover a pesquisa e a investigação imprescindíveis à atualização, inovação e construção de saberes.

 
1.1. Study programme's generic objectives.

 - Enable professional education with theoretical knowledge, methodology and techniques required for the exercise of support functions,
monitoring and social and educational integration of children with SEN

 -Ensure complete knowledge in the area of SE, in harmony with the principles of inclusive School.
 - Comprehensively deepen the guiding principles of educational activities, education and inclusion of pupils with SEN.

 -Develop sensitivity skills to the problem of generating differences in special educational needs, i.e., allowing to early detect, identify and monitor
those problems.

 -Develop appropriate skills to the construction of educational responses aiming at the transition within social, work and family framing.
 -Build skills of cooperation with other teachers and other technicians.

 -Promote investigat and research essential to update, innovation and construction of knowledge.
  

 

 
1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição.

 O Instituto Superior de Ciências Educativas, ISCE, é uma instituição particular de ensino superior que,
 reconhecida pelo Decreto-Lei nº 415/88 como Escola Superior, assumiu todo o património científico e pedagógico que vinha a ser construído

desde 1984. De facto, ao integrar-se na rede nacional do Ensino Superior
 Politécnico, o ISCE dava continuidade, antes de mais, a um processo institucional iniciado 5 anos antes,

 processo do qual resultou a preparação de um significativo e qualificado número de Educadores de Infância e
 Professores do Ensino Básico. Componente de um vasto complexo educativo, do qual fazem parte um

 Infantário, um Jardim de Infância, uma Escola do 1ºCiclo do Ensino Básico, uma outra dos 2º e 3º Ciclos do

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/3fc5b713-7cc1-24d8-19b3-544e82572263/questionId/5c6c4255-cea3-aae4-af4d-543f7d807b5f


Ensino Básico e um Estabelecimento do Ensino Secundário, o ISCE dispõe de um importante espaço
 pedagógico envolvente que, ao mesmo tempo que solicita a sua intervenção, estende naturalmente o horizonte

 do seu projeto. Ao longo dos anos, a instituição foi alargando o seu campo de ação na formação de professores,
 tanto do 1ºCEB, como em diversas variantes do 2ºCEB. Paralelamente, foram desenvolvidos Cursos de Pós- graduação em Educação Especial,

que muito contribuíram para o reconhecimento e a afirmação do ISCE no âmbito da formação de professores. Mais tarde,face às perspetivas
legislativas e paradigmáticas decorrentes da adequação ao Processo de Bolonha deu-se a reestruturação dos diversos cursos e o ISCE passou
a ministrar vários cursos de mestrado, entre os quais, o presente curso em Educação Especial, Domínio Cognitivo e Motor, o qual se insere
totalmente na estratégia institucional de oferta formativa do ISCE face à sua missão.

 
1.2. Inclusion of the study programme in the institutional training offer strategy, considering the institution's mission.

 The ISCE is a private institution of higher education, recognized by Decree Law 415/88, that took all the scientific
 and educational heritage that had been built since 1984. In fact, by integrating the national network of the

 Polytechnic Higher Education, the ISCE gave continuity, first and foremost, an institutional process that had
 begun five years earlier, which resulted in the process of preparing a meaningful and qualified Early Childhood

 Educators and Primary School Teachers. The ISCE is a component of a vast educational complex, which
 comprises a Nursery, a kindergarten, a 1st Cycle of Basic Education school, another one of the 2nd and 3rd

 Cycles of Basic Education and a Secondary Education School. Thus the ISCE has an important pedagogical
 space surrounding it, while asking for his intervention, naturally extends the horizon of its project. Over the years, the institution has been

extending its field of action in teacher education, both in 1st Cycle of Basic
 Education and several variants of 2nd Cycle of Basic Education. Meanwhile, Higher Specialization Courses were

 developed in Special Eduaction , which greatly contributed to the recognition and affirmation of the ISCE in the training of teachers. Later, due to
legislative and paradigmatic perspectives arising from adaptation to the Bologna Process was made the restructuring of the various courses and
the ISCE began to teach several master courses, including the present one in Master in Special Education, Cognitive and Motor Perception,
which is perfectly align with the institutional strategy considering its mission.

 
1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.

 São realizadas reuniões de trabalho com os docentes, promovidas pela Coordenação, com a
 finalidade de dar a conhecer os objetivos do ciclo de estudos, bem como os horários, os regulamentos dos

 ciclos de estudos de mestrado, as normas para a elaboração de dissertações (aprovadas pelo
 Conselho Técnico Científico da instituição) e o sistema de avaliação.

 Relativamente aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos, tem lugar uma reunião de receção aos novos
 alunos promovida pelo Presidente do ISCE em articulação com a Coordenação do ciclo de

 estudos, a fim de dar a conhecer as instalações, as normas de funcionamento institucional, os objectivos do
 curso, os horários, os regulamentos dos ciclos de estudos de mestrado, as normas para a elaboração de

 dissertações (aprovadas pelo Conselho Técnico Científico da instituição) e o sistema de avaliação,
 documentos que se encontram disponíveis em linha na página da Internet da instituição.

 
1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.

 Meetings with teachers organized by the Coordination, for the purpose of publicizing the goals of
 the course, as well as schedules, the regulations for Master cycles, the rules for the preparation of
 dissertations (approved by the Technical Scientific Council) and the assessment system.

 Regarding students involved in the course, a meeting with the new students is promoted by President of the
 ISCE in conjunction with the Coordination of the course takes place in order to publicize the

 facilities, standards of institutional functioning, the course objectives, schedules, regulations for Master cycles,
 the rules for the preparation of dissertations (approved by the TechnicalScientific

 Council) and the evaluation system, documents that are available online at institution's Internet page.

 

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade

2.1 Organização Interna

2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a revisão e actualização dos conteúdos
programáticos e a distribuição do serviço docente.

 A estrutura organizacional contempla uma Comissão de Coordenação, responsável pela implementação do ciclo de estudos que reporta à
Direcção do Departamento de Educação.

 A nomeação da coordenação resulta de proposta da Direcao do Dep., analisada pelo CTC e pelo Presidente do ISCE. 
 A coordenação no cumprimento do regulamento de competências reúne com os docentes de modo a procederem sempre que é científica e

pedagogicamente justificável à atualização dos conteúdos programáticos. Estas tomadas de decisão contemplam os dados resultantes das
avaliações das diversas UC`s realizadas pelo GAPQ.

 As propostas de melhorias são analisadas nas reuniões de Dep. e levadas ao CTC e ao CP. Estes órgãos reúnem regularmente de modo a
analisar os documentos apresentados e emitem pareceres sobre os mesmos. 

 As propostas de distribuição do serviço docente são realizadas pela coordenação, analisadas em reunião de Dep. e apresentadas junto CTC que
emitirá parecer para os demais órgãos institucionais.

 
2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study programme, including its approval, the syllabus revision and updating,
and the allocation of academic service.

 The organizational structure comprises a Steering Committee, responsible for implementing the course of study that reports to the Directorate of
the Department of Education.

 The appointment of coordination results of the proposed Direction Dep., analyzed by the CTC and the President of ISCE.
 The coordination in compliance with the powers of regulation meets with teachers to carry wherever is scientifically and pedagogically justifiable

to update the syllabus. These decision-making include the data resulting from reviews of the various UC`s performed by GAPQ.
 The improvement proposals are reviewed in meetings Dep. And brought to the CTC and the CP. These bodies meet regularly to review the

documents submitted and issue opinions on them.
 The teaching service distribution proposals are made for the coordination, analyzed in meeting Dep. And presented with CTC adopt an opinion

for the other institutional bodies.

 
2.1.2. Forma de assegurar a participação ativa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão que afetam o processo de
ensino/aprendizagem e a sua qualidade.

 A participação é estatutariamente assegurada através da representação dos docentes no CTC e dos estudantes e docentes no CP. 
 Destacam-se, um conjunto de atividades complementares que asseguram a eficácia do processo, nomeadamente:

 Reuniões de acolhimento aos docentes e estudantes com a presença da Direção de Departamento, Coordenação de Curso, Direção do GAPQ,
Provedor do Estudante, Presidentes do CTC, CP e ISCE tendo como objetivo a apresentação dos regulamentos de funcionamento.

 



A Provedora do Estudante reporta aos orgãos institucionais as reclamações e sugestões dos estudantes contribuindo ativamente para melhorar
o processo de ensino aprendizagem.

 O GAPQ aplica questionários para a Avaliação da Qualidade Pedagógica junto dos docentes e dos Estudantes, procedendo à publicação dos
resultados.

 São realizadas reuniões promovidas pela Coordenação do ciclo de estudos (início, durante e após cada semestre) para avaliação do
funcionamento do curso pelos docentes e estudantes.

 
2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decision-making processes that have an influence on the
teaching/learning process, including its quality.

 Participation is statutorily assured by the representation of teachers in CTC and students and teachers in the CP.
 Remarkable, a set of complementary activities that ensure the effectiveness of the process, namely:

 Host meetings for teachers and students attended the Department of Management, Travel Coordination, Direction GAPQ, the Student
Ombudsman, CTC Presidents, CP and ISCE aiming the presentation of operating regulations.

 Student Provider`s reports to the institutional organs the complaints and suggestions from students actively contributing to improve the
teaching and learning process.

 The GAPQ apply questionnaires for the Assessment of Educational Quality among teachers and students, proceeding to the publication of the
results.

 Meetings are held promoted by the study cycle Coordination (beginning, during and after each semester) to evaluate how the course by teachers
and students.

 

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 
As estruturas organizacionais responsáveis pela garantia da qualidade para o ciclo de estudos são o Gabinete de Avaliação e Promoção da
Qualidade, Direção do Departamento de Educação, Comissão de Coordenação do Ciclo de Estudos, Provedora dos Estudante e restantes
unidades de gestão e acompanhamento (CTC; CP; ISCE.Vida.Ativa; GRI). 

 As competências e mecanismos destas estruturas estão regulamentados e aprovadas pelo CTC e CP estando disponíveis no site e plataforma da
instituição. 

 A atividade do GAPQ envolve a aplicação de inquéritos por questionário a estudantes, docentes, pessoal de apoio e comunidade, aferindo as
dimensões científica, pedagógica e didática subjacentes ao processo de ensino e aprendizagem e à sua qualidade. Os resultados dos
questionários são analisados e divulgados pela Coordenação do curso e Departamento de Educação. Das reuniões de TRABALHO resultam
propostas de melhoria sistematizadas a serem apresentadas junto dos órgãos próprios.

 
2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme. 

Organizational responsible for quality assurance frameworks for course of study are the Evaluation Office and Quality Promotion, Director of the
Department of Education, Commission of Coordination, Student Provider and other units of management and monitoring (CTC; CP;
ISCE.Vida.Ativa; GRI).

 The skills and mechanisms of these structures are regulated and approved by the CTC and CP being available on the site and platform of the
institution.

 The ACTIVITY of GAPQ involves the application of questionnaire surveys to students, teachers, support staff and community, assessing the
scientific, pedagogical and didactic dimensions underlying the teaching and learning process and its quality. The results of the questionnaires
are analyzed and published by Travel and Coordination Department of Education. Working meetings resulting improvement proposals
systematized to be submitted to the organs themselves.

 
2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na instituição. 

O responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade é a Professora Maria Rumilda Pessoa, que coordena, em
exclusividade, o GAPQ. Assim, tem como função contribuir para reforçar permanentemente a qualidade da Comunidade de Educação e
Investigação do ISCE, em diferentes modalidades e contextos, desenvolvendo um referencial aberto e partilhado por alunos, docentes e
parceiros institucionais, no respeito pelas exigências avaliativas nacionais e internacionais de referência para o sector. 

 O GAPQ é responsável pela execução da estratégia e pela prática de avaliação da qualidade pedagógica, promovendo para o efeito, uma política
de comunicação aberta com os que integram esta Comunidade Académica. Neste sentido, no espaço virtual criado no site do ISCE estarão
disponíveis:

 Informações da instituição e da unidade; Resultados da Avaliação da Qualidade Pedagógica;
 Eventos formativos e/ou de sensibilização; Prémios Qualidade – Concurso de Ideias e Fórum da Qualidade-ISCE.

 
2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 

The responsible for the implementation of quality assurance mechanisms is Professor Maria Rumilda Person, who coordinates on an exclusive
basis the GAPQ. Thus, serves to contribute to permanently strengthen the Community's quality of Education and Research of ECHI in different
forms and contexts, developing an open framework and shared by students, faculty and institutional partners, in line with national and
international requirements evaluative reference for the sector.

 The GAPQ is responsible for the implementation of the strategy and practice of assessing teacher quality, promoting for this purpose, open
communication policy with integrating this Academic Community. In this sense, the virtual space created in ISCE the site will be available:

 The institution information and the unit; Results of the Evaluation of Educational Quality;
 Training and / or awareness events; Quality Awards - Ideas Competition and Quality Forum-ISCE.

 
2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos. 

A) Aplicação de questionários:
 Questionário Avaliação Qualidade Pedagógica - ALUNOS

 • Periodicidade semestral; • Avaliação global a todas as Unidades Curriculares • Itens avaliados: Perfil; Recursos (físicos e virtuais);
Funcionamento Pedagógico; 

 Questionário Avaliação Qualidade Pedagógica - DOCENTES
 • Periodicidade semestral; • Itens avaliados: Perfil; Funcionamento Geral da Instituição; 

 Questionário Avaliação Satisfação Profissional – PESSOAL NÃO DOCENTE
 • Periodicidade anual; • Itens avaliados: Perfil; Funcionamento Geral da Instituição; Desenvolvimento

 Profissional; 
 Questionário Avaliação Qualidade Pedagógica – COMUNIDADE EXTERNA

 • Periodicidade anual;
 B) Aplicação dos regulamentos de competências da coordenação do Curso e da Direção do Departamento com destaque para as reuniões no

início e no fim de cada semestre entre a equipa docente. 
 C) Apresentação e discussão dos resultados da avaliação.

 D) Elaboração de propostas de melhoria.

 
2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study programme. 



Questionnaires:
 Assessment on Educational Quality - STUDENTS

 • Semester Periodicity; • Overall assessment to all Curricular Units • Items evaluated: Profile; Resources (physical and virtual); Pedagogical
procedures;

 Assessment on Educational Quality - TEACHERS
 • Semester Periodicity; • Items evaluated: Profile; The Institution General Procedures;

 Assessment Work Satisfaction - NON TEACHING STAFF
 • Annual Periodicity; • Items evaluated: Profile; The Institution General Procedures; professional development;

 Assessment on Educational Quality - EXTERNAL COMMUNITY
 • Annual Periodicity;

 B) Application of the regulations concernig the competencies of the course coordination and the direction of the Department, highlighting the
results of the initial and final meetings held in each semester with the teaching team.

 C) Presentation and discussion of the evaluation results.
 D) Preparation of proposals for improvement.

 
2.2.4. Link facultativo para o Manual da Qualidade 

http://www.isce.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=470&Itemid=111
 2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de ações de melhoria. 

O GAPQ, ao centralizar a execução da estratégia e prática da qualidade pedagógica do ISCE, promove uma política de comunicação aberta para
com os que integram esta comunidade académica. Neste sentido, no espaço virtual criado na plataforma do ISCE estão disponíveis informações
da instituição e da unidade (GAPQ), resultados da avaliação da qualidade pedagógica, eventos formativos e/ou de sensibilização relativos a cada
ciclo de estudos.

 As ações de melhoria resultam do cruzamento das avaliações realizadas pelo QAPQ, Departamento de Educação, Coordenação do curso e
unidades de gestão/apoio do ciclo de estudos, mobilizando uma reunião conjunta e participada entre os avaliadores e avaliados no sentido de se
operacionalizarem as propostas de intervenção e atuação que traduzam a aplicação dos resultados das avaliações.

 As propostas finais de melhoria são apresentadas aos órgãos próprios da instituição para aprovação e posterior sua aplicação.

 
2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions. 

The GAPQ, to centralize the implementation of the strategy and practice of teaching quality of ECHI, promotes an open communication policy
towards integrating this academic community. In this sense, the virtual space created in ISCE platform available information of the institution and
the unit (GAPQ), assessment of results of quality teaching, training events and / or awareness for each course of study.

 Improvement actions resulting from the crossing of the assessments made by QAPQ, Department of Education, course coordination and
management units / support of the course, mobilizing a joint meeting and shared between evaluators and evaluated in order to operationalize the
proposed intervention and action that reflect the application of evaluation results.

 The final proposals for improvement are presented to the institution's own organs for approval and subsequent implementation.

 
2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 

O 1º ano do Mestrado em Educação Especial - Domínio Cognitivo e Motor está acreditado junto do CCPFC como Curso de Formação
Especializada pelo que os contributos deste conselho são igualmente considerados.

 Destacam-se, ainda, as reuniões com a coordenação, professores, alunos e ex-alunos organizados pelo Departamento de Educação, a fim de
identificar os pontos fortes e fracos e sugestões para a melhoria do 

 funcionamento científico e educacional do curso.

 
2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 

The 1st year of the Masters Programme in Special Education - Cognitive and Motor Domain is accredited by the CCPFC as a Specialized Training
Course. Therefore, the contributions of this board are also considered.

 It is noteworthy that there are also meetings with the coordination, teachers, students and former students, organized by the Department of
Education, in order to identify strengths, weaknesses and suggestions for the scientific and educational improvement of this course.

 
 

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

3.1.1 Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, salas de computadores, etc.).

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa VI. Facilities

Tipo de Espaço / Type of space Área / Area (m2)
16 salas de aula/ 16 classrooms 695.8
1 anfiteatro/ 1 amphitheater 123
1 auditório / 1 auditorium 184.5
2 laboratórios / 2 laboratory 94.7
2 salas de Informática / 2 computer room 136.9
2 salas especializadas de ensino prático / 2 specialized rooms for practical teaching 73
1 pavilhão gimnodesportivo / 1 multi-propose Gym 626.5
1 sala fitness / 1 fitness room 44
1 sala de musculação / 1 bodybuilding room 70
1 tanque de aprendizagem / learning tank 387
Biblioteca / library 114
Mediateca / Mediatheque 86.5
1 Reprografia / 1 Reprographics 21.2
Serviços Académicos / Academics Services 67.8
Sala de Associação de Estudantes / 1 Student association room 12.6
Bar / cantina / convívio / bar / canteen 414.9
Posto Médico / medical post 14.6
Instalações para Administração e Direcção / Administration and management Installation 160
Instalações para docentes / Teachers installations 110.8
Centro de Investigação / Research Center 20.8
6 zonas de instalações sanitárias / 6 toillets áreas 219.7

http://www.isce.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=470&Itemid=111


Balneários desportivos / sports changing rooms 484.9
1 campo desportivo exterior / outdoor sports field 1120
2 campos de treino /sports training field 1278

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didáticos e científicos, materiais e TICs).

Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials

Equipamentos e materiais / Equipment and materials Número / Number
Video Projectores / Vídeo projectors 14
Retroprojectores / overhead projectors 11
PC Portáteis / laptops 4
Projectores de slides / slide projectors 4
Televisões / televisions 5
Leitores de Video/DVD / vídeo players 4
Câmaras de Filmar / camcorders 3
Rádios/Gravadores de CD / audio players 5
Computadores (Salas de Informática) / computers 32
Computadores (Biblioteca) / computers 5
Sistemas de amplificação de som / sound amplification system 2
Telas de projecção / projection screen 14
Todas as salas de aula estão devidamente equipadas com mobiliário adequado/All classrooms are fully equipped with appropriate furniture. 16

3.2 Parcerias

3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
 O ISCE estabeleceu ao longo dos anos um conjunto de parcerias com instituições internacionais que permitem

 operacionalizar uma cooperação científica, académica e tecnológica nas áreas comuns. Destacam- se
 as seguintes instituições parceiras: Ministério da Educação da República de Angola; Universidade Agostinho Neto,

 Angola; Instituto Politécnico de Porto Amboim, Angola; Universidade de Granada, Espanha; Universidade de
 Sevilha, Espanha; Universidade Estadual do Piauí, Brasil.

 
3.2.1 International partnerships within the study programme.

 ISCE has stabilised over the years a series of partnerships with international institutions that allow to
 operationalise academic, scientific and technological cooperation in the common areas. The most relevant

 partners are the following institutions: Education Ministry of the República de Angola; University Agostinho
 Neto, Angola; Polytechnic Institute of Porto Amboim, Angola; University of Granada, Espanha; University of
 Sevilha, Espanha; State University of Piauí, Brasil.

 
3.2.2 Parcerias nacionais com vista a promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos, bem como práticas de relacionamento do ciclo
de estudos com o tecido empresarial e o sector público.

 O ISCE é parceiro de instituições que leccionam ciclos de estudos similares, designadamente: Instituto
 Politécnico de Leiria; Instituto Politécnico de Santarém; Instituto Politécnico de Beja; Instituto Politécnico da

 Guarda, Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Além destas parcerias, o ISCE mantém cooperação
 com diversos Agrupamentos Escolares e com o Centro de Formação de Loures Oriental.

 Procedeu também ao estabelecimento de um protocolo com o CIAUD . Centro de Investigação da Faculdade de Arquitetura de Lisboa, tendo em
vista cooperação na investigação especifica nas áreas do design e acessibilidades.

 
3.2.2 National partnerships in order to promote interinstitutional cooperation within the study programme, as well as the relation with private and
public sector

 The ISCE is partner of several institutions with similar study programmes, namely: Polytechnic Institute of
 Leiria; Polytechnic Institute of Santarém; Polytechnic Institute of Beja; Polytechnic Institute of Guarda; Institute

 of Education of the University of Lisbon. Besides this partnerships, ISCE have another ones with several
 Schools and with the Training Centre of Oriental Loures.

 It also proceeded to the establishment of a protocol with the CIAUD - Research Centre of the Faculty of Architecture of Lisbon, with a view to
cooperation in research specifies the areas of design and accessibility.

 
3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.

 Existência de colaboração intrainstitucional dos diversos ciclos de estudo com presente Mestrado em Educação Especial, Domínio Cognitivo
que se revê na lecionação conjunta de diversas unidades curriculares, contribuindo

 para a dinamização de um trabalho colaborativo e abrindo espaço para debates e reflexões em torno das
 temática emergentes nos diferentes contextos educativos. .Ainda no âmbito da cooperação intrainstitucional

 com o ciclo de estudos referido realizam- se seminários e jornadas pedagógicas, bem como a preparação de
 publicações científicas resultantes destes eventos.

 
3.2.3 Intrainstitucional colaborations with other study programmes.

 Existence of instrainstitucional collaboration of the different courses of study with this Master which endorses the joint lectures of several
currricular units, thus contributing for the promotion of a collaborative open space for debate and reflection around emerging themes, in different
educational contexts.

 Within the intrainstitutional cooperation frame in the above mentioned cycle of studies, several seminars take
 place as well as pedagogic meetings, along with the preparation of scientific publications resulting from these
 events.

 
 

4. Pessoal Docente e Não Docente



4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Maria João Bravo Lima Nunes Delgado

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria João Bravo Lima Nunes Delgado

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Ana Isabel do Nascimento Ferreira Runa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ana Isabel do Nascimento Ferreira Runa

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Armindo José Rodrigues

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Armindo José Rodrigues

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Coordenador ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Filipa Veríssimo Coelhoso

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Filipa Veríssimo Coelhoso

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/3fc5b713-7cc1-24d8-19b3-544e82572263/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/4cf38a19-b2f9-6626-6718-544e8252ff5c
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http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/3fc5b713-7cc1-24d8-19b3-544e82572263/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/7dee4b0c-6c2d-26c4-c80a-546a2388c9d0


 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Luis Miguel Marujo Picado

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Luis Miguel Marujo Picado

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Coordenador ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Maria da Graça Freire de Menezes Baptista Batalheiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria da Graça Freire de Menezes Baptista Batalheiro

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Maria Manuel Costa Carneiro Geraldes Nunes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Manuel Costa Carneiro Geraldes Nunes

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 50

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Maria Leonor Marques Marinheiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Leonor Marques Marinheiro

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/3fc5b713-7cc1-24d8-19b3-544e82572263/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/7c1767b9-7aee-52e5-5f48-547ca6ad4b56
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http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/3fc5b713-7cc1-24d8-19b3-544e82572263/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/8612c0b8-5a71-ae17-55cf-547ca6069c12
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<sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 50

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - João Carlos Vieira Casal

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 João Carlos Vieira Casal

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 50

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Hugo João Martins Diniz

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Hugo João Martins Diniz

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

4.1.2 Mapa IX - Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

4.1.2. Mapa IX -Equipa docente do ciclo de estudos / Map IX - Study programme’s teaching staff

Nome / Name Grau /
Degree Área científica / Scientific Area Regime de tempo /

Employment link
Informação/
Information

Maria João Bravo Lima Nunes Delgado Doutor Design 100 Ficha submetida
Ana Isabel do Nascimento Ferreira Runa Doutor Ciências da Educação - Especialidade TIC na Educação 100 Ficha submetida
Armindo José Rodrigues Doutor Ciências da Educação 100 Ficha submetida
Filipa Veríssimo Coelhoso Doutor Psicologia da Saúde 100 Ficha submetida
Luis Miguel Marujo Picado Doutor Psicologia 100 Ficha submetida
Maria da Graça Freire de Menezes
Baptista Batalheiro Mestre Educação Especial – Domínio Cognitivo e Motor 100 Ficha submetida

Maria Manuel Costa Carneiro Geraldes
Nunes Doutor Área da Educação Especial – Ciências da Educação e

Psicologia da Educação 50 Ficha submetida

Maria Leonor Marques Marinheiro Mestre Educação Especial 50 Ficha submetida
João Carlos Vieira Casal Mestre Educação Especial 50 Ficha submetida
Hugo João Martins Diniz Mestre Educação Especial – Domínio Cognitivo e Motor 100 Ficha submetida
   850  

<sem resposta>
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http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/3fc5b713-7cc1-24d8-19b3-544e82572263/annexId/2b96a3c7-1a86-7b48-029b-547ca6999d0d
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/3fc5b713-7cc1-24d8-19b3-544e82572263/annexId/8612c0b8-5a71-ae17-55cf-547ca6069c12
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/3fc5b713-7cc1-24d8-19b3-544e82572263/annexId/5c2ab3d0-3227-9825-89d6-547ca73669c3
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/3fc5b713-7cc1-24d8-19b3-544e82572263/annexId/53e2a1f7-e967-670e-655f-547ca7d6b9e0
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/3fc5b713-7cc1-24d8-19b3-544e82572263/annexId/a90dbfd4-be1b-3d8e-8a23-547ca7084841
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/3fc5b713-7cc1-24d8-19b3-544e82572263/annexId/7ec66ae7-1553-48dc-f855-547ca70b78b4


4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos (todas as percentagem são sobre o nº total de docentes ETI)

4.1.3.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos

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

Corpo docente próprio / Full time teaching staff ETI / FTE Percentagem* / Percentage*
Docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / Full time teachers: 8 94,1

4.1.3.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

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

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff ETI / FTE Percentagem* / Percentage*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff with a PhD (FTE): 6 70,6

4.1.3.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff with a PhD,
specialized in the main areas of the study programme (FTE): 2 23,5

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) /
Specialists, without a PhD, of recognized professional experience and competence, in the main areas of the study programme (FTE): 4 47,1

4.1.3.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

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

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos / Full time teaching staff
with a link to the institution for a period over three years: 5 58,8

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / Teaching staff registered in a doctoral
programme for more than one year (FTE): 0 0

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente actualização
 A avaliação de desempenho do pessoal docente é feita semestralmente através do Conselho de Coordenação da Avaliação do Pessoal Docente-

CCAPD e validado pelo Conselho Técnico -Científico do ISCE. O CCAPD é composto pelo Presidente do ISCE, pelos Presidentes do CTC e do
Conselho Pedagógico do ISCE e por dois professores nomeados pelo CTC do ISCE, um representante da Pedago e um representante do GAPQ.
O procedimento inicia -se com a entrega pelos docentes ao CCAPD de um Relatório de Atividades, com a estrutura definida, em obediência ao
Guião da Avaliação. Aos Relatores, compete, com base nos elementos disponíveis no Relatório de Atividades e noutros elementos que se
revelem necessários, preencher a Ficha de Avaliação do Docente. Os docentes podem mediante requerimento a dirigir ao CCAPD, solicitar que
seja ponderada um indicador relevado de uma atividade ou trabalho de público e reconhecido mérito que não esteja contemplada nos
indicadores de avaliação. A informação relativa ao desempenho pedagógico do docente que tenha origem em terceiros, nomeadamente a
resultante da avaliação pelos discentes, deverá ser previamente validada pelo CP do ISCE, ouvido o interessado. Efetuada a análise, o Relator
facultará ao docente avaliado o projeto de Ficha de Avaliação do docente com a classificação discriminada, para efeitos de audiência prévia.
Com base no resultado da audiência prévia, o relator poderá manter ou alterar a classificação provisória. Concluída a fase de audiência prévia
dos interessados, e com base nos resultados de cada Ficha de Avaliação, o CCAPD elaborará uma listagem provisória das classificações finais
de cada docente e notificará individualmente e por escrito os docentes da respetiva classificação individual atribuída pelo Relator. Terminado o
período de reclamações, o CCAPD deve remeter a listagem de classificações ao CTC, para efeitos de validação. Da decisão de validação pelo
CTC cabe recurso para o Presidente do ISCE. Do ato de homologação da listagem final e da decisão sobre reclamação relativa à homologação
do ato cabe impugnação judicial, nos termos gerais da lei. A publicitação dos resultados da avaliação ajuda a percecionar a relevância das
prestações de cada docente e a estimular a qualidade do desempenho, sendo fulcral no esclarecimento da comunidade educativa. A avaliação
do desempenho releva para a contratação por tempo indeterminado dos professores adjuntos; renovação dos contratos a termo certo dos
docentes não integrados na carreira e para efeitos de alteração do posicionamento remuneratório na categoria do docente. O ISCE dispõe de um
plano de formação avançada dos docentes para o ciclo de estudos apoiando o desenvolvimento contínuo dos seus docentes e estimulando a
formação contínua. A atualização dos instrumentos de avaliação do desempenho é feita regularmente, tendo em conta as recomendações
transmitidas pela A3ES, pelos docentes, alunos e outros organismos nacionais e internacionais de referência.

 
4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating

 Performance evaluation of teaching staff is made every six months through the Coordination Council for Professors Evaluation-CCAPD and
validated by the Scientific-Technical Council of ISCE. The CCAPD comprises the President of ISCE, the Chairmen of the CTC and the Pedagogical
Council and two teachers appointed by the CEC of ISCE, a representative of PEDAGO and a representative of GAPQ. The procedure begins with
the delivery by the faculty of a CCAPD Activities Report, with the defined structure, in obedience to the Assessment Guidelines. To the
rapporteurs, compete, based on information available in the Annual Report and other elements that are necessary, complete the Teacher
Evaluation Form. Teachers may request to the CCAPD new indicators of an activity or work of public, recognized as merit indicator, which is not
addressed in the evaluation indicators. The information on the pedagogical performance of teachers that originates from third parties, including
from the evaluation by students, should be previously validated by the CP of the ISCE, after hearing the official. Performed the analysis, the
Reporter will provide the teachers rated the draft Assessment Statement of teachers to sort broken for the purposes of arraignment. Based on
the outcome of the preliminary hearing, the rapporteur may maintain or alter the provisional classification. After the stage of prior hearing of
interested parties, and based on the results of each Checklist, the CCAPD prepare a provisional list of final grades for each individual teacher



and shall notify in writing the teachers of their individual rating assigned by the Rapporteur. After the period of complaints, CCAPD shall forward
the list of classifications to the CTC, for validation purposes. Validation by decision may be appealed to the President Chairman of ISCE. The act
of approval of the final list and the decision on the complaint on the approval of the act it is judicial review, under the general law. The publication
of evaluation results help to perceive the relevance of supply of each teacher and to stimulate quality performance, being pivotal in
understanding the educational community. Performance evaluation reveals for the indefinite hiring of adjunct professors; renewal of fixed term
contracts of teachers not integrated in career and for purposes of amending the salary position in the category of teachers. ISCE has a plan for
advanced training of teachers for the course of studies supporting the continued development of its faculty and stimulating formation. The
update of the instruments of performance assessment is done regularly, taking into account the recommendations forwarded by A3ES, by
teachers, students and other national and international reference.

 
 
4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente

 <sem resposta>

 

4.2. Pessoal Não Docente

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 
Relativamente ao número de pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos, contabilizam-se 29 pessoas. 

 A totalidade deste grupo de recursos humanos encontra-se em regime de tempo integral na instituição.
 

 
4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 

Concerning the number of non-academic staff allocated to the study programme, account 29 people.
 This whole group of human resources is in full-time at the institution.

 
4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 

Departamento de Educação - 1 Técnico Administrativo
 Serviços Académicos - 3 Técnicos Superiores e 4 Técnicos Administrativos

 Biblioteca - 1Técnico Superior de Biblioteca e 1 Técnico Auxiliar de Biblioteca
 Comunicação e Marketing – 2 Técnicos Superiores

 Gabinete de Coordenação do blearning – 2 Doutores, 1 Mestre e 1 Técnico Administrativo
 Gabinete de Relações Internacionais – 1 Doutor.

 ISCE.Vida.Ativa – 4 Doutores e 1Licenciada
 Audiovisuais - 1 Técnico Superior

 Informática - 2 Técnicos de Informática
 Outro pessoal de apoio – 3 Técnicos operacionais

 
4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study programme. 

Department of Education - 1 Technical Administrative
 Academic Services - 3 Senior Technicians and 4 Administrative Technicians 

 Library - 1 Library HigherTechnician and 1 Technical Library Assistant
 Communication and Marketing - 2 Higher Technicians

 Coordination Office of bLearning - 2 PhD, 1 Master and 1 AdministrativeTechnicians
 Office of International Relations - 1 PhD.

 ISCE.Vida.Ativa - 4 PhD and 1Higher Technicien 
 Audiovisual - 1 HigherTechnician

 Electronic data processing - 2 Technicians
 Other staff support - 3 Operational Technicians

 
4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 

A avaliação de desempenho do pessoal não docente é realizada regularmente através do Gabinete de Avaliação e Promoção da Qualidade em
concertação com a Diretora de Recursos Humanos do ISCE. Este procedimento respeita a verificação periódica e comparativa da evolução da
prestação de cada funcionário, tendo em conta o seu desempenho em termos interpessoais e o cumprimento dos objetivos definidos. 

  
Esta avaliação realizada no final de cada semestre tem uma dupla função:

 A publicitação dos resultados da avaliação junto dos funcionários ajuda a percecionar a relevância das prestações de cada um e a estimular a
qualidade do desempenho, sendo fulcral para a sua permanente atualização.

 
4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance. 

Performance evaluation of nonteaching staff takes place regularly through the Office of Evaluation and Quality Promotion in articulation with the
Director of Human Resources of the ISCE. This procedure respects the periodic verification and comparative developments in the performance of
each employee, taking into account their quality in terms of interpersonal behaviour and the achievement of the defined objectives. 

  
This evaluation at the end of each semester has a dual function:

 The publication of the evaluation resultsbeing handed out to the employees helps to perceive the relevance of each of the services and
stimulates quality performance, being this procedure essential to their constant updating.

 
4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente. 

Em função do levantamento de necessidades de Formação realizado anualmente é elaborado um plano de formação individual que pode incluir
diferentes tipos de cursos de formação, nomeadamente:

 Inglês técnico,
 Comunicação escrita (português), comunicação interna,

 Liderança e gestão de equipas,
 Formação em Gestão das Bolsas do Fundo Apoio Social.

 Informática aplicada à Gestão dos Processos Académicos.
 Relações Interpessoais.

 Gestão do Stress e das Emoções em Contexto Laboral.
 Atendimento ao Público.

 Gestão de Arquivo e Indexação.
 Gestão dos Serviços de Tesouraria.

 Gestão da Plataforma Interativa de Aprendizagem Blackboard.
 Manutenção e Gestão de Quadros Interativos.

 PósGraduação em Ciências Documentais.



 
4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff. 

Depending on the training needs checking there is an annual plan for the the individual traning of faculty that may include different types of
training courses, namely:

 Technical English
 Written communication (Portuguese) and Internal communication,

 Leadership and team management,
 Training in Scholarships Management of Social Support Funds.

 Information Technology applied to the Management of Academic Processes.
 Interpersonal Relations.

 Management of Stress and Emotions in a labour context .
 Public Service.

 File Management and Indexing.
 Treasury Management Services.
 Management of the Interactive Platform Learning Blackboard.

 Maintenance and Management of Interactive Whiteboards.
 Post graduation in Documentation Sciences.

 

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género e idade

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 16
Feminino / Female 84

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %
Até 20 anos / Under 20 years 0
20-23 anos / 20-23 years 8
24-27 anos / 24-27 years 8
28 e mais anos / 28 years and more 84

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso)

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

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number
1º ano curricular 15
2º ano curricular 10
 25

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.

5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand

2012/13 2013/14 2014/15
N.º de vagas / No. of vacancies 70 50 30
N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 72 52 19
N.º colocados / No. enrolled students 68 47 13
N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 68 47 13
Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 12 11 14
Nota média de entrada / Average entrance mark 14 14 15

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para discriminação de
informação por ramos)

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para discriminação de informação por ramos) 
Não aplicável

 
5.1.4. Addicional information about the students’ caracterisation (information about the student’s distribution by the branches) 



No applicable

 

5.2. Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes. 
O ISCE dispõe de um gabinete psicopedagógico que funciona regularmente, sob responsabilidade de um professor doutorado em Psicologia. O
Gabinete presta apoio pedagógico e aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes, visando a promoção do bem estar e
qualidade de vida da comunidade académica, a prevenção e auxilio nos problemas que surjam quer ao nível do seu desenvolvimento pessoal,
integração escolar e social em geral e sucesso no desempenho escolar, através de um apoio especializado psicológico e psicopedagógico. 

 As atividades do gabinete são dirigidas aos estudantes do ISCE. O apoio psicopedagógico constitui-se como um espaço, por excelência, de
encontro e diálogo, em segurança e num contexto confidencial. Desenvolve -se um atendimento individualizado, onde se dá resposta às
solicitações que impliquem as áreas de intervenção acima referidas. Para além do GPP, os estudantes podem recorrer ao ISCE.VIDA.ACTIVA,
Provedor do Estudante e Coordenação de Curso.

 
5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path. 

The ISCE has a Psychology Office that works regularly under the responsibility of a psychology doctorate professor. The Office provides
educational support and academic counseling for students, aiming to promote the wellbeing and quality

 of life of the academic community. It also works for the prevention and assistance with problems that arise, both in terms of personal
development, academic and social integration in overall performance and success along the studies, by providing specialized psychological and
psychopedagogical guidance.

 The activities of the office are directed to students of the ISCE. The psychopedagogical support is meaningful and relevant for the promotion of
meeting and dialogue on a reliable and private context. It develops an individualized care, which responds to requests involving the areas of
intervention mentioned above. In addition to the GPP, students can use the ISCE.VIDA.ACTIVA, Student Ombudsmanand Course Coordination.

 
5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 

Realiza-se no início do ano letivo uma sessão de boasvindas para o primeiro acolhimento aos novos estudantes. O Coordenador do Curso, nos
seus primeiros contactos com os alunos, apresenta-lhes os professores, o pessoal não docente dos Serviços Académicos, a associação de
estudantes e os espaços e os recursos disponíveis.

 O Provedor do Estudante está especialmente ativo nos primeiros contactos no início do ano bem como o responsável pelo Gabinete
Psicopedagógico.

 Também neste plano o ISCE.VIDA.ACTIVA tem um papel importante, integrando os estudantes em projetos de complemento e extra curriculares,
dando expressão a propostas apresentadas pelos mesmos.

 Não se negligencia o apoio institucional às atividades académicas autónomas, levadas a cabo pela Associação de Estudantes e as suas secções
(receção aos caloiros, semana académica, etc).

 
5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 

At the beginning of the academic year it is held a welcome meeting for the reception of new students. The Course Coordinator, in his first
contacts with students, presents them to teachers, to the administrative staff of the Academic

 Services, to the student union and to the premises and the available resources.
 The Student Ombudsman is particularly active during the first contacts at the beginning of the year, as well as the responsible for Gabinete

Psicopedagógico.
 Also at this stage the unit ISCE.VIDA.ACTIVA plays an important role in the students’ engagement in additional tasks and extra curricular

projects meeting the students’ needs in a technical approach. 
 The institutional support is not to be overlooked concerning the independent academic activities, undertaken by the Student Association and its

sections (reception for freshmen, academic week, etc.).

 
5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego. 

No ISCE.VIDA.ACTIVA, os estudantes encontram um espaço e um conjunto de profissionais capazes de dinamizar os Formandos e Profissionais
formados pelo ISCE, na optimização das relações na Comunidade Educativa e com o mundo do trabalho. A implementação de estratégias de
Educação Empreendedora, o apoio no desenvolvimento de competências competitivas no mercado de trabalho, aconselhamento de
possibilidades de financiamento, o acompanhamento da primeira fase da vida profissional e o desenvolvimento de relações na Comunidade são
vetores primordiais na organização desta estrutura. 

 Destaca-se, ainda, a importância do Gabinete que gere o processo de candidaturas a bolsas do FAS, garantindo o apoio e acompanhamento aos
estudantes em todo o processo.

 Por fim, não se negligência a atuação do GRI na disponibilização de informação e auxílio a candidaturas a oportunidades de financiamento e
emprego internacional, designadamente através da ligação aos parceiros estrangeiros.

 
5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 

In ISCE.VIDA.ACTIVA students find a supporting unit and a group of professionals capable of activating the graduating trainees in ISCE,
professionals on the field, through the optimization of the relationships within the educational community and the working environments. The
implementation of strategies for the promotion of the Entrepreneurship Education is a basic approach. Skills development in the competitive job
market, advice on funding opportunities, monitoring of the first phase of working life and developing relationships in the Community are also
essential vectors in this structure.

 It is noteworthy the importance of the Department that manages the process of grant applications of FAS, ensuring the assistance to students
throughout the process.

 We draw the attention to the performance of GRI in providing information and assistance to applications for funding opportunities and
international employment, particularly by binding to foreign partners.

 
5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo ensino/aprendizagem. 

Os resultados dos inquéritos de satisfação dos estudantes são analisados pelo Gabinete de Avaliação e Promoção da Qualidade.
 Posteriormente, realiza-se uma reunião específica, sob a responsabilidade do Coordenador do Curso no seio do departamento de educação,

contando com a presença e colaboração dos responsáveis pela gestão/ apoio ao ciclo de estudos.
 As conclusões, com propostas de melhoria, são endereçadas aos órgãos institucionais competentes e após parecer dos respetivos, são

elaborados planos de intervenção/ atuação que contempla a respetiva monotorização.

 
5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 

The results of surveys on student satisfaction are reviewed by the Office of Evaluation and Quality Promotion.
 Later, a specific meeting is held under the responsibility of the Course Coordinator within the Department of Education also with the presence

and cooperation of the managing / supporting course board. 
 The findings, with proposals for improvement, are addressed to the relevant institutional departments. According to the responses and advice of

the academic hierarchy, intervention and action plans are designed along with an adequate monitoring of practices.



 
5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos. 

O Gabinete de Relações Internacionais (GRI) do ISCE é uma estrutura de coordenação e acompanhamento de iniciativas de internacionalização
do ensino no âmbito da cooperação e mobilidade académica. Cabe ao GRI, coordenar e apoiar as acções de cooperação internacional do ISCE
no âmbito da internacionalização do ensino/cooperação e mobilidade académica; promover, apoiar, implementar e acompanhar a mobilidade de
estudantes, docentes e técnicos nacionais e estrangeiros; apresentar-se como centro de informação actualizada com base na documentação
recebida de instituições de ensino superior nacionais e estrangeiras e das Comunidades Europeias no que respeita principalmente aos
programas comunitários de cooperação e mobilidade académica; assegurar o bom funcionamento do sistema europeu de transferência de
créditos (ECTS) relativamente à mobilidade estudantil, prestando, assim, apoio à Coordenação do Ciclo de Estudos.

 
5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits. 

The International Relations Office (GRI) of ISCE is a coordination and monitoring unit aiming at the internationalization of cooperative
educational initiatives and academic mobility. GRI has the purpose to coordinate and support international cooperation activities of the ISCE in
the internationalization of education / academic cooperation and mobility. It also promotes, supports, implements, monitors the mobility of
students, teachers, both national and foreign technicians. It presents itself as a center that provides updated information based on the
documentation received from higher education institutions and foreign and European Communities with regard primarily to programs for
cooperation and academic mobility. Moreover it aims to ensure the proper functioning of the European Credit Transfer System (ECTS) for student
mobility, thus providing full support to the Coordination for the Cycle of Studies.

 

6. Processos

6.1. Objectivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos

6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes, operacionalização dos objectivos e
medição do seu grau de cumprimento. 

Os objetivos de aprendizagem, conhecimentos, aptidões e competências foram definidos tendo em
consideração as necessidades de formação de professores que desempenham funções em Educação Especial , no gripo de docência 910.  

 Como finalidade principal o ciclo de estudos visa desenvolver competências,  atitudes de análise crítica, de
investigação e de difusão de conhecimentos, sobre processos e práticas de organização, avaliação e programação em Educação
Especial, bem como habilitar para a coordenação e assessoria técnica / administrativa aos
órgão de gestão dos agrupamentos escolares ou de outras instituições educativas. 

 O plano de estudos desenvolve - se através de um conjunto de unidades curriculares que se integram nas áreas de Educação Especial - Domínio
cognitivo e motor e das  Ciências da Educação, culminando com o projeto de investigação,
cujos objetivos apontam para o desenvolvimento das competências necessárias à intervenção planeada com
vista à construção de novos saberes e à implementação de boas práticas de atendimento, acompanhamento e  gestão dos processos educativos
dos alunos com Necessidades Educativas Especiais.
Os conteúdos programáticos selecionados pelas diferentes unidades curriculares e as metodologias de ensino
utilizadas concorrem para a operacionalização dos seguintes objetivos:

 adquirir o conhecimento de metodologias de pesquisa suscetíveis de aprofundar a capacidade de observação e
interpretação das práticas de intervenção e gestão em Educação Especial;
reconhecer a necessidade da emergência de uma consciência profissional, apoiada na construção de um
sentido pedagógico para a perceção e desenvolvimento das práticas inclusivas, tendo em
consideração o relacionamento interpessoal e a interação entre a escola e a comunidade educativa. 
A operacionalização destes objetivos é realizada nas UCs de Metodologia da Investigação, Seminário de  Técnicas
Avançadas em Métodos Quantitativos e Qualitativos, Educação, Desenvolvimento e Dimensão Social  e Seminário de Apoio à Dissertação. 

 As Ucs pertencentes especificamente à área da Educação Especial abordam todas as práticas essenciais à avaliação, programação e
atendimento de alunos com NEEs, quer na vertente individual, quer na vertente comunitária ( docentes, discentes, órgãos de gestão e
encarregados de educação). 

 A medição do seu grau de cumprimento é realizado mediante um processo de avaliação sistemática,
coordenada pelo Gabinete de Avaliação da Qualidade, o qual recolhe dados junto de todos os intervenientes:
docentes, estudantes, coordenação, direção do Departamento, Provedor do Estudante e parceiros externos.

 
6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study programme, and measurement of its degree of fulfillment. 

The Learning objectives, knowledge, skills and competences were defined taking into account the teachers' training needs that are required in
Special Education group of teaching, numbered 910.

 The main purpose is the study program is to develop skills, attitudes, critical analysis, research and dissemination of knowledge on processes
and organizational practices, assessment and programming in Special Education, as well as to enable the coordination and technical /
administrative assistance to the governing bodies of the school groups or other educational institutions.

 The Plan of Studies develops through a series of Curricular Units that integrate the areas of Special Education - Cognitive and Educational
Sciences,domains, finalizing the whole process in the research project, whose goals point to the development of skills necessary to planned
intervention for the construction of new knowledge and the implementation of good care practices, along with the monitoring and management
of educational processes of students with Special Educational Needs. The selected syllabus content for different curricular units and several
teaching methods contribute to the implementation of the following objectives, namely:

  
acquire knowledge of research methodologies to deepen the capacity of observation and interpretation of the intervention practices and
management in Special Education; recognize the need for the emergence of a professional awareness, based on the construction of a
pedagogical sense for the perception and development of inclusive practices, taking into account the interpersonal relationship and the
interaction between the school and the educational community. The implementation of these goals is carried out in the areas of Research
Methodology, Advanced Technical Seminar in Quantitative and Qualitative Methods, Education, Social Development and Monitoring Dissertation
Seminar.

  
The Curricular Units belonging specifically to the Special Education area address all the essential practices for the assessment, planning and
monitoring of pupils with SEN, either concerning the individual component or in the Community component (teachers, students, governing
bodies and parents).

 The measurement of the degree of compliance is achieved through a systematic evaluation process, coordinated by the Quality Evaluation
Office, which collects data from all stakeholders: teachers, students, coordination, direction of the Department, Student Ombudswoman and
external partners

 
6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho. 

A revisão curricular, cuja primeira responsabilidade pertence à  Coordenação, realiza-se, ponderados todos os dados da avaliação institucional 
desenvolvida pelo GAPQ, anualmente, com apreciação do Conselho  Técnico  científico e do Conselho Pedagógico.

 A atualização metodológica e científica dos métodos de trabalho utilizados pelos docentes é monitorizada pela Coordenação do Curso, através da 
análise das fichas de UC e do acompanhamento permanente do desenvolvimento do 
ciclo de estudos realizado por grupos de trabalho das diferentes áreas científicas, sob supervisão do departamento de educação.



 
6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating. 

The curriculum revision, whose main responsibility lies with the Coordination takes place taking into consideration all the evaluation data
developed by institutional GAPQ, annually , checked by the Council of Scientific and Technical Educational Council.

 The methodological and the scientific updating of the working methods used by teachers is monitored by the Coordinating through the analysis
of the records of the Curricular Unit and continuous monitoring of the development cycle of studies carried out by working groups from different
scientific areas, under the supervision the department of education.

 
 

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa X - Metodologia da Investigação

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Metodologia da Investigação

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Armindo José Rodrigues - 60 Horas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 No final desta UC os estudantes devem ser capazes de:
 1. Compreender e dominar as diferentes etapas de uma investigação.

 2.Construir instrumentos de recolha e análise de dados ajustados aos objetivos da pesquisa a empreender.
 3. Selecionar adequadamente métodos e técnicas de análise dos dados.

 4.Caracterizar a especificidade da investigação em educação especial.
 5.Aplicar formatos adequados de elaboração de projetos e relatórios de pesquisa

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 At the end of this course students should be able to:
 1. Understand and master the different stages of an investigation.

 2.Building tools for collecting and analyzing data adjusted to the research objectives to be undertaken.
 3.Select appropriate methods and techniques of data analysis.

 4.To characterize the specificity of research in special education.
 5.Apply appropriate formats for development of projects and research reports.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1.O Professor e a Investigação. A Investigação em Educação Especial.
 2.Competências do investigador. A ética da investigação.

 3.Desenhos de investigação: aprofundamento das principais etapas.
 4.Tipos de investigação: abordagens qualitativas. O estudo de caso; a investigação-ação.

 5.A construção de instrumentos de recolha de dados.
 6.A análise de dados: análise de conteúdo.

 7.A interpretação e discussão dos resultados.
 8.A elaboração de projetos de pesquisa.

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

  
1.Teacher and Research. The Research in Special Education.

 2.Skills of an investigator. The ethics of research.
 3.Research Design: deepening of the main steps.
 4.Types of research: qualitative approaches. Case study; action research.

 5.The construction of instruments for data collection.
 6.Data analysis: content analysis.

 7.The interpretation and discussion of results.
 8. The development of research projects.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Os conteúdos programáticos relativos aos fundamentos da investigação pretendem abordar as questões centradas na identificação dos
paradigmas e dos procedimentos metodológicos essenciais à abordagem científica. As questões sobre a ética na investigação e sobre os
diversos métodos e procedimentos científicos visam consciencializar o estudante da diversidade de conhecimentos e do papel da investigação
científica na prática docente.

 Os conteúdos programáticos sobre a classificação da investigação, fases do processo de investigação, técnicas de recolha de dados e
tipologias e escrita de trabalhos científicos visam levar os estudantes a adquirir os instrumentos teórico-metodológicos necessários ao
desenvolvimento de competências de conceção e implementação de projetos de investigação na área de especialização, tomando consciência
das funções na área da Educação Especial.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The syllabus for the foundations of the research plan to address the issues focused on the identification of methodological paradigms and
procedures essential to the scientific approach. The issues of ethics in research and on the various scientific methods and procedures aimed at
the student aware of the diversity of knowledge and the role of scientific research in teaching practice.

 The syllabus on the research classification stages of the research process, data collection techniques and typologies and writing scientific
papers aimed at helping students acquire the theoretical and methodological tools necessary to develop design skills and implementation of
projects research in the area of specialization, becoming aware of the functions in the field of Special Education.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 



O processo formativo assentará essencialmente em três pilares:
  

- Aprofundamento teórico;
  

- Análise e discussão de exemplos retirados de dissertações e relatórios de pesquisa;
  

- Construção de instrumentos de recolha e de análise de dados para problemas/objetos de pesquisa propostos pelo professor.
  

Serão, deste modo, privilegiadas as atividades de grupo e a sua discussão e análise em contexto de grupo-turma.
  

Mas, como a construção e condução de um projeto de pesquisa exigem competências estritamente pessoais, valorizar-se-á igualmente a
produção individual, a qual, sempre que possível, será submetida à apreciação construtiva dos pares.

  
Avaliação da UC:

 - Trabalho individual (projeto de pesquisa de suporte à dissertação de mestrado): 60%;
 - Trabalhos de grupo: 30%;

 - Assiduidade/participação: 10%.
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The training process will be based on three main pillars:
  

- Deepening theoretical knowledge;
  

- Analysis and discussion of examples drawn from dissertations and research reports;
  

- Construction of tools for collecting and analyzing data for problems / research subjects proposed by teacher.
  

Are thus privileged group activities and discussion and analysis in the classroom settings.
  

But as the construction and management of a research project require strictly personal skills, will also valued individual productions, which,
where possible will be submitted to peer constructive analysis.

 Evaluation of UC:
 - Individual work (research project to support dissertation): 60%;

 - Group work: 30%;
 - Attendance / participation: 10%.

  

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Os pontos fortes que se pretendem atingir com esta UC são: 
 - caracterização da especificidade da investigação em Educação Especial (temáticas, abordagens preferenciais, formato dos projetos); 

 - desenvolvimento da capacidade de desenhar e aplicar instrumentos de recolha e de análise de dados; 
 - capacidade de desenhar e implementar projetos de pesquisa ajustados à realidade da Educação Especial.

  
Destacam-se três orientações estratégicas para o conseguir:

 - apropriação pessoal de saberes teóricos e práticos acerca das diferentes etapas da investigação;
 - discussão em grupo de exemplos práticos (dissertações, relatórios de pesquisa), onde seja possível analisar a coerência e pertinência dos

diferentes elementos e momentos da pesquisa;
 - exercícios (individuais e de grupo) sobre construção de um projeto de pesquisa relativo a temas/problemas fornecidos pelo professor.

 Parece-nos que assim os objetivos visados poderão ser atingidos.
  

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The strengths that are intended to achieve with this UC are:
 - Characterization of the specificity of research in Special Education (thematic approaches and preferred format of the projects);

 - Developing the ability to design and implement tools for collecting and analyzing data;
 - Ability to design and implement research projects adjusted to the reality of Special Education.

  
Highlights three strategic directions to achieve this:

 - Personal appropriation of theoretical and practical knowledge about the different stages of research;
 - Group discussion of practical examples (dissertations, research reports), where it is possible to analyze the consistency and relevance of the

different elements and stages of research;
 - Exercises (individual and group) on construction of a research project on topics / issues provided by the teacher.

  
It seems that this way the objectives can be achieved.

  
 

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Coutinho, M. C. (2014), Metodologia de Investigação em Ciências Sociais e Humanas: Teoria e Prática (2ª Ed)., Coimbra: Almedina.
 Bardin, L. (2009). Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70.

 Fortin, M.-F. (2010). O Processo de Investigação. Loures: Lusociência.
 Ferreira, P., Oliveira E. (2014), Métodos de Investigação (e-book). Da Interrogação à Descoberta Científica. E-pub: Vida Económica

 Palhares, J. A. & Lima Torres, L. (2014). Metodologia de Investigação em Ciências Sociais da Educação. Braga. Edições Humus.
 Sousa, M.& Baptista, C. (2011). Como Fazer Investigação, Dissertações, Teses e Relatórios. Lisboa: Pactor.

 Tuckman, B. (2012). Manual de Investigação em Educação (4ª Ed).Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

 

Mapa X - Educação, Desenvolvimento e Dimensão Social

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Educação, Desenvolvimento e Dimensão Social

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Filipa Veríssimo Coelhoso



 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 No final desta UC os estudantes deverão ser capazes de :
  

Compreender diferentes fatores influentes no processo de Educação e Desenvolvimento e a sua importância ao nível mundial, nacional, regional
e local;

  
Refletir sobre a necessidade de uma educação para a democracia e a diversidade, bases da tolerância, do respeito, da ajuda mútuo, da
solidariedade, tendo em vista a construção de uma sociedade potenciadora de desenvolvimento;

  
Compreender e promover a necessidade de uma aprendizagem ao longo da vida como fundamento para um desenvolvimento solidário,
sustentável e universal, num mundo em constante mudança;

  
Pensar a Escola como polo de desenvolvimento local, enquanto instituição geradora de inovação e vinculadora de valores e cultura.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 At the end of this course students should be able to:
  

To understand different influential factors in the process of Education and Development and his importance at the world-wide, national, regional
and local level;

  
To think about the necessity of an education for the democracy and the diversity, based on tolerance, respect, help mutually, solidarity, and have
in mind the construction of a society of development; 

  
To understand and promote the necessity of an apprenticeship along the life like basis for a supportive, sustainable and universal development,
in a world in constant change;

  
To think the School like pole of local development, while institution creator of innovation and entailing of values and culture.

  

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 I – Educação e Desenvolvimento 
 1.1 Relação, conceitos associados, pressupostos organizadores, fundamentos e linguagens, pertinência.

 1.2 Conceitos associados e ideologias / teorias subjacentes
 II – Fatores influentes e condicionantes da Educação e do Desenvolvimento

 2.1 Os fatores Sociais, Económicos e Políticos
 2.2 Diferentes contextos da Educação e suas dimensões formativas

 III - A prática educativa como contexto de desenvolvimento
 3.1 A Perspetiva ecológico-sistémica (Bronfenbrenner)

 3.2 A visão sistémica, educação e necessidades educativas especiais
 3.3 A escola numa perspetiva sistémica

 3.4 A família numa perspetiva sistémica
 3.5 A família da criança com necessidades educativas especiais

 3.6 Família – Escola: Interação entre dois sistemas.
 IV – Escola como polo de Desenvolvimento Local

 4.1 Funções da Escola e Intervenção Comunitária
 4.2 Formas e processos educacionais: Aprendizagem formal, não formal e informal

 I. 4.3 Complementaridade Life long / life wide
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 I - Education and Development 
 1.1 Relation, associate concepts, organizing presuppositions, bases and languages, relevance.

 1.2 Associate concepts and ideologies / underlying theories
  

II – Influential Factors and restrictions of the Education and of the Development
 2.1 The Social, Economical and Political factors

 2.2 Different contexts of the Education and his formative dimensions
  

III - Education as a development context
 3.1 The eco-systemic perspective (Bronfenbrenner)

 3.2 The systemic view, education and special educational needs
 3.3 The school in a systemic perspective

 3.4 The family in a systemic perspective
 3.5 The family of a child with special educational needs

 3.6 Family - School: Interaction between two systems.
  

IV – School as pole of Local Development
 4.1 School Functions and Communitarian Intervention

 4.2 Forms and education processes: Formal, not formal and informal apprenticeship
 4.3 Life long / life wide

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 O estudante, futuro especialista em Educação Especial, deverá compreender as implicações conceptuais da área de estudo da Educação para o
Desenvolvimento, de forma a poder instrumentalizar este conhecimento no design das suas futuras práticas, em contexto escolar.

 A compreensão dos fatores que influenciam o real social, assim como a identificação dos sistemas de causa e efeito provável e a sinalização de
eventuais dificuldades e fatores de risco, potenciam o design de práticas educativas que melhor correspondam aos princípios estruturantes de
uma educação para o desenvolvimento.

 O desenvolvimento de mecanismos que permitam propor negociações aos parceiros no sentido de um melhor entrosamento entre a escola e os
restantes atores sociais é fator potenciador de uma ação educativa que promova uma escola inclusiva que aja como polo de desenvolvimento
local.

 Os conteúdos organizam-se numa lógica de entendimento da prática educativa como efetivo contexto de desenvolvimento.
 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.



The student, future expert in Special Education, should understand the conceptual implications of the study area for the Development of
Education in order to equip this knowledge in the design of their future practice in the school context.

 Understanding the factors that influence the real social, as well as the identification of systems of cause and likely effect of any difficulties and
signs and risk factors potentiate the design of educational practices that best match the structural principles of an education for development.

 The development of mechanisms that allow partners to offer negotiations towards a better rapport between the school and other social actors is
a key enabler of an educational activity that promotes an inclusive school that acts as a hub for local development.

 The contents are organized in a logical understanding of effective educational practice as a developmental context.
 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

  
Privilegia-se na organização desta Unidade Curricular uma perspetiva formativa socio-construtivista, promovendo o diálogo e a criação de
situações que permitam a participação dos estudantes de forma a se desenvolver uma reflexão conjunta sobre os conteúdos programáticos. 

 São selecionados e desenvolvidos instrumentos conceptuais, utilizando-se situações problemáticas como ponto de partida para o trabalho a
desenvolver.

 Procurar-se-á igualmente favorecer a emergência de oportunidades de exploração pedagógica das interconexões entre os conceitos e as
práticas.

  
Critérios de Avaliação:

  
TRABALHO DE GRUPO (TG): Análise documental à publicação em DR «Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento» (40%)

  
TRABALHO INDIVIDUAL (EI): Exercício proposto para realização individual a partir dos conceitos trabalhados em aula (60%).

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The focus is, on the organization of this unit, a formative socio-constructivist perspective, promoting dialogue and creating situations that allow
students participation in order to develop a joint reflection on the contents.

  
Are selected and developed conceptual tools, using problem situations as a starting point for the work to be done.

  
Search will also encourage the emergence of educational opportunities for exploration of the interconnections between the concepts and
practices.

  
 
WORKING GROUP: Analysis of documents for publication in DR «National Strategy for Education for Sustainable Development (40%).

  
INDIVIDUAL WORK: Exercise proposed for individual achievement from the concepts worked out in class (60%).

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 A utilização de uma metodologia ativa, de tipo construtivista, na qual se privilegia o diálogo e debate entre os mestrandos e o docente, com
recurso a materiais ilustrativos referentes às temáticas em discussão, visa a compreensão e a apreensão dos conteúdos de um modo interativo,
autónomo, bem como, a possibilidade de os mestrandos refletirem de um modo sustentado sobre o enquadramento da sua prática profissional
nas orientações da Educação Para o Desenvolvimento. 

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The use of an active methodology, which focuses on dialogue and debate among the postgraduate students and the teacher, using illustrative
material relating to the topics under discussion, aimed at understanding and apprehension of content in an interactive fashion, autonomous, and
the possibility of the postgraduate students reflect in a sustained manner on the framework of his professional practice guidelines for the
Development of Education.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Alves, S. M. (2013). A pedagogia libertadora ea psicologia histórico-cultural: dialogando educação e desenvolvimento humano/Pedagogy of
liberation and the historic cultural psychology: Discussion: education and human development. Revista Pedagógica, 15(30), 427-452.

 Bairrão, J.(Coord) (2005) Contextos Familiares e Educativos. Porto Livpsic
 Bourne, D. (2008). Development Education: towards a re-conceptualisation, International Journal of Development Education and Global Learning,

1(1), 8-22.
 Calheiros, A. (2005) Globalização e desenvolvimento local Lisboa Univ Católica

 de Ávila, V. F. (2012). Dupla relação entre educação e desenvolvimento local (endógenoemancipatório). Revista Paidéia, 1(12).
 

 

Mapa X - Psicopatologias do Desenvolvimento

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Psicopatologias do Desenvolvimento

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Luís Miguel Marujo Picado - 40 Horas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 No final desta UC os estudantes deverão ser capazes de:
 Compreender a interdependência dos processos do desenvolvimento infantil.

 Conhecer os diversos conceitos de normalidade e psicopatologia, os principais sistemas de classificação e os dados da realidade portuguesa.
 Facilitar a identificação dos desvios ao processo de desenvolvimento saudável.

 Identificar as manifestações dos principais quadros nosológicos, os fatores de proteção e de risco.
 Compreender a importância do papel do professor enquanto modelo de desenvolvimento e agente de socialização essencial para a

educação/escola inclusiva. 
 Sensibilizar para a adoção de atitudes compreensivas e orientadoras perante as dificuldades nos processos de desenvolvimento.

 Desenvolver competências de trabalho transdisciplinar.
 Adquirir competências perante os comportamentos disruptivos e patológicos.

 Sensibilizar para a adoção de atitudes que permitam a autorrealização e a proteção contra o burnout.



 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Atudents should be able to:
 Understand the interdependence of the processes of child development

 Understand the various concepts of normality and psychopathology, the major classification systems and the mental health situation in Portugal
 Facilitate the identification of deviations to the process of healthy development

 Identify the main manifestations of nosological frames, protective factors and risk
 Acquire objectivity and flexibility in the analysis of development processes

 Understand the importance of the role of the teacher as a model of development and socialization agent essential for education / inclusive school
 Raising awareness of the adoption of attitudes towards understanding and guiding the difficulties in development processes

 Develop skills of transdisciplinary work
 Acquire skills before the disruptive and pathological behaviours.

 Raising awareness of the adoption of attitudes that enable self-realization and protection against burnout.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Parte I - Desenvolvimento Infantil
 1.Psicologia do Desenvolvimento
 2. Desenvolvimento Infantil

 2.1. Desenvolvimento Cognitivo
 2.2. Desenvolvimento Psicossexual

 2.3. Desenvolvimento da Identidade
 2.4. Desenvolvimento Psicossocial

 2.5. Desenvolvimento do Juízo Moral
 Parte II - Psicopatologias do Desenvolvimento

 1. Conceitos de saúde, normalidade e de psicopatologia. 
 2. Sistemas de Classificação em Psicopatologias do Desenvolvimento (CID-10, DSM-IV-TR, CIF)

 3. Saúde mental em Portugal – dados epidemiológicos.
 4. Psicopatologia da Infância e da Adolescência

 4.1. Deficiência Mental.
 4.2. Transtornos do Desenvolvimento Psicológico.

 4.3. Transtornos do Comportamento e Emocionais.
 5. Perturbações Psicofisiológicas (Sono, Alimentação, Esfíncteres)

 6. Grandes Quadros Psicopatológicos na infância, adolescência e adultícia (perturbações da linha neurótica, da linha psicótica e perturbações
do comportamento).

  

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Part I - Child Development
 1. Psicologia Development
 2. Child Development

 2.1. Cognitive Development
 2.2. Psychosexual Development

 2.3. Development of Identity
 2.4. Psychosocial Development

 2.5. Development of Moral Judgment
 Part II - Developmental Psychopathology

 1. Concepts of health, normality and psychopathology.
 2 . Classification Systems in Developmental Psychopathology (ICD-10, DSM-IV-TR, ICF)

 3 . Mental health in Portugal - epidemiological data.
 4 . Psychopathology of Childhood and Adolescence 

 4.1. Mental Retardation.
 4.2. Disorders of psychological development.

 4.3. Behavioural and emotional disorders.
 5. Psycho physiological disturbances (Sleep, Feeding, Sphincters)

 6. Large Tables Psychopathological in childhood, adolescence and adulthood (Neurotic disorders, Psychotic Disorders and Behavioural
Disorders)

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Os Professores de Educação Especial desenvolvem atividades com alunos em conjunto com outros profissionais em contexto educativo e
pedagógico funcionando como agentes essenciais na escola inclusiva. Necessitam ter uma ampla perspetiva das diferenças individuais, dos
desenvolvimentos normativos e dos desvios à normalidade, compreendendo e provendo as necessidades de todos os que se encontram
envolvidos no percurso educativo e escolar das crianças e jovens. O domínio destes processos permitir-lhes-á desenvolver respostas e
estratégias que orientem para níveis de funcionamento saudáveis e harmoniosos que facilitam o desenvolvimento e maximizam a realização dos
potenciais dos alunos, das turmas e da comunidade escolar. A compreensão dos processos de desenvolvimento normal e patológico facilita
também a análise compreensiva do seu próprio percurso pessoal e profissional protegendo as suas motivações, capacidade de autorrealização
e prevenção do desgaste profissional

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 Special Education Teachers develop activities with students in conjunction with other professionals in educational and pedagogical context
functioning as key players in the inclusive school. They need to have a broad perspective of individual differences, the regulatory developments
and for deviations from the normal, understanding and providing the needs of all who are involved in the educational process and school
children and youth. The domain of these processes will enable them to develop responses and strategies to guide for healthy and harmonious
functioning levels that facilitate the development and maximize the performance potential of the students, the classes and the school community.
The understanding of normal and pathological development processes also facilitates comprehensive analysis of your own personal and career
protecting their motivations, self-realization of capacity and prevention of professional burnout.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 O ensino é desenvolvido com recurso a diversas metodologias como a exposição dos conteúdos teóricos, a partilha de experiências, a reflexão
individual e em grupo. Os saberes teóricos relativos ao desenvolvimento infantil são aprofundados em aula de modo a consolidar e interligar os
conhecimentos com as psicopatologias do desenvolvimento, permitindo que as aulas presenciais se dediquem ao estudo e compreensão das
psicopatologias do desenvolvimento e das estratégias de intervenção. A aplicação dos conhecimentos teóricos é facilitada pela apresentação de
exemplos práticos, permitindo desenvolver competências de intervenção e partilhar diferentes saberes e experiências. 

 A avaliação é realizada por:
 TRABALHO DE GRUPO (TG): análise de um estudo de caso (40%)

 TRABALHO INDIVIDUAL (EI): Exercício proposto para realização individual a partir dos conceitos trabalhados em aula (60%).



 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Teaching is developed using different methodologies such as exposure of theoretical content, sharing experiences, individual and group
reflection. Theoretical knowledge concerning child development are depth in class to consolidate and interconnect knowledge with the
development of psychopathology, allowing regular classes devoted to the study and understanding of psychopathology and development of
intervention strategies. The application of theoretical knowledge is facilitated by the presentation of practical examples, allowing develop
intervention skills and sharing different knowledge and experiences. 

 The evaluation is conducted by:
 GROUP WORK (TG): analysis of a case study (40%)

 INDIVIDUAL WORK (EI): Proposed Exercise for individual achievement based on the concepts worked in class (60%).

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 A metodologia expositiva dos conhecimentos teóricos, a análise de textos e a apresentação de casos práticos permite dotar os alunos do
conhecimento essencial para a compreensão dos conteúdos programáticos e para o desenvolvimento de atitudes e competências para a gestão,
potenciação e desenvolvimento das capacidades dos alunos, bem como na assessoria aos restantes colegas da comunidade educativa e às
famílias dos alunos. A metodologia de ensino permite desenvolver competências de estudo autónomo e partilhado, aprofundando conteúdos e
permitindo a discussão e debate conjunto, essencial para a assunção de diferentes ângulos da realidade e para a formação de professores de
educação especial. A avaliação está estruturada de modo a proporcionar o estudo autónomo e a reflexão partilhada entre colegas bem como o
desenvolvimento de competências práticas simuladas através do estudo de caso. 

  

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The methodology exhibition of theoretical knowledge, the analysis of texts and the presentation of case studies provides equip students
essential knowledge for understanding of the syllabus and to develop attitudes and skills for the management, enhancement and development of
students' abilities, and in advising other colleagues in the educational community and the families of students. The teaching methodology allows
developing skills of independent study and shared deepening content and facilitates discussion and whole debate essential to the assumption of
different angles of the reality and the training of special education teachers. The evaluation is structured to provide the self-study and shared
among colleagues as well as developing practical skills through simulated case study of reflection.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 American Psychiatric Association (2002). DSM-IV-TR - Manual de diagnóstico e estatística das perturbações mentais. Lisboa: Climepsi
 Bénony,H. (1998). O Desenvolvimento da criança e as suas psicopatologias. Lisboa: Climepsi

 Boubli, M. (2001). Psicopatologia da criança. Lisboa: Climepsi
 Garcia, I. (2001). Hiperactividade: prevenção, avaliação e tratamento na infância. Mcgraw-Hill

 Gueniche, K. (2005). Psicopatologia descritiva e interpretativa da criança. Lisboa:Climepsi
 Lobo Antunes, N. (2012). Mal-entendidos. Lisboa:Verso de Kapa

 Ménéchal, J. (1997). Introdução à psicopatologia. Lisboa: Climepsi
 Monteiro, P. (2014). Psicologia e Psiquiatria da Infância e Adolescência De Acordo com o DSM-5. Lisboa:Lidel.

 Odriozola, E. (2001). Perturbações da ansiedade na infância. McGraw-Hill
 Santos, M.C. (2013). Problemas de saúde mental em crianças e adolescentes – Identificar, avaliar e intervir. Lisboa: Ed Silabo

 Teles, C. (2014). Manual de Psicopatologia de acordo com o DSM V. Lisboa:Lidel

 

Mapa X - Avaliação e Programação em Educação Especial

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Avaliação e Programação em Educação Especial

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Maria da Graça Freire de Menezes Baptista Batalheiro - 40 Horas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 No final desta UC os estudantes deverão ser capazes de : 
 Identificar, avaliar e definir necessidades educativas nos alunos;

 Aplicar instrumentos de avaliação para a caracterização dos alunos; 
 Identificar as fases na execução de um Programa Educativo Individual;

 Organizar e elaborar um Programa Educativo Individual / Currículo Específico Individual;
 Conhecer as diferentes medidas educativas que visam promover a aprendizagem dos alunos com NEE;

 Reconhecer os apoios especializados existentes e aplicá-los em conformidade;
 Conhecer e identificar estratégias diversificadas de intervenção.

 Através deste unidade curricular os formandos devem ser capazes de:
 Reconhecer a legislação existente e a sua forma de aplicação;

 Identificar, avaliar e definir necessidades educativas dos alunos;
 Aplicar instrumentos de avaliação para caraterização das necessidades dos alunos;

 Elaborar um Programa Educativo Individual;
 Conhecer e identificar estratégias diversificadas de intervenção.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 At the end of this course students should be able to:
 Objectives: To learn the existing legislation and its application form;

 Identify, evaluate and define educational needs in students;
 Apply assessment tools for the characterization of the students;

 Identify the stages in the implementation of an Individual Educational Program;
 Organize and prepare an Individual Educational Programme / Specific Curriculum Individual;

 Knowing the different educational measures to promote the learning of pupils with SEN;
 Recognizing the specialized support and apply them accordingly;

 Know and identify diverse strategies of intervention.
 Through this course students should be able to:

 Recognize the existing legislation and its application form;
 Identify, evaluate and define educational needs of students;
 Apply assessment tools for characterization of the needs of students;



Develop an Individual Education Program;
 Know and identify diverse strategies of intervention

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 I . Educação Especial.
 1.Enquadramento legislativo – Decreto-Lei 3/2008 e Lei 2/2008. / Caracterização da E.E.

 II . A avaliação das NEE.
 1.Processo de referenciação.

 2.Roteiro de avaliação
 2.1.Identificação e historial e descrição da situação do aluno (Anamnese).

 2.2. Equipa pluridisciplinar.
 2.3.O que e como avaliar - Classificação Internacional de Funcionalidade).

 2.4.Necessidade de E. E.
 2.5.Tipificação da NEE.

 3. Relatório Técnico Pedagógico.
 3.1.Perfil de Funcionalidade.

 3.2. Tomada de decisão
 3.3. Razões que determinam as NEE de carácter permanente /Tipologia.

 3.4. Respostas e medidas educativas a adotar.
 4. Instrumentos de avaliação diversificados. 

 III . Programação nas NEE.
 1.Educação Especial e o currículo.

 2.Programação em E.E.
 3.Fases na programação.

 4.Currículos funcionais./ CEI
 5.Elaboração do Programa Educativo Individual (PEI). 

 6.Plano Individual de Transição (PIT). 
 7.Estratégias de intervenção – programas / atividades.

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 I. Special Education.
 1. Regulatory framework - Decree-Law 3/2008 and Law 2/2008. / Characterization of E. E.

 II. The assessment of SEN.
 1. referral process.

 2. Evaluation Roadmap
 2.1. Identification and history and description of the student's situation (anamnesis).

 2.2. Multidisciplinary team.
 2.3. What and how to evaluate - International Classification of Functioning).

 2.4. Need to E. E.
 2.5. Criminalization of SEN.

 3. Pedagogical Technical Report.
 3.1.Perfil functionality.

 3.2. Decision-making.
 3.3. Reasons that determine the permanent SEN / typology.

 3.4. Responses and educational measures to adopt.
 4. different evaluation instruments.

 III. Programming in SNE.
 1. Special Education and the curriculum.

 2. Programming in E. E.
 3. Stages in programming.

 4. Resumes functional. / IEC
 5. Development of the Individual Educational Plan (IEP).

 6. Individual Transition Plan (ITP).
 7. Intervention strategies - programs / activities

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Com o objetivo de conhecer a legislação existente e a sua forma de aplicação, os alunos irão analisar o enquadramento legislativo existente de
momento, nomeadamente o Decreto-Lei 3/2008 e a Lei 2/2008.

 Para identificar, avaliar e definir necessidades educativas nos alunos na Educação Especial, os alunos irão aprender como se avaliam as
Necessidades Educativas Especiais (NEE), contactando com as várias fases deste processo. Será apresentada a Classificação Internacional de
Funcionalidade- conhecida por CIF. A Tipificação da sua NEE é identificada.

 Serão identificadas as fases na execução de um Programa Educativo Individual e com atividade prática para avaliação: os alunos organizarão e
elaborarão um Programa Educativo Individual;

 Para a elaboração do PEI os alunos conhecerão as diferentes medidas educativas que visam promover a aprendizagem dos alunos com NEE.
Serão apresentadas estratégias diversificadas de intervenção, com indicação de recursos que poderão ser utilizados.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 For the purpose of knowing the existing legislation and its application form, students will examine the existing legislative framework of time, in
particular the Decree-Law 3/2008 and Law 2/2008.

 To identify, evaluate and define educational needs in students in Special Education, students will learn how to evaluate the Special Educational
Needs (SEN), contacting the various stages of this process. Funcionalidade- the International Classification known as ICF will be presented. The
Criminalization of its SEN is identified.

 Phases will be identified during the implementation of an Individual Educational Plan and practical activity for evaluation: Students organize and
compile an individual educational program;

 For the preparation of PEI students know the different educational measures to promote the learning of pupils with SEN. Diversified intervention
strategies will be presented, indicating resources that may be used.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 De acordo com a tipologia da UC a avaliação consta da elaboração e apresentação presencial de um trabalho escrito individual. Pretende-se a
elaboração de um Programa Educativo Individual para um aluno com NEE. O trabalho consta ainda da caracterização da problemática do aluno e
da aplicação de um Instrumento de Avaliação ao mesmo aluno. 

 O aluno avaliado, a sua idade, sexo, necessidade educativa especial e o ano de escolaridade frequentado, será escolhido pelos alunos.
 O trabalho será obrigatoriamente apresentado presencialmente na aula, salientando os seus aspectos fundamentais e focando todos os pontos

desenvolvidos no trabalho. A apresentação oral será contabilizada na avaliação (20% da avaliação).

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):



According to the typology of UC the assessment consists of the development and classroom presentation of a individual written work. It is
intended to draw up an individual educational program for students with SEN. The work yet listed in the characterization of the issue of the
student and the application of an evaluation instrument at the same student.

 The student assessed, their age, gender, special educational need and the grade attended, will be chosen by the students.
 The work will be presented in person necessarily in class, highlighting key aspects and focusing on all the points developed at work. The oral

presentation will be accounted for in the evaluation (20% of grade).
 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Privilegiam-se metodologias de ensino assentes na descoberta guiada, no diálogo entre todos. São selecionados e desenvolvidos recursos
educativos, realizados trabalhos e apresentadas situações problemáticas, como ponto de partida para o trabalho a desenvolver. De acordo com
a tipologia da UC os alunos recolherão informação sobre a aplicação de instrumentos de avaliação diversificados para a caracterização dos
alunos. Em seguida terão a possibilidade de analisar PEI, CEI e PIT reais, podendo tomar contacto com a realidade com que se deparam os
professores de Ensino especial na escola. No final desta unidade curricular os formandos devem ser capazes de: reconhecer a legislação
existente e a sua forma de aplicação; identificar, avaliar e definir necessidades educativas dos alunos; aplicar instrumentos de avaliação para
caraterização das necessidades dos alunos; elaborar um PEI e conhecer e identificar estratégias diversificadas de intervenção

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Preference is given to teaching methodologies based on guided discovery, dialogue among all. Are selected and developed educational
resources, work carried out and presented problematic situations, as a starting point for the work to be done. According to the typology of UC
students will collect information regarding the application of different evaluation instruments for the characterization of students. Then will be
able to analyze PEI, real CIS and PIT, may have contact with the reality faced by the special education teacher at school. At the end of this course
students should be able to: recognize the existing legislation and its application form; identify, evaluate and define educational needs of
students; apply assessment tools for characterization of the needs of students; develop an IEP and know and identify diverse strategies of
intervention

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Baptista, M. (2012). Educar e comunicar na surdez. Coimbra. Grácio Editor. 
 Candeias, A. Coord. (2009). Educação Inclusiva: Concepções e práticas. Évora. Edição do Centro de Investigação em educação e Psicologia.

 DGIDC, Portugal (2008). Educação Especial. Manual de Apoio à Prática. Lisboa: Ministério da Educação.
 Fonseca, V. (2010). Manual de Observação psicomotora. 3ª edição. Lisboa. Editora Ancora.

 Lima, R. &Tavares, C. (2012). Dislexia atividades de conhecimento fonológico. Lidel. 
 Ministério da Educação (2008). Educação Especial. Manual de apoio à prática. Lisboa. Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular.

 Nunes, C. (2008). Alunos com multideficiência e com surdocegueira congénita. Organização da resposta educativa. Lisboa. Ministério da
Educação.

 Pereira, R. & Rocha, R. (2012). Bateria de avaliação de competências iniciais para a leitura e escrita. Vila Nova de Gaia:Edipsico.

 

Mapa X - Necessidades Educativas Especiais de Carater Prolongado

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Necessidades Educativas Especiais de Carater Prolongado

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Maria Manuel Costa Geraldes Nunes - 60 Horas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 No final desta UC os estudantes deverão ser capazes de:
 Conhecer as diversas situações que se configuram como NEE de Caráter Prolongado (NEECP) e compreender os processos do desenvolvimento

humano bem como as perturbações, em particular as que advêm das várias situações em que existem défices. 
 Considerar fatores que podem favorecer ou limitar o desenvolvimento de cada aluno e desenvolver estratégias facilitadoras da aprendizagem e

realização dos potenciais. 
 Desenvolver Construções, conhecimentos e atuações, a partir de uma revisão crítica das produções teóricas e de atuação já estabelecidas. 

 Reflectir numa perspetiva interdisciplinar, enquanto estratégia que permitirá o favorecimento da proximidade, comunicação, aprofundamento e
nivelamento dos diversos profissionais. 

 Sensibilizar para a importância do trabalho em equipa, facilitador da resolução conjunta de problemas de cooperação entre profissionais e a
comunidade e a família de crianças com NEE.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 At the end of this course students should be able to:
 Learn the different situations that are configured as Permanent Special Educational Needs and understand the processes of human development

and disturbance, in particular those resulting from the various situations in which there are deficits. 
 Consider factors that may favor or limit the development of each student and develop strategies facilitating the learning and achievement of

potential. 
 Develop new constructions, knowledge, solutions and performances, from a critical review of the theoretical productions and action already

established. 
 Think in an interdisciplinary perspective, as a strategy that will allow favoring closeness, communication, deepening and leveling of various

professionals. 
 Raise awareness of the importance of teamwork, facilitating the joint resolution of problems of cooperation between professionals and the

community and family of children with SEN.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Conceitos Básicos e Âmbitos de Intervenção.
 Perturbações Globais do Desenvolvimento (Síndrome de Down, Perturbações do Espetro do Autismo, Síndrome de Martin-Bell). Características e

estratégias de intervenção.
 Deficiências Mentais e défices cognitivos. Características e estratégias de intervenção.

 Défices Motores (Paralisia Cerebral, Espinha Bífida, Outras situações com compromisso motor). Características e estratégias de intervenção.
 Défices Sensoriais (Défices Auditivos, Défices Visuais, surdocegueira). Características e estratégias de intervenção. 

  



 
6.2.1.5. Syllabus:

 Basic Concepts and Areas of Intervention. 
 Global Developmental Disorders (Down Syndrome, Autism Spectrum Disorders, Martin-Bell syndrome). Characteristics and intervention

strategies. 
 Cognitive Disabilities and Mental Retardation. Characteristics and intervention strategies. 

 Motors Deficits (Cerebral Palsy, Spina Bifida, Other situations with motor impairment). Characteristics and intervention strategies. 
 Sensory deficits (deficits Auditory, Visual deficits, blindness). Characteristics and intervention strategies.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Considerando que o Professor de EE trabalha com crianças com NEE e em estreita colaboração com os grupos turma, os colegas, outros
técnicos intervenientes no processo educativo e os pais, torna-se necessário habilitá-lo com os conhecimentos teóricos e práticos que lhe
permitam compreender as necessidades específicas em cada situação, avaliar os recursos e as potencialidades de cada sistema e auxiliá-lo a
desenvolver estratégias de intervenção. Pretende-se facultar estratégias de análise, caracterização e intervenção nos principais domínios das
NEE de caráter prolongado de modo a proporcionar o conhecimento necessário para o desenvolvimento de competências práticas, programas e
estratégias de intervenção e de colaboração nas equipas. Dada a diversidade de problemáticas que podem existir e que configuram NEE é
essencial que estes profissionais desenvolvam competências de trabalho autónomo que acomodem aos conhecimentos teóricos e práticos que
lhes são facultados ao longo do curso.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 Whereas the EE teacher works with children with SEN and in close collaboration with the class groups, colleagues, other specialists involved in
the educational process and parents, it is necessary to enable it with the theoretical and practical knowledge enabling them to understand the
specific needs in each situation, assess the resources and capabilities of each system and help you develop intervention strategies. It is
intended to provide analysis strategies, characterization and intervention in key areas of SEN extended character to provide the knowledge
necessary for the development of practical skills, programs and intervention strategies and collaboration in teams. Given the diversity of
problems that may exist, and create NEE is essential that these professionals develop independent work skills that fit the theoretical and
practical knowledge they are provided throughout the course

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A Unidade Curricular é desenvolvida com recurso a diversas metodologias teóricas e práticas como a exposição oral dos conteúdos e saberes
teóricos, suportada por meios audiovisuais, a partilha de experiências em sala, a reflexão individual e em grupo e o debate.

 A avaliação é realizada através de:
 TRABALHO DE GRUPO (TG) (40%): Tema definido em função das necessidades e interesses dos alunos, desde que relativo a uma qualquer

situação de necessidades educativas especiais de caráter prolongado (NEECP). Este trabalho relativo a uma NEECP é iminentemente teórico
permitindo o treino de investigação e estudo autónomo, reflexão partilhada em grupo e produção de documentos que poderão ser didáticos para
o trabalho na escola. 

 TRABALHO INDIVIDUAL (EI) (60%): Exercício proposto para realização individual a partir dos conceitos trabalhados em aula.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The subject is developed using various methods, theoretical and practices, such as oral presentation of content and theoretical knowledge,
supported by audiovisual media, sharing experiences in the classroom, individual and group reflection and discussion.

 The evaluation is carried out by:
 GROUP WORK (TG) (40%): Theme defined according to the needs and interests of students, since on any situation of special needs extended

character (NEECP). This work on a NEECP is eminently theoretical allowing the research training and self-study, shared group reflection and
production of documents that may be instructive to work in school.

 INDIVIDUAL WORK (EI) (60%): Proposed Exercise for individual achievement based on the concepts worked in class.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 A metodologia expositiva, a análise de textos, a partilha de experiências e a apresentação de casos práticos permite dotar os alunos do
conhecimento teórico e prático para a compreensão dos conteúdos programáticos e aquisição de competências de intervenção.

 A metodologia de ensino permite desenvolver competências de estudo autónomo e partilhado, aprofundando alguns conteúdos e permitindo a
discussão e debate conjunto, essencial para a assunção de diferentes ângulos da realidade e para a formação dos professores de ensino
especial.

 A avaliação é realizada de modo a promover a autonomia e a cooperação e ajustada aos interesses e necessidades dos alunos.
 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

  
The methodology exhibition, analyzing texts, sharing experiences and presentation of case studies allows students to provide basic knowledge
for understanding of the syllabus and acquiring skills intervention.

 The teaching methodology allows you to develop skills of independent study and shared some deeper content and allowing discussion and
debate together, essential for the assumption of different angles reality and the training of special education teachers.

 The evaluation is carried out to promote the autonomy and cooperation and adjusted to the interests and needs of students.
 

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Attwood, T. (2010). A Síndrome de Asperger. Lisboa: Ed. Verbo.
 Bautista, R. (coord.) (1997). Necessidades educativas especiais. Lisboa: Dinalivro.

 Correia, L. M. (2008). Inclusão e necessidades educativas especiais. Um guia para educadores e professores. 2ªed., Coleção Necessidades
Educativas Especiais. Porto: Porto Editora.

 Gundersen, K. S. (2001), Bebés com Síndrome de Down, – Guia para pais. Lisboa: Ed. Bertrand.
 Kutscher M.D. (2011). Crianças com Síndromes Simultâneas. Porto Editora.

 Ozonoff, S., Rogers, S.J.& Hendren, R.L. (2003). Perturbações do espetro do autismo. Lisboa: Ed. Climepsi.
 Paasche, C.,Gorrill, L. & Strom, B. (2010). Crianças com necessidades especiais em contextos de educação de infância. Porto: Porto Editora.

 Serra, H. (2008). Estudos em necessidades educativas especiais. Domínio cognitivo. Porto: Edições Gailivro.
 Siegel, B. (2008). O mundo da criança com autismo - Compreender e tratar perturbações do espetro do autismo. Porto: Porto Editora.

  

 

Mapa X - Gestão dos Processos Inclusivos na Educação Especial

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Gestão dos Processos Inclusivos na Educação Especial

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 



Maria Leonor Marques Marinheiro - 60 Horas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 No final desta UC os estudantes deverão ser capazes de:
 1. Dominar a gestão dos processos educativos e de ensino-aprendizagem numa escola inclusiva.

 2. Compreender os processos inclusivos em contexto escolar.
 4. Conhecer os aspetos metodológicos e desenvolver a intervenção educativa.

 5. Gerir os processos inclusivos compreendendo as diferenças em meio escolar e ao seu natural reflexo nas atividades e currículos de
aprendizagem.

 6. Construir respostas educativas condicentes com as necessidades da população e comunidade escolar.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 At the end of this course students should be able to:
 1. Master the management of educational processes and teaching-learning in an inclusive school.

 2. Know the inclusive processes in schools.
 4. Know methodological aspects to develop the educational intervention.

 5. 5. Manage inclusive processes comprising the differences in schools and their natural reflection in learning activities and curricula.
 6. Build educational responses condicentes to the needs of the population and the school community.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 I – Aspetos Estruturais
 1. Inclusão e formas de olhar as dificuldades educativas. 

 2 .O conceito de Necessidades Educativas Especiais. N.E.E. permanentes e N.E.E. temporárias.
 3. Modelo inclusivo – dinâmicas de trabalho (discursos; processos de intervenção; avaliação preliminar e compreensiva; importância da

avaliação programática; formativa; processual e reavaliação).
 4. Conceito de escolas eficazes – estratégias.

 5. A pedagogia diferenciada (processo; princípios; organização pedagógica).
 II – Aspectos Metodológicos

 6. Orientação metodológica: Caracterização do Meio; Caracterização do estabelecimento do ensino; Caracterização da turma.
 7. Estudo de caso.

 8. A Observação das Aulas 
 9. Técnica de entrevista: noção; tipos; registo.

 10. Medidas do Regime Educativo Especial e outra legislação de referência.
 11. Organização Pedagógica – 

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 I - Structural Aspects
 1. Inclusion and ways of looking at educational difficulties.

 2 .The concept of Special Educational Needs. N.E.E. permanent and N.E.E. temporary.
 3. Inclusive Model - work dynamics (speeches, intervention processes; preliminary and comprehensive assessment, the importance of program

evaluation; training; procedural and revaluation).
 4. Concept of effective schools - strategies.

 5. The differentiated learning (process; principles; educational organization).
 II - Methodological Aspects

 6. Methodological guidance: Half characterization; Characterization of the establishment of education; Class characterization.
 7. Case Study.

 8. Observation of lessons.
 9. interview technique: concept; types; register.

 10. Special Education System of Measures and other relevant legislation.
 11. Educational Organization 

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 A abordagem do conteúdo 1,2,3,4,5 permite incidir nos aspetos estruturais relativos à inclusão, através de considerações existentes na
literatura. Esta abordagem confina com o estipulado nos objetivos 1, 2 e 3 da UC.

 Os conteúdos dos pontos 6,7,8,9,10,11, desenvolvem os conhecimentos que se pretende abordar com os objetivos 4,5,6 estabelecendo aspetos
metodológicos na intervenção educativa.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The approach allows content 1,2,3,4,5 address the structural aspects relating to inclusion through existing literature considerations. This
approach confines with the terms of the objectives 1, 2 and 3 of the PA.

 The 6,7,8,9,10,11 content, develops the knowledge that aims to address in order 4,5,6 establishing methodological aspects in the educational
intervention.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Aprendizagem ativa /Interatividade do ensino, Expositivo – Recurso às tecnologias de apoio multimédia, Trabalhos e discussão de grupo (40%).
Trabalhos escritos e orais individuais (60%). 

 Para ponderação dos trabalhos apresentados, serão considerados os seguintes parâmetros: Apresentação; pertinência do contudo; organização
geral do trabalho; metodologia; conclusões e bibliografia consultada.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Active learning / teaching Interactivity, Expository - Appeal to support multimedia technologies, work and group discussion (40%). Individual
written and oral work (60%).

 For consideration of the papers presented, the following parameters will be considered: Presentation; relevance of yet; general organization of
work; methodology; conclusions and bibliography.

  

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Considera-se que a metodologia utilizada é transversal a todos os objetivos da unidade, sendo imprescindível ir esclarecendo conceitos e
perspetivas ao longo de todas as horas de contacto, articulando com os aspetos metodológicos a desenvolver na intervenção educativa



devendo considerar as diferenças no meio escolar e o natural reflexo nas atividades, procurando respostas educativas de acordo com as
necessidades individuais.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 It is considered that the methodology used is transversal to all the objectives of the unit and is essential to go clarifying concepts and
perspectives throughout all contact hours, articulating with the methodological aspects to develop the educational intervention should consider
the differences in schools and the natural reflex in the activities, looking for educational responses according to individual needs.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 AAVV (2014). Educação Especial e Inclusão. Porto: LivPsic
 Correia, L. (2010 ). Educação Especial e Inclusão. Porto: Porto Ed.

 Correia, L. (2008). Inclusão e Necessidades Educativas Especiais – Um guia para educadores e professores. Porto Ed.
 Correia, L. (2010). O sistema Educativo Português e as Necessidades Educativas Especiais. In L. M. Correia (org) Educação Especial e Inclusão:

Quem disser que uma Sobrevive sem a Outra Não Está no Seu Perfeito Juízo. Porto: Porto Ed.
 Leitão, F.A. (2010). Valores Educativos, Cooperação e Inclusão. Salamanca : Luso Espanõla de Ediciones.

 Pereira, F. (Org.) (2008). Educação Especial – Manual de Apoio à Prática. Lisboa : DGIDC
 Pinto, J. (2007). Individualização e diferenciação: Duas gestualidades para lidar com a diferença. In J. 

 Rief, S., & Heimburge J. (2000). Como Ensinar Todos os Alunos na Sala de Aula Inclusiva. Porto: Porto Ed.
 Rodrigues, D. (org.) (2003). Perspetivas sobre a Inclusão. Da Educação à Sociedade. Porto: Porto Ed.

 

Mapa X - Transição para a vida ativa/ adulta

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Transição para a vida ativa/ adulta

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Maria Leonor Marques Marinheiro - 60 Horas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 No final desta UC os estudantes devem ser capazes de:
 1. Dominar o conhecimento essencial relativo à Transição para a Vida Adulta.

 2. Conhecer a legislação de suporte.
 3. Conhecer aspetos metodológicos a desenvolver para a Transição para a Vida Ativa.

 4. Aprofundar competências face às diferentes respostas nas atividades e currículos de aprendizagem para a Transição para a Vida Ativa.
 5. Construir respostas educativas condicentes com as necessidades da população e comunidade escolar.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 At the end of this course students should be able to:1. To enable students the essential knowledge about the Transition to Adulthood.
 1. Mastering the essential knowledge on the Transition to Adulthood.

 2. Know the supporting legislation.
 3. Know methodological aspects to be developed for the Transition to Active Life.

 4. To deepen skills address different answers in learning activities and curricula for the Transition to Active Life.
 5. Build educational responses condicentes to the needs of the population and the school community.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 I – Aspetos Estruturais
 1. Plano de transição para jovens com Necessidades Educativas Especiais: Objectivos; População a atender; Estratégias; Serviços

  
2. Legislação de suporte - Lei n.º3 / 2008, de 7 de Janeiro: Promoção da transição para a vida pós-escolar e, sempre que possível, para o
exercício de uma actividade profissional com adequada inserção social, familiar ou numa instituição de carácter ocupacional.

 3. Currículo Específico Individual
 4. Transição para a Vida Pós-Escolar - vertente (Formação em contexto de trabalho)

 5. Vertente ocupacional (Centros Ocupacionais)
 II – Aspetos Metodológicos

 6. Orientação metodológica: PEI.
 7. PIT, Protocolo.

 8. Instrumentos auxiliares para recolha de dados referente às expectativas dos encarregados de educação, interesse dos alunos e avaliação.
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 I - Structural Aspects
 1. Plan for transition to young people with Special Educational Needs: Goals; Population to meet; strategies; servicing

  
2. Support legislation - Law paragraph 3/2008 of January 7: Transition Promotion to post-school life and, whenever possible, to carry out a
professional activity with adequate social inclusion, family or an institution occupational character.

 3. Specific Curriculum Single
 4. Transition to Post-School Life - strand (Training in the workplace)

 5. occupational Strand (Occupational Centers)
 II - Methodological Aspects

 6. Methodological guidance: PEI.
 7. PIT, Protocol.

 8. auxiliary instruments for data collection relating to the expectations of parents, student interest and evaluation.
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 A abordagem do conteúdo 1,2,3,4,5 permite incidir nos aspetos estruturais relativos à Transição para a Vida Ativa, através de considerações
existentes na literatura. Esta abordagem confina com o estipulado nos objectivos 1, 2 e 3 da UC.

 - Os conteúdos 6,7,8 desenvolve os conhecimentos que se pretende abordar com o objectivo 4,5,6 estabelecendo aspetos metodológicos na
intervenção educativa.

 



 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

  
The approach allows content 1,2,3,4,5 address the structural aspects relating to Transition to Active Life, through existing literature
considerations. This approach confines with the terms of the objectives 1, 2 and 3 of the PA.

 - The 6,7,8 content develops the knowledge that aims to address in order 4,5,6 establishing methodological aspects in the educational
intervention.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Aprendizagem activa /Interactividade do ensino, Expositivo – Recurso às tecnologias de apoio multimédia, Trabalhos e discussão de grupo
(40%). Trabalhos escritos e orais individuais (60%). 

 Para ponderação dos trabalhos apresentados, serão considerados os seguintes parâmetros: Apresentação; pertinência do contudo; organização
geral do trabalho; metodologia; conclusões e bibliografia consultada.

 O aluno fica aprovado quando através de uma classificação na escala numérica inteira de 0 a 20 valores obtenha pelo menos, 10 valores, o que
pressupõe o cumprimento por parte do aluno dos objectivos propostos no programa.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Active learning / teaching Interactivity, Expository - Appeal to support multimedia technologies, work and group discussion (40%). Individual
written and oral work (60%).

 For consideration of the papers presented, the following parameters will be considered: Presentation; relevance of yet; general organization of
work; methodology; conclusions and bibliography.

 The student is approved when by a grade on a numerical scale of 0 to 20 get at least 10 points, which requires compliance by the student of the
proposed objectives in the program.

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Considera-se que a metodologia utilizada é transversal a todos os objectivos da unidade, sendo imprescindível ir esclarecendo conceitos e
perspetivas ao longo de todas as horas de contacto, articulando com os aspetos metodológicos a desenvolver na intervenção educativa
devendo considerar as diferenças no meio escolar e o natural reflexo nas atividades, procurando respostas educativas de acordo com as
necessidades individuais.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 It is considered that the methodology used is transversal to all the objectives of the unit and is essential to go clarifying concepts and
perspectives throughout all contact hours, articulating with the methodological aspects to develop the educational intervention should consider
the differences in schools and the natural reflex in the activities, looking for educational responses according to individual needs.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Aednee (2006) Planos Individuais de Transição Apoiar a Transição da Escola para o Emprego. Victoria Soriano, European Agency for
Development in Special Needs.

 Battisti, C. (2010). Inclusão do deficiente: desafios e oportunidades. Revista Ágora. n.º 11.
 Belo, C. & Oliveira, M. (2007). Desenvolvimento Pessoal e Orientação Vocacional. Revista Diversidades. Funchal.5,16.

 Brown, L. (2002). Educação e Transição para a Vida Adulta de Crianças e Jovens com Deficiência Intelectual Acentuada. Conferência .Lisboa.
FCG

 KYEONG-HWA, K.; TURNBULL, A., (2004), Transition to Adulthood for Students With Severe Intellectual Disabilities: Shifting Toward Person-
Family Interdependent Planning. Research & Practice for Persons with Severe Disabilities, vol.29, 53-57

 Oliveira, M. et. al. (2009). Pessoas com deficiência no mercado de trabalho: considerações sobre políticas públicas nos EUA, UE e Brasil. Revista
brasileira educação especial. Marília, v.15, n.2

 

Mapa X - Mobilidade, Motricidade e Acessibilidades

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Mobilidade, Motricidade e Acessibilidades

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Maria João Bravo Lima Nunes Delgado - 40 Horas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 A noção das diferenças entre motricidade e mobilidade são a ponte para a compreensão de fenómenos ligados às diversas patologias e
problemáticas. Compreender a relação entre movimento e aprendizagem ajudarão a percecionar as mais-valias do design universal na questão
das acessibilidades.

  
1- Descobrir o corpo, a vivência corporal e a ação motora.

 2- Reconhecer a descoberta do corpo na sua própria transformação até à chegada dos automatismos que proporcionam a experiência corporal.
 3- Apreender o espaço, a consciência do corpo nas suas diversas formas de conhecer o mundo e a si mesmo.

 4- Proporcionar uma reflexão sobre os condicionalismos da mobilidade face a problemáticas específicas.
 5- Inventariar tipos e formas de acessibilidades que possibilitam uma melhor interacção com o mundo quotidiano.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The concept of the differences between motor and mobility are the bridge for understanding phenomena linked to various diseases and
problems. Understanding the relationship between movement and learning will help percecionar capital gains of universal design in the issue of
accessibility.

  
1- Discover the body, the body experience and the motor action.

 2. Recognize the discovery of the body in its own transformation until the arrival of automation that provide the body experience.
 3 Capturing the space, the body consciousness in its various forms to see the world and yourself.

 4- To provide a reflection on the constraints of mobility address specific issues.
 5- Inventory types and forms of accessibility that enable better interaction with the everyday world.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:



1- O movimento, a mobilidade e as implicações biológicas e sociais.
 1.1- A biologia do movimento.

 1.2- O movimento humano socializado.
 1.3- O corpo como máquina e a aprendizagem motora

 2- O esquema corporal
 2.1- Inteligências e praxias

 2.2- Percepção, Lateralidade e estruturas espacio – temporais.
 2.3- Desenvolvimento social e esquema corporal.

 3- Reeducação e exercícios psicomotores
 3.1- Problemas de postura, marcha, equilíbrio e tonicidade.

 3.2- O ritmo, bases biológicas.
 4- Reabilitação Motora 

 4.1- Parâmetros da Reabilitação Psicomotora
 4.2- Estratégias e modelos de reabilitação.

 5- Acessibilidades
 5.1- Enquadramento legal das acessibilidades

 5.2- Barreiras arquitetónicas e outras.
  

 
6.2.1.5. Syllabus:

 1. The motion, mobility and the biological and social implications.
 1.1- movement biology.

 1.2- The socialized human movement.
 1.3- The body as a machine and motor learning

 2- The body schema
 2.1 Intelligences and praxis

 2.2 Perception, laterality and spatial - temporal structures.
 2.3 Social development and body image.

 3- retraining and psychomotor exercises
 3.1- posture problems, gait, balance and tone.

 3.2 The pace, biological basis.
 4- Motor Rehabilitation

 4.1- Parameters of Psychomotor Rehabilitation
 4.2- Strategies and rehabilitation models.

 5- Accessibility
 5.1- Legal framework of accessibility

 5.2- architectural barriers and others
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 - A abordagem do conteúdo 1, permite não só relembrar (devendo proporcionar a partilha com outra UC do Curso) o desenvolvimento motor
normal mas também o desenvolvimento atípico e patológico e as considerações existentes na literatura para a intervenção junto das mesmas.
Esta abordagem confina com o estipulado nos objectivos 1 e 2 da UC.

 - O conteúdo 2, desenvolve os conhecimentos que se pretende abordar com o objectivo 3, estabelecendo um paralelo entre a diversa teoria (ao
longo das últimas décadas) e a evolução da história da mobilidade/motricidade.

 - O objectivo 4/5 é conseguido com a sensibilização pretendida com o conteúdo 4/5, oferecendo aos alunos um conhecimento sobre programas
e princípios orientadores das práticas de intervenção e promoção da mobilidade e da acessibilidade

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The contents of one approach allows not only to remember (must provide sharing with other UC Course) normal motor development but also
atypical and pathological development and existing considerations in the literature for intervention with them. This approach confines with the
terms of the objectives 1 and 2 of the UC.

 - Content 2 develops the knowledge that aims to address in order 3, drawing a parallel between the diverse theory (over the last decades) and the
evolution of the history of mobility / motor.

 - 4/5 The aim is achieved with the desired sensitivity to content 4/5, offering students a knowledge of guiding principles and programs of
intervention practices and promotion of mobility and accessibility

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Privilegia-se na organização desta UC uma perspetiva formativa socio-construtivista, promovendo o diálogo e a criação de situações que
permitam a participação dos estudantes de forma a se desenvolver uma reflexão conjunta sobre os conteúdos(1). Durante o processo de ensino-
aprendizagem, promove-se uma interação contínua, clarificando com os estudantes os níveis de aprendizagem e definindo e desenvolvendo
medidas de reajustamento, com base na interpretação fundamentada das dificuldades e dos êxitos (2), permitindo assim uma maior eficácia das
aprendizagens. Os métodos de avaliação concretizam-se através de pequenos trabalhos orientados de análise e síntese decorrentes ou
realizados nas aulas teórico-práticas e da realização de uma prova de avaliação escrita. Na obtenção da classificação final da UC, as
classificações de cada um dos elementos de avaliação serão ponderadas da seguinte forma: - 40% dos diversos trabalhos concretizados - 60%
prova escrita de avaliação.

  

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Is privileged in the organization of this course a social-constructivist perspective formative, promoting dialogue and creating situations that
allow the participation of students in order to develop a joint reflection on the contents (1). During the process of teaching and learning, a
continuous interaction is promoted by clarifying with students learning levels and defining and developing adjustment measures, based on the
interpretation founded the difficulties and successes (2), thus allowing greater efficiency of learning. Evaluation methods takes the form of small
Advised analysis and synthesis arising or realized in practical classes and carrying out a written assessment test. In obtaining the final
classification of the UC, the ratings of each of the assessment criteria will be weighted as follows: - 40% of many realized works - 60% written test
evaluation.

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Considera-se a metodologia 1 transversal a todos os objectivos da unidade, tratando-se de uma área tão especifica, torna-se imprescindível ir
esclarecendo conceitos e perspectivas ao longo de todas as horas de contacto.

 A metodologia 2, pretende fornecer situações complexas de crianças com NEE´s em ambientes de sala de aula, ambientes familiares e ambiente
terapêutico/clínicos, de forma a que os alunos possam descortinar, constatar e discutir a concretização de modelos e programas de intervenção
com observância da lei, os objectivos 2, 3, 4 e 5 são assim trabalhados.

  

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.



Considers the methodology 1 across all the objectives of the unit, in the case of an area so specifies, it is essential to go clarifying concepts and
perspectives throughout all contact hours.

 The methodology 2, aims to provide complex situations of children with NEE's classroom environments, familiar surroundings and therapeutic /
clinical environment, so that students can uncover, verify and discuss the implementation of models and intervention programs compliance with
the law, the objectives 2, 3, 4 and 5 are well worked.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Andrich, R. (1999). Aconselhamento em Ajudas Técnicas. Lisboa, cadernos SNR nº13: Secretariado Nacional Para a Reabilitação e Integração
das Pessoas com Deficiência.

 Bordalo, A. (2012): Urbanismo e Inclusão – a perspetiva da acessibilidades e mobilidade para todos. Lisboa: Malha Urbana.
 Correia, L.M. (2013): Inclusão e Necessidades Educativas Especiais. Porto: Porto Editora.

 Darcy, S. & Buhalis, D. (2011). Introduction: from disable tourists to acessible tourism. Bristol: Charlesworth Press.
 Fonseca, V. (2013): Organização Práxica e a Dispraxia na Criança. Lisboa: Âncora Editora.

 Freitas, M. & Silva, J. (2010): Adaptação ao meio aquático. Uma proposta pedagógica-
 Melo, F. (2010): Manual de Acessibilidades e Mobilidade. Paredes, Letras e Conceitos Lda.

 Rodrigues, D., et al. (1984). Deficiência e motricidade terapêutica. Lisboa: UTL-ISEF.

 

Mapa X - Domínio Cognitivo e Motor, Perturbações da Comunicação/ Linguagem e Fala, Leitura e Escrita

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Domínio Cognitivo e Motor, Perturbações da Comunicação/ Linguagem e Fala, Leitura e Escrita

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 João Carlos Vieira Casal - 90 Horas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Compreender a área das DA numa perspetiva histórica tendo em conta as contribuições de vários autores; Apreender a definição de DA tendo
em consideração os fatores comuns às várias definições existentes; No final da unidade curricular o aluno ficará apto a:

 1- descrever a área das DA numa perspetiva histórica tendo em conta as contribuições de vários autores; 2)definir DA tendo em consideração os
fatores comuns às várias definições existentes; 3)descrever a natureza da criança/jovem com DA tendo em conta a prevalência, as
características e a etiologia do fenómeno ; 4)identificar as vantagens e desvantagens da avaliação formal e informal; 5)discutir os processos de
diagnóstico pertinentes à população com DA; 6)formular planos educativos apropriados às NEE da criança / jovem com DA tendo em conta o
processo de integração / inclusão ; 7)valorizar a natureza interdisciplinar do processo de ensino-aprendizagem na educação desta população.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Understand the area CA in a historical perspective taking into account the contributions of several authors; Grasp the definition of AD taking into
account the common factors to the various settings; At the end of the course the student will be able to:

 1 describe the area CA in a historical perspective taking into account the contributions of several authors; 2) define OF taking into account
factors common to the various settings; 3) describe the nature of the child / young person with AD in view of the prevalence, characteristics and
the etiology of the phenomenon; 4) identify the advantages and disadvantages of formal and informal assessment; 5) discuss the diagnostic
procedures relevant to the population with AD; 6) Develop educational plans appropriate to the child's SEN / youth with AD in view of the process
of integration / inclusion; 7) enhance the interdisciplinary nature of the teaching-learning process in the education of this population.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1-Perspetiva histórica: 2-Definições e sistemas de classificação: 3- Etiologia e prevalência: Fatores orgânicos, Fatores genéticos, Fatores
ambientais. 4-Características educacionais, psicológicas e comportamentais. 5-Desordens da linguagem falada: / escrita: Dislexia, Disortografia,
Disgrafia. 6-Desordens do cálculo:discalculia. 7-Desordens associadas (desordens não-verbais de aprendizagem): Processos percetivos e
percetivo-motores, Hiperatividade / desatenção. 8-Perturbações da comunicação: Tipos de Perturbação na Comunicação,Alterações na fluência
verbal, Alterações da linguagem. 9- Distúrbios do Desenvolvimento da Linguagem (Procedimentos educacionais) Desenvolvimento Fonológico,
Desenvolvimento Lexical, Desenvolvimento Sintático,Desenvolvimento Pragmático. 10-Currículos, Programas e Metodologías Reabilitativas:
Flexibilidade Curricular, Processos de diferenciação pedagógica, Adaptações curriculares individualizadas.

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Historical Perspective-1: 2-Definitions and classification systems: 3 Etiology and prevalence: Organic factors, genetic factors, environmental
factors. Features 4-educational, psychological and behavioral. 5-Disorders of spoken language: / writing: Dyslexia, dysorthographia, Dysgraphia.
6-Disorders calculation: dyscalculia. 7-associated disorders (non-verbal learning disorders): perceptive processes and perceptive-motor
hyperactivity / inattention. 8-communication disorders: Disorder Types in Communication, changes in verbal fluency, changes of language. 9
Language Development Disorders (educational Procedures) Development Phonological, Lexical Development, Syntactic Development, Pragmatic
Development. 10 resumes, rehabilitative programs and Methodologies: Curriculum Flexibility, pedagogical differentiation processes,
individualized curricular adaptations.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 - A abordagem do conteúdo 1, permite não só relembrar (devendo proporcionar a partilha com outra UC do Curso) o desenvolvimento normal
mas também o desenvolvimento atípico e patológico e as considerações existentes na literatura para a intervenção junto das mesmas. Esta
abordagem confina com o estipulado nos objectivos 2, 3 e 4 da UC.

 - Os conteúdos 5 a 9, desenvolve os conhecimentos que se pretende abordar com o objectivo 3, estabelecendo um paralelo entre a diversa teoria
(ao longo das últimas décadas) e a evolução da história do atendimento.

 - O objectivo 6/7 é conseguido com a sensibilização pretendida com o conteúdo 10, oferecendo aos alunos um conhecimento sobre programas e
princípios orientadores das práticas de intervenção e promoção do atendimento.

  

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 - The approach of the content 1, allows not only to recall (must provide the sharing with another course UC) but also the normal development of
atypical and pathological development considerations and existing in the literature for intervention with the same. This approach confines with
the terms of the objectives 2, 3 and 4 of the UC.

 - The contents 5-9, develops the knowledge that aims to address in order 3, drawing a parallel between the diverse theory (over the last decades)
and the evolution of the history of care.

 



- 6/7 The aim is achieved with the desired sensitivity to the content 10, offering students a knowledge of programs and guiding principles of the
intervention practices and promotion of care.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Privilegia-se na organização desta UC uma perspetiva formativa socio-construtivista, promovendo o diálogo e a criação de situações que
permitam a participação dos estudantes de forma a se desenvolver uma reflexão conjunta sobre os conteúdos (1). Durante o processo de
ensino-aprendizagem, promove-se uma interação contínua, clarificando com os estudantes os níveis de aprendizagem e definindo e
desenvolvendo medidas de reajustamento, com base na interpretação fundamentada das dificuldades e dos êxitos (2), permitindo assim uma
maior eficácia das aprendizagens. Os métodos de avaliação concretizam-se através de pequenos trabalhos orientados de análise e síntese
decorrentes ou realizados nas aulas teórico-práticas e da realização de uma prova de avaliação escrita. Na obtenção da classificação final da UC,
as classificações de cada um dos elementos de avaliação serão ponderadas da seguinte forma: - 40% dos diversos trabalhos concretizados -
60% prova escrita de avaliação.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

  
Is privileged in the organization of this course a social-constructivist perspective formative, promoting dialogue and creating situations that
allow the participation of students in order to develop a joint reflection on the contents (1). During the process of teaching and learning, a
continuous interaction is promoted by clarifying with students learning levels and defining and developing adjustment measures, based on the
interpretation founded the difficulties and successes (2), thus allowing greater efficiency of learning. Evaluation methods takes the form of small
Advised analysis and synthesis arising or realized in practical classes and carrying out a written assessment test. In obtaining the final
classification of the UC, the ratings of each of the assessment criteria will be weighted as follows: - 40% of many realized works - 60% written test
evaluation.

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Considera-se a metodologia 1 transversal a todos os objectivos da unidade, tratando-se de uma área tão especifica, torna-se imprescindível ir
esclarecendo conceitos e perspectivas ao longo de todas as horas de contacto.

 A metodologia 2, pretende fornecer situações complexas de crianças com NEE´s em ambientes de sala de aula, ambientes familiares e ambiente
terapêutico/clínicos, de forma a que os alunos possam descortinar, constatar e discutir a concretização de modelos e programas de intervenção
com observância da lei, os objectivos são assim trabalhados.

  
 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

  
Considers the methodology 1 across all the objectives of the unit, in the case of an area so specifies, it is essential to go clarifying concepts and
perspectives throughout all contact hours.

 The methodology 2, aims to provide complex situations of children with NEE's classroom environments, familiar surroundings and therapeutic /
clinical environment, so that students can uncover, verify and discuss the implementation of models and intervention programs compliance with
the law, the objectives are well worked.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Miranda, M. (2013): Autonomia para a Inclusão. Lisboa: Lápis de memórias editores.
 Neto, A.S. (2014): Hiperatividade e Défice de Atenção. Lisboa: Verso de Kapa edições.

 Porter G. & Wang, M. (Eds.). Caminhos para as Escolas Inclusivas. Lisboa: I. I. E. 
 Reyes, R.R. (2009): síndrome de Down y Logopedia. Espanha, Cultivalibros..

 Rodrigues, A., Casal, J. & Dias, P. (2012): (com) Textos de Educação Especial, Lisboa: Edições Pedago.
 Sampaio, D. (2011): Da família, da escola e umas quantas coisas mais. Lisboa: Editorial Caminho.

 Sanches, P. (2005). A Educação Inclusiva: Um meio de construir escolas para todos no Século XXI. Inclusão: Revista da Educação Especial, Ano
I, n.1, Out. 2005.

 Santos, M.C.S. (2013): Problemas de saúde mental em crianças e adolescentes – Identificar, avaliar e intervir. Lisboa: Edições Sílabo.
 Selikowitz, M. (2010): A Dislexia. Lisboa: Textos Editores.

 
 

Mapa X - Intervenção Educativa Precoce

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Intervenção Educativa Precoce

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Maria da Graça Freire de Menezes Baptista Batalheiro - 40 Horas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 No final desta UC os estudantes deverão ser capazes de
 Conhecer:

 1.A legislação existente em Portugal sobre Intervenção Precoce e de apoio à infância;
 2.Os modelos conceptuais da intervenção precoce e os princípios orientadores das práticas de qualidade.

 3.A evolução histórica da família(funções, responsabilidades, direitos, diversidade cultural) e a importância das práticas educativas na relação
precoce.

 Saber:
 4. Como e o que avaliar em intervenção precoce.

 5. Os Sinais de alerta no desenvolvimento da criança dos 0 aos 6 anos.
 6. Identificar e caracterizar os vários contextos de vida da criança e saber potênciar os recursos da comunidade na intervenção.

 Promover:
 7. para as práticas educativas centradas na família e para os contextos de vida da criança e a sua influência no desenvolvimento.

 8. para uma abordagem ecológica de intervenção com base nos critérios de elegibilidades e nas necessidades das famílias.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 At the end of this course students should be able to
 know:

 



1.Existing legislation in Portugal on early intervention and child support;
 2.The conceptual models of early intervention and guiding principles of quality practices.

 3.The historical evolution of the family (roles, responsibilities, rights, cultural diversity) and the importance of educational practice in early
relationship.

 Namely:
 4.How and what to evaluate in early intervention.

 5.The Warning Signs in child development from 0 to 6 years.
  6.Identify and characterize the various child's life contexts and know boost community resources in the intervention.

 Promote:
  7.for educational practices focused on family and the child's life contexts and their influence on development.

  8.to an ecological approach to intervention based on the eligibility criteria and the needs of families.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1.Evolução histórica das tendências em intervenção precoce. Aspectos biomédicos, educacionais e legislativos.
 2. Modelos conceptuais da intervenção precoce e os princípios orientadores das práticas de qualidade.

 3. Contributo da psicologia do desenvolvimento na primeira infância e evolução das práticas educativas na família.
 4. O ciclo de vida das famílias e a sua influência na educação.

 5. O desenvolvimento da criança e os sinais de alerta.
 6. A intervenção na criança dos 0 aos 6 anos em risco grava de atraso de desenvolvimento e ou com alterações nas funções ou estruturas do

corpo.
 7. A ação centrada na família. O papel das ONGs e das equipas Locais de Intervenção. 

 8. Implementação dos programas de intervenção precoce- Práticas e procedimentos- (respostas concelhias, parceiros comunitários).
 9. Modelos e instrumentos de avaliação em intervenção precoce - da referênciação à elaboração do PIIP

 
6.2.1.5. Syllabus:

 1. Historical evolution of trends in early intervention. Biomedical, educational and legislative aspects.
 2. Conceptual -Modelos of early intervention and guiding principles of quality practices.

 3. Developmental Psychology -Contributo in early childhood and development of educational practices in the family.
 4. The life cycle of families and their influence on education.

 5. The development of the child and the warning signs.
 6. The intervention in children from 0 to 6 years in serious risk of developmental delay and or changes in body function or structure.

 7. The action that family. The role of NGOs and teams Intervention places.
 8. Implementation Of intervention programs precoce- Practices and Procedures- (municipal responses, community partners).

 9. Models and assessment tools on early intervention - the-referenced to the preparation of PIIP

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Esta Unidade curricular regista uma perspetiva teórica e prática.
 Procura dar resposta aos conteúdos e aos objetivos definidos. Vão permitir contextualizar toda um prática de intervenção, que passa pela

avaliação das áreas de desenvolvimento da criança, a importância das experiências e da estimulação nos primeiros anos de vida, do apoio e
articulação com as famílias, dos procedimentos e dos recursos existente na comunidade

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 This course unit records a theoretical and practical perspective.
 Seeks to respond to the content and set goals. Will allow contextualize all a practical intervention, which involves the assessment of children's

development areas, the importance of experience and stimulation early in life, support and collaboration with families, procedures and existing
resources in the community.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Numa perspetiva teórico prática, pretende-se abordar os conteúdos mencionados com recurso a material adequado e atualizado, promovendo a
reflexão, a consulta e a pesquisa. Será também valorizada a atitude reflexiva sobre as práticas de cada formando. 

 A avaliação dos formandos irá incidir na realização de um trabalho individual, com respetiva revisão bibliográfica, acerca das temáticas
abordadas, dando-se especial ênfase à pertinência e atualidade do tema, criatividade e organização da sua abordagem e aplicabilidade à prática.
Além deste momento de avaliação, também a assiduidade, participação e desempenho contínuo serão tidos em consideração.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 In practice theoretical perspective, we intend to address the content mentioned using appropriate and updated material, promoting reflection,
consultation and research. It will also be valued reflective attitude about the practices of each trainee.

 The assessment of trainees will focus on the realization of an individual work, with respective literature review about the themes discussed, with
particular emphasis on the relevance and topicality of the subject, creativity and organization of their approach and practical application. In this
time of evaluation, also the attendance, participation and continuous performance will be considered.

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 A metodologia escolhida irá proporcionar situações práticas, que possibilitarão percorrer os diferentes objetivos de aprendizagem propostos de
uma forma transversal contextualizadas com base teórica sustentada.

 A importância de situações práticas, permitirá aos alunos um maior conhecimento sobre a temática em estudo e a necessidade de adaptar os
recursos, os materiais e as estratégias na intervenção, adequando-as às necessidades e aos contextos de vida da criança.

 Por outro lado, a importância do conhecimento teórico irá sustentar a prática de forma reflexiva na procura de adequar a intervenção às
necessidades das famílias e às orientações e procedimentos emanados do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância.

 Assim, a abordagem do conteúdo 1,2, permite incidir nos aspetos estruturais relativos aos fundamentos da Intervenção Educativa Precoce,
através de considerações existentes na literatura. Esta abordagem confina com o estipulado nos objectivos 1, 2 e 3. Os conteúdos 3, 4, 5 e 6 são
coerentes com os objetivos 4, 5 e 6 estabelecendo aspetos metodológicos na intervenção educativa. Por fim os conteúdos 7, 8 e 9 são coerentes
com os objetivos 7 e 8.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The methodology chosen will provide practical situations that will allow through the different proposed learning objectives of a contextualized
transversely with sustained theoretical basis.

 The importance of practical situations, allow students a better understanding of the subject under study and the need to adapt the resources,
materials and strategies for intervention, adapting them to the needs and the child's life contexts.

 On the other hand, the importance of theoretical knowledge will sustain the practice of reflexive in the quest to adapt the intervention to the
needs of families and the guidelines and procedures issued by the National System of Early Childhood Intervention.

 The approach of the content 1.2, lets address the structural aspects relating to the fundamentals of Early Educational Intervention, through
existing literature considerations. This approach confines with the terms of the objectives 1, 2 and 3.

 The contents 3, 4, 5 and 6 are consistent with the objectives 4, 5 and 6 establishing methodological aspects in the educational intervention.
Finally the contents 7, 8 and 9 are in line with the objectives 7 and 8.



 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Alves,M.M. (2009). Intervenção precoce e educação especial- práticas de intervenção centradas na família. Viseu: Psicosoma.
 Augusto, H. ,Aguiar,C.,& Carvalho,L. (2013). Análise Psicológica- Práticas atuais e ideias em intervenção precoce no Alentejo: Perceções dos

profissionais. Inst. Univ. Lisboa.
 Correia,L .M.& Serrano, A.M. (2013). Inclusão e intervenção precoce: para um começo educacional promissor. In L.M. Correia. Inclusão e

necessidades educativas especiais: um guia para educadores e professores (pp.145-154). Porto: Porto Ed.
 Grande, M.C. (2013). Estudo do Impacto das interações Educadora- Criança no envolvimento das Crianças com Necessidades Educativas

Especiais em Contexto de Creche e de Jardim de Infância. Ed. FCG e FCT
 Rigolet, S. A. (2012). Precoce, Progressivo, Positivo. Porto. Porto Ed.

 Sá, E. (2013). Queremos melhores Pais. Alfragide: Ed. Lua de Papel
 Serrano, A. M. (2008). Rede Sociais de apoio e sua relevância para a Intervenção Precoce. Porto: Porto Editora.

 

Mapa X - Comunicação Alternativa / Aumentativa

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Comunicação Alternativa / Aumentativa

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Hugo João Martins Diniz - 40 Horas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 No final desta UC os estudantes deverão ser capazes de:
 Compreender os conceitos estruturantes da Comunicação Alternativa e Aumentativa.

 Promover a implementação de sistemas aumentativos e alternativos de comunicação (SAAC’S) em crianças com problemas de comunicação.
 Aprofundar os conhecimentos relativamente aos principais sistemas de comunicação (SAAC).

 Estabelecer estratégias de avaliação e intervenção para implementação de um SAAC.
 Promover a comunicação/interação através do uso de um SAAC.

 Desenvolver através dos SAAC’s a autonomia e a auto estima dos alunos portadores de problemáticas do foro comunicativo.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 At the end of this course students should be able to:
 Understanding the structural concepts of Alternative and Augmentative Communication.

 Provide a set of theoretical information / practices on concepts related to aa theme of this Course.
 Promote the implementation of augmentative and alternative communication systems (SAAC'S) in children with communication problems.

 To develop knowledge on the main communication systems (SAAC).
 Establish assessment and intervention strategies for implementing a SAAC.

 Promote communication / interaction through the use of a SAAC.
 Develop through the SAAC's autonomy and self-esteem of students with problems of communicative disorders.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1.Comunicação e linguagem
 1.1.A intencionalidade comunicativa

 1.2 Interação e comunicação
  

2.Meios de comunicação
 2.1.Problemáticas e problemas de comunicação

 2.2. Tecnologias de apoio à comunicação
 2.3. Sistemas de comunicação e curricula educacional

  
3. Sistemas alternativos/aumentativos de Comunicação (SAAC’S) 

 3.1. Candidatos à utilização de um SAAC
 3.2. SAAC’s mais utilizados

 3.3. Iconicidade dos símbolos
  

4.Avaliação da comunicação
 4.1. Instrumentos utilizados

 4.2. Avaliação das competências comunicativas
 4.3. Avaliação motora e funcional

 4.4. Métodos de selecção de vocabulário dos símbolos.
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 1. Communication and language
 1.1. The communicative intentionality

 1.2. Interaction and communication
  

2. Media
 2.1.Problemáticas and communication problems

 2.2. Communication support technologies
 2.3. Communication systems and educational curricula

 3. alternative / augmentative communication systems (SAAC'S)
 3.1. Applicants for the use of a SAAC

 3.2. SAAC's most used
 3.3. Iconicity of symbols

  
4. Assessing communication

 4.1. used instruments
 4.2. Assessment of communication skills

 4.3. Motor and functional assessment
 4.4. Methods vocabulary selection of symbols.

 



 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 As limitações na capacidade de comunicação, sejam elas mentais ou físicas, privam o indivíduo de uma participação integral nas suas relações
interpessoais e coletivas, levando-o ao isolamento social. Neste sentido, a área de comunicação alternativa/aumentativa empenha-se na procura
de recursos educacionais e estratégias científicas com o objetivo de proporcionar formas de comunicação para os alunos que não se podem
expressar normalmente.

 Os conteúdos e os objectivos definidos vão possibilitar, aos alunos que frequentam esta Unidade curricular, adquirir um conhecimento
teórico/prático que lhes permitirão desempenhar de forma segura e consistente o seu papel de professor de Educação Especial no terreno e
intervir com alunos com problemas graves de comunicação e diferentes patologias ou dificuldades de forma adequada e segura, tendo por base
um quadro teórico de referência consistente e uma base prática ajustada à realidade necessária para intervir com este tipo de alunos.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 Limitations in the ability to communicate, whether mental or physical, deprives the individual of full participation in their interpersonal and
collective relationships, leading him to social isolation.

 The school must engage in the search for educational resources and scientific strategies in order to provide forms of communication to students
who can not express normally.

 The content and objectives will allow the students who attend this course unit, acquire a theoretical / practical knowledge that will enable them to
play safely and consistently your Special Education teacher role on the ground and intervene with students with severe communication problems
and different pathologies or difficulties in properly and safely, based on a theoretical framework consistent reference and a practical basis
adjusted to reality necessary to intervene with this kind of students.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Privilegia-se na organização desta Unidade Curricular uma perspetiva formativa sócio construtivista, promovendo o diálogo e a criação de
situações que permitam a participação dos estudantes de forma a se desenvolver uma reflexão conjunta sobre os conteúdos programáticos.

 São selecionados e desenvolvidos instrumentos conceptuais, utilizando-se situações problemáticas como ponto de partida para o trabalho a
desenvolver.

 Procurar-se-á igualmente favorecer a emergência de oportunidades de exploração pedagógica das interconexões entre os conceitos e as
práticas.

 Avaliação: 100% prova escrita com consulta (escolha de 1 questão entre 4 questões que abrangem os conteúdos programáticos dados).
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Is privileged in the organization of this Course a training partner constructivist perspective, promoting dialogue and creating situations that allow
the participation of students in order to develop a joint reflection on the syllabus.

 Are selected and developed conceptual instruments, using problematic situations as a starting point for the work to be done.
 It will also seek to encourage the emergence of pedagogical exploration opportunities of interconnections between the concepts and practices.

 Rating: 100% written test with consultation (choice of 1 question from 4 issues covering programmatic data content).
 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 As metodologias escolhidas irão proporcionar situações práticas, que possibilitarão percorrer os seis objetivos de aprendizagem propostos de
uma forma transversal.

 É fundamental referir que ao se trabalhar os diferentes SAAC’s, relacionando-os com as diferentes problemáticas, patologias e suas
caraterísticas está-se a proporcionar maiores conhecimentos e a melhorar a intervenção dos futuros professores, nomeadamente no que
concerne aos objetivos número dois, três, cinco e seis.

 Ao procurar-se trabalhar as oportunidades pedagógicas estar-se-á a abordar o objetivo número quatro, em que toda a situação que se vier a
proporcionar (vídeos, reflexões, partilha de situações reais, visualizações de materiais e programas …) desenvolve noções pedagógicas que
permitem caraterizar e avaliar este tipo de população, possibilitando uma melhor intervenção e respostas mais eficazes, o que vai de encontro
ao trabalho sugerido no objetivo quatro. 

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The chosen methodology will provide practical situations that will allow go the six proposed learning objectives of a cross shape.
 It is essential to note that when working the different SAAC's, relating them to the different problems, disease and their characteristics is to

provide greater knowledge and to improve the intervention of future teachers, particularly in relation to the objectives number two, three, five six.
 When looking up the pedagogical work opportunities will be be to address the goal number four, on the whole situation that comes to provide

(videos, reflections, sharing real situations, views materials and programs ...) develops pedagogical notions that allow characterize and evaluate
this type of population, enabling a better intervention and more effective responses, which goes against the work suggested in goal four.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Broberg, M., Ferm,U., & Thunberg, G. (2012). Measuring Responsive Style in Parents who use AAC with their Children: Development and
Evaluation of a new Instrument. Augmentative and Alternative Communication, 28(4): p.243–253. Sweden: University of Gothenburg. 

 Cesa, C. (2009). A Comunicação Aumentativa e Alternativa em uma Perspectiva Dialógica na Clínica de Linguagem. Santa Maria. Universidade
Federal de Santa Maria.

 Coelho, L. (2011). O Makaton com Recurso à Descodificação de Emoções em Crianças Portadoras de Multideficiência. Mangualde. Edições
Pedago. 

 Duarte, H. (2013). A importância dos Sistemas Aumentativos e Alternativos de Comunicação (SAAC), como estímulo da linguagem da criança no
Jardim de Infância. Lisboa: ESEAG.

 Fernandes, T. (2011). Efeitos do Treino da Consciência Fonológica em Crianças Pré-escolares, com e sem Problemas de Linguagem. São Paulo:
Universidade Estatual de Campinas.

 

Mapa X - As TIC e os processos de ensino/aprendizagem nos alunos portadores de Nees

6.2.1.1. Unidade curricular:
 As TIC e os processos de ensino/aprendizagem nos alunos portadores de Nees

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Ana Isabel Ferreira do Nascimento Runa - 60 Horas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 



No final desta UC os estudantes deverão ser capazes de:
 - Conhecer as tecnologias de apoio mais utilizadas para a aprendizagem, comunicação e participação

 - Conhecer Recursos Educativos Abertos e as opções de acessibilidades dos Sistemas Operativos
 - Utilizar tecnologias de apoio como digitalizadores de fala, programas para comunicação aumentativa e dispositivos de acesso ao computador

 - Utilizar programas de autor para criar atividades pedagógicas acessíveis
 - Realizar uma avaliação necessidades dos alunos para determinar os equipamentos mais adequados

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 At the end of this course students should be able to:
 - To have knowledge of widely used assistive technologies for learning, communication and participation;

 - To have knowledge of Open Educational Resources and accessibility options on commonly used Operating Systems 
 - To use assitive technologies like voice output devices, augmentative communication software and computer access devices

 - To use authoring software to build accessible activities
 - To assess the needs of students regarding assistive technologies

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1. TIC na educação
 Ensino assistido por computador

 Tecnologias de apoio – definição, legislação, vocabulário
 Desenho Universal na Aprendizagem

 2. Acesso ao computador
 Modos de acesso

 Opções de acessibilidade
 Periféricos (baixas e altas tecnologias)

 Software livre
 Hardware e software comerciais

 3. TIC na leitura e escrita
 Programas de apoio à escrita

 Programas e dispositivos de apoio à digitação
 Atividades para aprendizagem da leitura

 Baixas tecnologias para acesso à leitura
 Leitores de ecrã

 4. TIC na comunicação
 Digitalizadores de fala e síntese de voz

 Tabelas de comunicação
 5. Avaliação

 Modelos de avaliação
 TIC e problemáticas específicas - casos práticos

 TIC no apoio à participação
  

 
6.2.1.5. Syllabus:

 1. ICT in education
 Computer assisted learning

 Assistive technologies – definition, legislation, vocabulary
 Universal Design for Learning

 2. Computer Access
 Access modes

 Accessibility Options
 Input and Output Devices (low and high tech)

 Free software
 Commercial hardware e software

 3. ICT for Reading and Writing
 Software for writing

 Software and devices for computer writing
 Activities to support reading 

 Access to reading - low tech
 Screen readers

 4. ICT for communication
 Spech digitizers and syntethizers

 Communication grids
 5. AT Assessment

 Frameworks
 ICT and specific problems – practical cases

 ICT for participation
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Os conteúdos desta unidade curricular respondem aos objetivos de conhecer e saber utilizar as tecnologias de apoio que se utilizam
diariamente no trabalho com alunos com necessidades educativas especiais. Assim, mantendo sempre uma atitude reflexiva sobre a
importância das tecnologias de apoio e as suas limitações, inicia-se com uma visão geral, exploram-se as tecnologias gratuitas e comerciais
disponíveis para leitura, escrita e comunicação e termina-se com a análise de casos e considerando as atuais práticas no campo das tecnologias
de apoio.

 Os conteúdos são trabalhados partindo de uma contextualização seguida, dependendo da sessão, da exploração acompanhada de textos,
programas ou equipamentos e da criação em pequeno grupo ou individualmente de materiais que digitais que corporizam as aprendizagens
anteriores.

  

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The contents of this curricular unit answer the goals of knowing and knowing how to use the assistive technologies that are employed daily in
the work with special needs children. Maintaining a reflexive attitude towards the importance of assistive technologies and their limitations, we
begin with a global vision, we explore free and commercial technologies for reading, writing and communication ending with the analysis of
cases and the way to answer them considering modern practices on the field of AT.

 We approach the contents based on a contextualization and, depending on the session’s goals, we do an accompanied exploration of texts,
software or devices and after, in small groups or individually, we create materials that put in practice what was learned before.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):



- Aulas teóricas e teórico-práticas
 - Análise e discussão de textos

 - Pesquisa
 - Trabalhos de grupo e plenários

 - Exploração acompanhada de hardware e software específicos
 - Criação de recursos educativos digitais em pequeno grupo/individualmente

 - Avaliação dos alunos através da participação, da elaboração de uma prova escrita presencial (60%) e de um trabalho (parte escrita e prática) de
grupo com apresentação oral (40%).

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Expositive and active sessions
 Analysis and discussion of texts

 Research
 Work in small groups and plenary

 Exploration of specific hardware and software (supported by the teacher)
 Construction of digital resources (small groups or individually)

 Assessment based on participation, written test (40%) and final group assignment (theoretical and practical work) with oral presentation (40%).

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Nesta unidade curricular, considera-se importante dar a conhecer as tecnologias de apoio mais utilizadas mas também experimentar as suas
possibilidades. De forma a responder a esses requisitos, privilegiam-se metodologias que envolvem os alunos na descoberta e exploração de
soluções tecnológicas para alunos com necessidades especiais, através de leituras, de experimentação, de reflexão em grupo e de partilha em
plenário.

 Com a criação de recursos educativos digitais experimentam-se técnicas e confirmam-se conhecimentos.
 A análise de casos típicos com base em modelos de avaliação em tecnologias de apoio reconhecidos é o culminar do trabalho realizado

anteriormente, esperando-se assim que os mestrandos possam responder à maioria dos alunos com quem possam vir a trabalhar no futuro.
  

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 It is essential to left this curricular unit knowing the most widely used assistive technologies but also trying the possibilities they have. To do
that, we use methodologies that involve the students on the research of technological solutions for children with special needs b means of texts,
experimentation, reflection in groups and sharing with all colleagues.

 With the construction of digital resources, the students try techniques and confirm their knowledge.
 The analysis of typical cases based on assistive technology frameworks brings together all the work done previously. With the theoretical and

practical knowledge gained, the students should be prepared to answer the majority of situations they would encounter in the future.
 

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Basil Almirall, C., Soro-Camats, E., & Bultó, C. R. (2003). Sistemas de Sinais e Ajudas Técnicas para Comunicação Alternativa e a Escrita.
S.Paulo: Santos.

 Dell, A. G., Newton, D., & Petroff, J. G. (2011). Assistive Technology in the Classroom: Enhancing the School Experiences of Students with
Disabilities (2ª ed.). NJ: Pearson.

 Green, R. A., & Blair, V. (2011). Keep It Simple: A Guide to Assistive Technologies. Santa Barbara: ABC-CLIO.
 Johnston, L., Beard, L. A., & Carpenter, L. B. (2010). Assistive Technology: Access for All Students (2ª ed.). NJ: Pearson.

 Sadoo, R.C. & Robinson, N.B. (2010). Assistive technology for young children: Creating inclusive learning environments. Baltimore: Paul Brookes
Publishing Co., Inc. 

 Stephanidis, C. (Ed.). (2009). The universal access handbook. Boca Raton: CRC Press.
 Theng, L. B. (2011). Assistive and Augmentative Communication for the Disabled: Intelligent Technologies for Communication, Learning and

Teaching. Hershey: IGI Global.
 

 

Mapa X - Intervenção especializada com alunos portadores de deficiencia visual

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Intervenção especializada com alunos portadores de deficiencia visual

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Maria Leonor Marques Marinheiro - 60 Horas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 No final desta UC os estudantes deverão ser capazes de:
 • Dominar um conjunto de informações teórico/práticas necessárias à intervenção educativa com crianças portadoras de Deficiência Visual;

 • Compreender as implicações que a perda da função visual desencadeia no processo de aprendizagem;
 • Proporcionar práticas de avaliação/programação/técnicas de intervenção na deficiência visual, numa perspetiva pedagógica.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 At the end of this course students should be able to:
  

• MAster a set of theoretical information / practices needed to educational intervention with children with Visual Impairment;
 • Understand the implications of the loss of visual function triggers in the learning process;

 • Provide practical evaluation / program / intervention techniques in visual impairment, from an educational perspective.
 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 I PARTE – Deficiência Visual
 1.1– Definição e Conceitos

 1.2- Causas da Baixa Visão
 1.3- Consequências da baixa visão

 1.4- Principais patologias que conduzem à baixa visão
  

II PARTE – Implicações Educacionais
 



2.1 – Áreas específicas de intervenção
 2.1.1. A importância da visão

 2.1.2. A audição, o tato, o olfato
 2.1.3. A importância das experiências, do treino dos sentidos e das capacidades motoras.

 2.1.4- Desenvolvimento pessoal e emocional.
  

III PARTE – Áreas Curriculares Específicas
  

3.1- Braille
 3.2- Tecnologias Específicas de Informação e Comunicação

 3.3- Orientação e Mobilidade
 3.4- Atividades da Vida Diária
  

 
6.2.1.5. Syllabus:

 PART I - Visual Impairment
 1.1 Definition and Concepts
 1.2- Causes of Low Vision

 1.3- consequences of low vision
 1.4- main pathologies leading to poor eyesight

  
PART II - Educational Implications

 2.1 - Specific areas of intervention
 2.1.1. The importance of vision

 2.1.2. The hearing, touch, smell
 2.1.3. The importance of experience, training of the senses and motor skills.

 2.1.4- personal and emotional development.
  

PART III - Specific Curriculum Areas
  

3.1- Braille
 3.2 Specific Information Technologies and Communication

 3.3- Orientation and Mobility
 3.4- Activities of Daily Living
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Os professores de educação especial devem pugnar pela alteração de atitudes e das estratégias de ensino, proporcionando a aceitação de cada
aluno.

 Contudo no caso dos alunos portadores de Cegueira, impõe-se ir de encontro à legislação em vigor. É uma intervenção especializada em que
existe a necessidade e a particularidade de trabalhar com alunos que devem ser agrupados pela sua patologia.

 Os conteúdos e os objectivos definidos vão possibilitar aos alunos que frequentam esta Unidade curricular, adquirir um conhecimento
teórico/prático que lhes permitirão desempenhar de forma segura e consistente o seu papel de professor de Educação Especial no terreno e
intervir com alunosinvisuais de forma adequada e segura, tendo por base um quadro teórico de referência consistente e uma base prática
ajustada à realidade necessária para intervir com alunos com esta patologia.

  

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 Special education teachers should strive for change attitudes and teaching strategies, providing the acceptance of each student.
 However in the case of students with blindness, we must go against the law. It is a specialized intervention where there is a need and the

particularity of working with students to be grouped by their pathology.
 The content and objectives will allow the students who attend this course unit, acquire a theoretical / practical knowledge that will enable them to

play safely and consistently your Special Education teacher role on the ground and intervene with alunosinvisuais properly and safely , based on
a theoretical framework consistent reference and a practical basis adjusted to reality necessary to intervene with students with this disease.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Privilegia-se na organização desta Unidade Curricular uma perspetiva formativa sócio construtivista, promovendo o diálogo e a criação de
situações que permitam a participação dos estudantes de forma a se desenvolver uma reflexão conjunta sobre os conteúdos programáticos.

 São selecionados e mostrados instrumentos conceptuais, utilizando-se situações problemáticas como ponto de partida para o trabalho a
desenvolver, privilegiando boas práticas. São igualmente visualizados vídeos e efectuados debates e reflexões sobre as temáticas dadas.

 Procurar-se-á igualmente favorecer a emergência de oportunidades de exploração pedagógica das interconexões entre os conceitos e as
práticas.

 Avaliação: 100% prova escrita com consulta (escolha de 1 questão entre 4 questões que abrangem os conteúdos programáticos dados).
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Is privileged in the organization of this Course a training partner constructivist perspective, promoting dialogue and creating situations that allow
the participation of students in order to develop a joint reflection on the syllabus.

 Are selected and shown conceptual tools by using problematic situations as a starting point for the work to be undertaken, focusing on best
practices. Are also viewed videos and conducted discussion and reflection on the given topics.

 It will also seek to encourage the emergence of pedagogical exploration opportunities of interconnections between the concepts and practices.
 Rating: 100% written test with consultation (choice of 1 question from 4 issues covering programmatic data content).

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 As metodologias escolhidas irão proporcionar situações práticas, que possibilitarão percorrer os três objetivos de aprendizagem propostos de
uma forma transversal.

 Concorre ainda o facto de utilizar-se situações problemáticas, que irão aferir melhor a situação dos futuros professores, nomeadamente no que
concerne ao objetivo número dois.

 Ao procurar-se trabalhar as oportunidades pedagógicas estar-se-á a abordar o objetivo número três, em que toda a situação que se vier a
proporcionar (vídeos, reflexões, partilha de situações reais, …) noções pedagógicas quanto ao trabalho sugerido no objetivo três. 

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The chosen methodology will provide practical situations that will allow scroll through the three proposed learning objectives of a cross shape.
 Still competes is the fact that to be problematic situations that will better assess the situation of future teachers, particularly in relation to the

goal number two.
 When looking up the pedagogical work opportunities will be-it approach the goal number three in the whole situation that comes to provide

(videos, reflections, sharing real situations, ...) pedagogical notions about the work suggested in goal three.



 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Dias, M (1998). Ver, não ver e conviver. Lisbo: SNRIPD.
 Dias, M. (1991). A Socialização da Criança Cega. Lisboa: Instituto Superior de Psicologia Aplicada.

 Espadinha, C. & Pereira L. M. (2002). O computador como instrumento de apoio na subvisão. Revista da Educação Especial e Reabilitação, vol.9
– nº 2, pp.131-138. 

 Horton, J. Kirk (2000). A Educação de Alunos Deficientes Visuais em Escolas Regulares. Lisboa: Instituto de Inovação Educacional 
 Ladeira, F.& Queirós, S (2002). Compreender a Baixa Visão. Lisboa: Ministério da Educação/Departamento da Educação Básica. Lisboa. 

 Pereira, F. (Coord.) (2008). Alunos Cegos e com Baixa Visão. Orientações Curriculares. Lisboa: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento
Curricular.

 Secretariado Nacional de Reabilitação (1982). Escola para Todos/Comissão Coordenadora Distrital de Lisboa do Ano Internacional do Deficiente.
Lisboa: Secretariado Nacional de Reabilitação.

 
 

Mapa X - Intervenção especializada em alunos portadores de deficiencia auditiva

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Intervenção especializada em alunos portadores de deficiencia auditiva

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Maria Manuel Costa Carneiro Geraldes Nunes - 60 Horas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 No final desta UC os estudantes deverão ser capazes de:
 • Dominar um conjunto de informações teórico/práticas necessárias à intervenção educativa com crianças portadoras de Surdez/deficiência

auditiva;
 • Compreender as implicações que a perda da função auditiva desencadeia no processo de aprendizagem;

 • Proporcionar práticas de avaliação/programação/técnicas de intervenção na surdez/deficiência auditiva, numa perspetiva pedagógica.
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 At the end of this course students should be able to:
 • Master a set of theoretical information / practices needed to educational intervention with children with deafness / hearing impairment;

 • Understand the implications of the loss of auditory function triggers in the learning process;
 • Provide practical evaluation / program / intervention techniques in deafness / hearing impairment, from an educational perspective.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 • I PARTE – Surdez/Deficiência Auditiva
 1.1. Tipos de Surdez

 1.2. Graus de Surdez
 1.3. Classificação etiológica da Surdez/Deficiência Auditiva

 1.4. Próteses auditivas e implantes cocleares e outros tipos de ajudas técnicas
 1.5. Prevenção

  
• II PARTE – Implicações Educacionais

 2.Comportamentos auditivos em crianças com audição normal e em crianças com surdez:
  

2.1.Áreas específicas de intervenção
 2.1.1. A importância da audição

 2.1.2. A visão, o tacto e o olfacto
 2.1.3. A importância das experiências, do treino dos sentidos e das capacidades motoras

 2.1.4. Desenvolvimento pessoal e emocional
 2.1.5. Linguagem e cognição numa perspetiva sóciointeracionista

 2.1.6. A importância da Intervenção Precoce
  

III – PARTE – Áreas Curriculares Específicas
 3.1. Língua Gestual Portuguesa

 3.2.Como adquirem as crianças surdas a linguagem, aprendem a língua, a ler e a escrever
 3.3.Treino auditivo e leitura labial

 3.4. Atividades da vida diária
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 • PART I - Deaf / Hearing Impaired
 1.1. Types of Hearing Loss

 1.2. Deafness Degrees
 1.3. Etiologic classification of Deafness / Hearing Loss

 1.4. Hearing aids and cochlear implants and other types of technical aids
 1.5. prevention

  
• PART II - Educational Implications

 2.Comportamentos hearing in children with normal hearing and deaf children:
  

2.1.Áreas specific intervention
 2.1.1. The importance of hearing

 2.1.2. The sight, touch and smell the
 2.1.3. The importance of experience, training of the senses and motor skills

 2.1.4. Personal and emotional development
 2.1.5. Language and cognition in a prospective sociointeractionist

 2.1.6. The importance of early intervention
  

III - PART - Specific Curriculum Areas
 3.1. Portuguese Sign Language

 



3.2.Como deaf children acquire language, learn the language, reading and writing
 3.3.Treino hearing and lip reading

 3.4. Activities of daily living
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Para melhorarmos as competências educativas dos alunos portadores de Surdez impõe-se ir de encontro à legislação em vigor e ao facto da
língua materna destes ser a Língua gestual portuguesa. É uma intervenção especializada em que existe a necessidade e a particularidade de
trabalhar com alunos que devem ser agrupados pela sua patologia, a fim de lhes proporcionar uma maior e melhor aprendizagem da Linguagem
Gestual sem esquecer também o desenvolvimento da oralidade, nos alunos que têm competências para a desenvolver.

 Os conteúdos e os objectivos definidos vão possibilitar aos alunos que frequentam esta Unidade curricular, adquirir um conhecimento
teórico/prático que lhes permitirão desempenhar de forma segura e consistente o seu papel de professor de EE no terreno e intervir com alunos
com surdez de forma adequada e segura, tendo por base um quadro teórico de referência consistente e uma base prática ajustada à realidade
necessária para intervir com alunos com esta patologia.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 Special education teachers should strive for change attitudes and teaching strategies, providing the acceptance of each student.
 However in the case of patients with deafness students, it must be to go against the legislation and the fact that his mother tongue is Portuguese

sign language. It is a specialized intervention where there is a need and the particularity of working with students to be grouped by their
pathology.

 The content and objectives will allow the students who attend this course unit, acquire a theoretical / practical knowledge that will enable them to
play safely and consistently your Special Education teacher role on the ground and intervene with students with deafness properly and safe,
based on a theoretical framework consistent reference and a practical basis adjusted to reality necessary to intervene with students with this
disease.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Privilegia-se na organização desta Unidade Curricular uma perspetiva formativa sócio construtivista, promovendo o diálogo e a criação de
situações que permitam a participação dos estudantes de forma a se desenvolver uma reflexão conjunta sobre os conteúdos programáticos.

 São selecionados e mostrados instrumentos conceptuais, utilizando-se situações problemáticas como ponto de partida para o trabalho a
desenvolver, privilegiando boas práticas. São igualmente visualizados vídeos e efectuados debates e reflexões sobre as temáticas dadas.

 Procurar-se-á igualmente favorecer a emergência de oportunidades de exploração pedagógica das interconexões entre os conceitos e as
práticas.

 Avaliação: 100% prova escrita com consulta (escolha de 1 questão entre 4 questões que abrangem os conteúdos programáticos dados).
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Is privileged in the organization of this Course a training partner constructivist perspective, promoting dialogue and creating situations that allow
the participation of students in order to develop a joint reflection on the syllabus.

 Are selected and shown conceptual tools by using problematic situations as a starting point for the work to be undertaken, focusing on best
practices. Are also viewed videos and conducted discussion and reflection on the given topics.

 It will also seek to encourage the emergence of pedagogical exploration opportunities of interconnections between the concepts and practices.
 Rating: 100% written test with consultation (choice of 1 question from 4 issues covering programmatic data content).

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 As metodologias escolhidas irão proporcionar situações práticas, que possibilitarão percorrer os três objetivos de aprendizagem propostos de
uma forma transversal.

 Concorre ainda o facto de utilizar-se situações problemáticas, que irão aferir melhor a situação dos futuros professores, nomeadamente no que
concerne ao objetivo número dois.

 Ao procurar-se trabalhar as oportunidades pedagógicas estar-se-á a abordar o objetivo número três, em que toda a situação que se vier a
proporcionar (vídeos, reflexões, partilha de situações reais, …) noções pedagógicas quanto ao trabalho sugerido no objetivo três. 

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The chosen methodology will provide practical situations that will allow scroll through the three proposed learning objectives of a cross shape.
 Still competes is the fact that to be problematic situations that will better assess the situation of future teachers, particularly in relation to the

goal number two.
 When looking up the pedagogical work opportunities will be-it approach the goal number three in the whole situation that comes to provide

(videos, reflections, sharing real situations, ...) pedagogical notions about the work suggested in goal three.
 

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Afonso,C. (2008) Reflexões sobre a surdez. A problemática da surdez na educação de surdos. Serzedo:Gailivro
 Baptista, M. (2012) Educar e Comunicar na Surdez: Duas faces do mesmo Desafio. Coimbra:Grácio.

 Carvalho, P. (2007). Breve história dos surdos – No Mundo e em Portugal. Lisboa: Surd’Universo.
 Crais, E. (2007) Gesture development from an interactionist perspective. In R. Paul (Ed.), Language disorders from a developmental perspective:

essays in honor of Robin S. Chapman (pp. 141-162). New Jersey: Lawrence Erlbaum
 Gomes, M. (2010) Lugares e Representações do Outro: A surdez como diferença. Porto:Livpsic

 Gomes, V. (2006) Língua Gestual Portuguesa – as mãos também falam. Mangualde: Ed. Pedago
 Klein, M. & Coelho, O. (2014) Cartografias da Surdez. LivPsic

 O´Neill, D. (2009). Language use inventory: an assessment for young children’s pragmatic language. Canada: Knowledge in Development
 Pereira, R. (2013). O autoconceito e a Autoestima dos Jovens Surdos. Mangualde: Ed. Pedago

 

Mapa X - Seminário

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Seminário

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Armindo José Rodrigues - 90 Horas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 João Carlos Vieira Casal - 45 Horas 
 Maria Manuel Costa Carneiro Geraldes Nunes - 45 Horas

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):



Esta UC é um espaço gerador de conexão entre a teoria e prática direcionada para a crítica de saberes adquiridos, tendo em vista a influencia
das experiências reais em contexto de trabalho e os enquadramentos legais do nosso sistema educativo. A UC promove o desenvolvimento de
competências para a realização da dissertação e respetiva defesa pública. Elaborar pesquisa no contexto das metodologias e estratégias
educacionais e promover a integração nos diferentes contextos. Realizar uma prática fundamentada do desenvolvimento e síntese do projeto de
investigação. Desenvolver capacidades procedimentais e instrumentais com vista à construção de competências de realização de um plano
metodológico para um projeto de pesquisa em Educação Especial. Estimular o espírito crítico, empreendedor e uma consciência profissional
ética.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 This course is a connection generator space between theory and practice directed to the criticism of acquired knowledge in order to influence
the actual experiences in the workplace and legal frameworks of our education system. The UC promotes the development of skills to carry out
the respective dissertation and public defense. Develop research in the context of educational methodologies and strategies and promote
integration in different contexts. Make a practice based development and synthesis of the research project. Develop procedural and instrumental
capabilities for the construction of conducting skills of a methodological plan for a research project in Special Education. Foster critical thinking,
entrepreneurial and ethical professional integrity.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Os conteúdos serão definidos considerando a sua pertinência no desenvolvimento dos objetivos propostos, aprofundamento de temáticas que
subjazem à construção de um projeto multimédia. 1. Elaboração da dissertação. Modelos e procedimentos metodológicos de pesquisa em
Educação Especial. Critérios para a seleção de métodos de pesquisa: Recolha e análise. Regras para apresentação de trabalhos científicos 2. Os
conteúdos programáticos da unidade curricular serão apresentados em painéis temáticos em função das problemáticas identificadas no
contexto da Educação Especial e de acordo com as respetivas áreas científicas do curso. Estas sessões encontram-se organizadas em módulos,
dando uma visão geral da investigação em Educação Especial

 
6.2.1.5. Syllabus:

 The contents will be defined considering their relevance in the development of objectives, issues of deepening underlying the construction of a
multimedia project. 1. Preparation of the dissertation. Methodological models and research procedures in Special Education. Criteria for the
selection of research methods: Collection and analysis. Rules for presentation of scientific papers 2. The syllabus of the course will be presented
in thematic panels on the basis of issues identified in the context of Special Education and in accordance with the respective scientific areas of
the course. These sessions are organized into modules, giving an overview of research in Special Education

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 O 1º objetivo vai ao encontro de todos os conteúdos já que estes permitem acionar mecanismos teórico-práticos capazes de integrar o
estudante no mercado de trabalho, e contribuir para a formação de uma consciência profissional responsável, crítica e exigente. Esta unidade
contribui para a construção de competências e atitudes que fomentam o desenvolvimento sustentável e consciente do projeto em Educação
Especial, por via do nosso conjunto de conteúdos. É igualmente propósito da unidade dotar o estudante de métodos de pesquisa que lhe
permitam desenvolver uma pesquisa de terreno autónoma e, para tal, os conteúdos programáticos relacionados com os pontos 2, 3 e 4
contribuirão nesse sentido. Pretende-se dotar o estudante de uma cultura empreendedora e um espírito crítico e fundamentado através dos
conteúdos 5 e 6. Com vista a fomentar o espírito de comunicação pública levam-se a cabo várias sessões orais construídas e apresentadas pelo
estudante.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The 1st goal meets all the contents as they allow theoretical and practical trigger mechanisms able to integrate the student into the labor market
and contribute to the formation of a professional conscience responsible , critical and demanding . This unit contributes to the building of skills
and attitudes that foster sustainable development and conscious design in Special Education, via our set of content . It is also the purpose of the
unit provide students with research methods that allow you to develop an autonomous field research , and for this , the syllabus related to points
2 , 3 and 4 will contribute accordingly. It is intended to provide students with an entrepreneurial culture and a critical and reasoned through the
contents 5:06 . To foster the spirit of public communication to take out several oral sessions built and presented by the student .

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Metodologias de ensino assentes na descoberta guiada e no diálogo socrático. São selecionados e desenvolvidos diferentes recursos,
realizados trabalhos e apresentadas situações problemáticas como ponto de partida para o trabalho a desenvolver. Procura-se favorecer a
emergência de oportunidades de exploração pedagógica das interconexões entre os conceitos e as práticas. De acordo com a tipologia da UC,
promove-se a integração das aulas S, mais vocacionadas para a construção e pesquisa de conteúdos programáticos através da apresentação
dos temas, integrando-os num contexto coerente, com o Trabalho de Campo. Nas OT promove-se metodologias de cariz personalista
conducentes ao acompanhamento, ao atendimento pedagógico e ao esclarecimento de dúvidas de cada estudante.

 Avaliação Trabalhos de grupo (50%) Relatório da pesquisa relativo ao trabalho de campo (40%). Participação construtiva na análise crítica de
textos, projetos e/ou temáticas em discussão (10%).

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Teaching methodologies based on guided discovery and Socratic dialogue . Are selected and developed different resources , work performed
and presented problem situations as a starting point for the work to develop . It seeks to promote the emergence of opportunities for exploration
of the interconnections between pedagogical concepts and practices . According to the typology of UC , promotes the integration of S classes ,
more adept at building and research program content by presenting the themes , integrating them into a coherent context , with the Field Work .
In the OT it promotes oriented methodologies leading personalist monitoring, pedagogic approach and answer questions of each student.

 Evaluation Group work ( 50 % ) Research report on the field work ( 40 % ) . Constructive participation in the critical analysis of texts, projects and
/ or thematic discussion ( 10 % ) .

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Existe uma forte coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular (UC). Neste sentido, a UC começa com sessões
expositivas através de momentos de contacto onde o professor apresenta e explana os conteúdos que permitem ao estudante reforçar
mecanismos teórico-práticos capazes de os integrar no mercado de trabalho, e contribuir para a formação de uma consciência profissional
responsável, crítica e exigente, o 1º objetivo da UC. Este método é coerente com o nosso primeiro objetivo, como vimos, mas também contribui
para alcançar o 2º propósito, na medida em que fortalece competências e atitudes teórico-práticas para o desenvolvimento sustentável da
Educação Especial. Este objetivo é igualmente alcançado através dos casos reais exemplificativos analisados em aula e desenvolvidos vários
exercícios realizados pelo estudante, em grupo ou individualmente. Ao mesmo tempo que são interiorizados os conteúdos teóricos e novas
metodologias de trabalho, avança-se para a obtenção do 3º objetivo – reforçar métodos de pesquisa e novas metodologias de investigação –
através da pesquisa e seleção de artigos ou obras relacionadas diretamente com as matérias da unidade curricular, pelos estudantes, a fim de
fornecer sustentação científica e experimental ao conteúdo em estudo e à realização da pesquisa e de trabalhos. Alcançamos o 4ª objetivo
através com a introdução de novas metodologias de trabalho e investigação, como: trabalho em equipa, análise de textos, pesquisa segmentada,
entre outros. Trabalhar-se-á igualmente na promoção de debates ‘prós e contras’ e sobre a análise de estudos de caso, sendo essa análise feita
pelos estudantes em trabalho prático, num conceito de aprender fazendo. Pretende-se assim, que os alunos possam interagir, visando a tomada
de decisões, individualmente ou em conjunto, através da interpretação de casos reais. O 5º e o 6º objetivos – são igualmente alcançados por
estas metodologias de ensino, fundamentalmente com a análise e discussão de estudos de caso para o fomento do espírito crítico, bem como



através do incentivo à participação em ambientes científicos (seminários, congressos), e/ou ao mercado de trabalho, com vista ao fomento do
autoemprego e/ou ao desenvolvimento de práticas criativas e diferenciadoras. Com vista à fomentar do espírito de comunicação e de
apresentações públicas –, são promovidas sessões públicas organizadas e apresentadas pelo estudante, em contexto de defesa para
possibilitar ao docente aferir a preparação e o domínio dos conteúdos e a capacidade de argumentação investigativa do estudante.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 There is a strong consistency of teaching methodologies with the objectives of the course ( UC ) . In this sense, the UC starts with expository
sessions through moments of contact where the teacher introduces and explains the contents that allow students to enhance theoretical and
practical mechanisms able to integrate them into the labor market and contribute to the formation of a responsible professional awareness
critical and demanding, the 1st goal of the UC. This method is consistent with our first goal, as we have seen, but also contributes to achieving
the 2nd way, in that it strengthens skills and attitudes theoretical- practices for sustainable development of the Digital and Multimedia Education.
This goal is also achieved through the exemplary real cases analyzed in class and developed various exercises performed by the students, in
groups or individually. At the same time they are internalized the theoretical and new work methods, advances to obtaining the 3rd goal -
strengthening research methods and new research methodologies - through research and selection of articles or works directly related to the
materials of course, the students, in order to provide scientific support and experimental study on the content and the conduct of research and
work. Reached the 4th goal through the introduction of new methods of work and research, such as: teamwork, text analysis, search targeted,
among others. Work will also in promoting debates ' pros and cons ' and on the analysis of case studies, this analysis being done by students in
practical work, a concept of learning by doing. It is intended so that students can interact, aiming at making decisions, individually or jointly, by
interpreting actual cases. The 5th and 6th goals - are also achieved by these teaching methodologies , primarily with the analysis and discussion
of case studies for the promotion of critical thinking , as well as by encouraging participation in scientific environments ( seminars , conferences
) , and / or the labor market , with a view to encouraging self-employment and / or development of creative practices and differentiating . In order
to foster the spirit of communication and public presentations - are promoted public meetings organized and presented by the student in the
context of defense to allow the teacher to assess the preparation and mastery of content and the ability to argue investigative student .

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Bardin, Laurence (2009). Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70. 
 Fortin, M.-F. (2010). O Processo de Investigação. Loures: Lusociência.

 Reason, P. & Bradbury, H. (Ed.) (2001). Handbook of action research: Participative inquiry and practice. Londres: Sage. Quivy, R. & Campenhoudt,
L. V. (1992). Manual de Investigação em Ciências Sociais.Paris:Gradiva, 27-91 

 Sousa, Mª José & Baptista, Cristina S. (2011). Como Fazer Investigação, Dissertações, Teses e Relatórios. Lisboa: Pactor.
  

NOTA: Será seleccionada bibliografia complementar em função da especificidade de cada seminário.
 

 

Mapa X - Trabalho de Projeto

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Trabalho de Projeto

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Armindo José Rodrigues - 20

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 João Carlos Vieira Casal - 15 Horas 
 Maria Manuel Costa Carneiro Geraldes Nunes - 15 Horas

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Os Estudantes deverão ser capazes de desenvolver uma investigação empírica sobre uma problemática da área da Educação Especial adequada
aos conceitos e competências adquiridas nos dois módulos de metodologia da investigação e Seminário de Apoio à Investigação.

  
A orientação de investigação realizada por docente previamente aceite pelo Consellho Técnico Científico é essencial quer para o
aprofundamento do conhecimento científico como para a pesquisa e análise de problemas contextuais mais específicos, como os possíveis
resultados de uma intervenção. 

 O estudante que complete com sucesso esta UC deverá ser capaz de: 
 - Identificar um problema de investigação

 - Elaborar uma revisão de literatura
 -Utilizar teorias e evidências empíricas para formular hipóteses /questões

 -Desenvolver métodos e materiais de recolha de Informação 
 -Analisar, triangular e discutir resultados e rejeitar/confirmar dados

 -Redigir o Projeto/ Dissertação
 -Redigir um artigo científico e um poster.

  

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Students should be able to develop an empirical research on the issue of Special Education area appropriate to the concepts and skills acquired
in both the research methodology modules and to support research seminar.

  
The orientation of research by teaching previously accepted by the Scientific Technical Consellho is important both for the deepening of
scientific knowledge as to the research and analysis of more specific contextual issues such as the possible outcomes of an intervention.

 Students who successfully complete this UC should be able to:
 - Identify a research problem

 - Prepare a literature review
 -using Theories and empirical evidence to formulate hypotheses / questions

 -Develop Methods and materials of information collection
 -To study, triangular and discuss results and reject / confirm data

 -Write Project / Dissertation
 -Write a scientific paper and a poster.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 No início desta unidade curricular, os estudantes poderão escolher um tema de interesse pessoal e relevante para o atual estado da arte, bem
como um orientador. Com o orientador, os estudantes deverão: 

 - Identificação da Problemática
 - Formulação da questão de partida

 - Identificação da literatura pertinente e análise/elaboração de uma revisão teórica e empírica



- Formulação do problema de investigação 
 - Desenho da Investigação

 - Definição de métodos, técnicas e procedimentos de recolha de informação
 - Análise, triangulação e discussão /interpretação de resultados

 - Conclusão e disseminação do Projeto/ Dissertação.
  

 
Durante este processo os estudantes receberão orientações pertinentes para o tema da dissertação e para a condução do decurso da
investigação em si mesmo, como por exemplo literatura relevante para o tópico e indicações acerca do design a utilizar.

  

 
6.2.1.5. Syllabus:

 At the beginning of this course, students will choose a topic of personal interest and relevant to the current state of the art as well as a mentor.
With the supervisor, students should:

 - Identification of Problems
 - Starting issue of Formulation

 - The relevant literature Identification and analysis / development of a theoretical and empirical review
 - Research problem formulation

 - Research Design
 - Definition of methods, techniques and data collection procedures

 - Analysis, triangulation and discussion / interpretation of results
 - Completion and dissemination of Project / Dissertation.

 During this process students will receive guidelines relevant to the dissertation topic and to conduct the investigation of the in itself, such as
relevant literature to the topic and insight into the design to use.

  

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 As grandes finalidades desta unidade curricular prendem-se com a aplicação integrada dos conhecimentos e competências adquiridos a novas
problemáticas, com a evidência da relevância e atualidade do estado da arte em Educação Especial e da importância dos procedimentos levados
a cabo ao longo do projeto e com a adoção de metodologias e estratégias adequadas à recolha e análise de dados . 

 Assim sendo, a explicitação de conceitos e o apoio e a orientação facultados aos estudantes no questionamento,
 problematização, reflexão e análise crítica da problemática e do contexto da investigação o que permite a consecução

 dos objetivos enquanto que a monitorização dos momentos de investigação, bem como a clarificação dos critérios de qualidade fazem com que
os alunos adquiram as competências necessárias à conceção, implementação e avaliação de projetos/ dissertação. 

  

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The major purpose of this course relate to the integrated application of knowledge and skills acquired emerging issues, with evidence of
relevance and timeliness of the state of the art in Special Education and the importance of the procedures carried out during the project and the
adoption of methodologies and strategies for data collection and analysis.

 Therefore, the explanation of concepts and the support and guidance provided to students in question,
 questioning, critical reflection and analysis of the problem and the research context which allows the achievement

 the objectives while the monitoring of research time, as well as clarification of the quality criteria make students acquire the skills needed to
design, implementation and evaluation of projects / dissertation

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

  
- Reuniões presenciais com o orientador previamente acordadas que promove a regulação dos processos de análise e reflexão.

 - Participação nos Seminários de Apoio à Investigação.
 - O Projeto / Dissertação será avaliado por um júri em provas públicas, após a confirmação por parte do orientador de que esta está concluída e

se encontra em condições de ser apresentada em provas públicas. A avaliação será baseada no mérito científico do estudo e na sua adequação
teórica e metodológica.

  
 
 
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

  
- Face meetings with the previously agreed guidance that promotes regulation of analysis and reflection processes.

 - Participation in seminars to support research.
 - The Project / Dissertation will be assessed by a jury in a public examination, after confirmation from the supervisor that this is complete and is

able to be presented in a public examination. The assessment will be based on the scientific merit of the study and its theoretical and
methodological adequacy.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Serão utilizados dois métodos de ensino: (i) orientação do Projeto/ Dissertação feita em orientação tutorial em sessões individuais ou
excecionalmente em grupos pequenos de estudantes cujo tema do Projeto / Dissertação seja semelhante; (ii) presença em seminários em que
cada aluno expõe o estado da sua investigação, atividades planeadas, etc. 

 Estes seminários centrar-se-ão no tema do Projeto/Dissertação, bem como no processo de investigação e escrita.
  

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Will be used two teaching methods: (i) orientation of the Project / Dissertation done in tutorials on individual or exceptionally sessions in small
groups of students whose theme design / Dissertation is similar; (ii) presence in seminars in which each student presents the status of your
research, planned activities, etc.

 These seminars focus will be on the theme of Project / Dissertation, as well as the research and writing process.
 

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Bolívar, A. (2012). Melhorar os processos e os resultados educativos. V. N. Gaia: Fundação Manuel Leão.
 Coutinho, M. C. (2014). Metodologia de Investigação em Ciências Sociais e Humanas: Teoria e Prática (2ª Ed)., Coimbra: Almedina.

 Ferreira, P.& Oliveira E.(2014). Métodos de Investigação. Da Interrogação à Descoberta Científica. E-pub: Vida Económica
 Leitão, F.A. (2010). Valores Educativos, Cooperação e Inclusão. Salamanca : Luso Espanõla de Ediciones.

 Porter, G. (1997) Organização das escolas: conseguir o acesso e a qualidade através da inclusão. In M. Ainscow, G. Porter & M. Wang (Eds.),



Caminhos para as Escolas Inclusivas. Lisboa: I. I. E. 
 Sanches, P. (2005). A Educação Inclusiva: Um meio de construir escolas para todos no Século XXI. Inclusão: Revista da Educação Especial, Ano

I, n.1
 Sousa, M.J. & Baptista, C. (2011). Como Fazer Investigação, Dissertações, Teses e Relatórios. Lisboa: Pactor

 Tuckman, B. (2005). Manual de Investigação em Educação. Lisboa: F C.G
 

 

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objectivos de aprendizagem das unidades curriculares. 
As metodologias de ensino e as didáticas são diversificadas, mas congruentes com a tipologia e objetivos das UCs. Privilegia-se uma
abordagem construtivista centrada nos alunos, adequando-se inteiramente aos desideratos definidos para a formação de futuros supervisores e
formadores e de formadores cientificamente competentes e pedagogicamente preparados. Isto evidencia-se, adequadamente, nas UCs das
várias áreas científicas sendo nítida a prevalência de metodologias que procuram um equilíbrio entre o estudo, a pesquisa, a descoberta e a
reflexão crítica. Os métodos e instrumentos propostos para a avaliação dos alunos, que se pretende formativa e formadora, integrante do
processo de ensino-aprendizagem, são diversificados e afiguram-se adequados aos restantes procedimentos metodológicos, numa relação
harmoniosa com a operacionalização dos objetivos e o desenvolvimento de competências, mediante processos pedagógicos e experiência
profissional.

 
6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 

The teaching methodologies and didactics are diverse but congruent with the type and objectives of the Curricular Units. We emphasize a
constructivist approach focused on students, which is fully adjusted to goals to train future supervisors and teacher trainers to become
scientifically competent, and educationally prepared. This shows up properly in the Curriculum Units of the different scientific areas, with a clear
prevalence of methodologies that carefully look for a balance between study, research, discovery and critical reflection. The methods and tools
proposed for the evaluation of students intended as formative of the process of teaching and learning are diverse and appear to be suited to
other methodological procedures, in a harmonic relationship with the concretization of the settled objectives and the development of
competences, through pedagogical processes and professional experience.

 
6.3.2. Formas de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS. 

A verificação da carga média de trabalho necessária aos estudantes fez-se através da avaliação das percepções dos dirigentes, docentes e
estudantes. Esta foi pertinente, na medida em que houve observação participante por parte da equipa que construiu e dinamiza o ciclo de
estudos, o que proporcionou um diálogo aberto com coordenadores, professores e estudantes. A aplicação de questionários teve como objetivo
apurar a opinião de cada inquirido sobre a carga de trabalho atribuída às UCs. Em relação aos docentes, foi solicitada a elaboração da ficha
curricular com a inclusão de objetivos, competências, conteúdos, metodologias de ensino e de avaliação, bem como a coerência destas e dos
conteúdos com os objetivos definidos. Pediu-se, ainda, a carga de trabalho recomendada para a concretização de cada UC, tendo-se realizado
reuniões de departamento para a aferição das unidades de crédito de cada unidade curricular. Os cálculos definidos foram ratificados pelo
Conselho Técnico Científico.

 
6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS. 

Verification of the average of work required to students was made by evaluating the perceptions of managers, teachers and students. This was
relevant to the extent that toked place participant observation conducted by the team who built it and coordinate the study programme, which
provided an open dialogue with coordinators, teachers and students. The questionnaires aimed to colect the opinion of each respondent on the
workload required to each curricular unit. Regarding teachers, was asked to prepare the syllabus with the inclusion of objectives, competences,
content, teaching and assessment methodologies as well as the coherence of those with the defined objectives. It was also requested the
recommended workload for each curricular unit; department meeting also toked place for measuring the credit units regarding each curricular
unit. The defined calculations were ratified by the Technical Scientific Council.

 
6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de aprendizagem da unidade curricular. 

As formas utilizadas para garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos da unidade curricular
assenta em quatros linhas complementares e concertadas de atuação, designadamente: - exercício das funções da comissão de coordenação de
curso a quem cabe, especificamente, analisar transversalmente se a avaliação dos estudantes está adequada aos objetivos das UCs; - avaliação
promovida pelo Gabinete de Avaliação e Promoção da Qualidade - GAPQ realizada aos estudantes e docentes; - relatórios do provedor do
estudante; - triangulação dos resultados no âmbito das reuniões realizadas no seio do departamento; - relatório do departamento de educação a
ser submetido a apreciação e parecer dos conselhos pedagógico e técnico-científico.

 
6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning outcomes. 

The approaches used to ensure that the assessment of student learning is made according to the objectives of the course is based on four
complementary lines and concerted action, including the following: - the activity of the Coordinating Commission who must specifically consider
whether the assessment of students is appropriate to the objectives of the several identified curriculum areas; - evaluation carried out by the
GAPQ held for students and teachers; - reports from the provider of the student; - triangulation of the results provided by the meetings held
within the department; - Report from the education department which is analyzed and assessed by the Pedagogical and Technical Scientific
Councils.

 
6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas. 

As metodologias de ensino são congruentes com a tipologia das UCs. De acordo com a componente TP das UCs, abordam-se os conteúdos
programáticos numa perspetiva teórico-prática. Assim, privilegia-se a aquisição e o desenvolvimento de conhecimentos, capacidade e atitudes
com base na exposição dos conteúdos, de forma interativa (baseada no debate na discussão), assente numa postura crítica e reflexiva, bem
como na realização de trabalhos de pesquisa e na exposição das produções dos alunos, com vista à promoção da autonomia e do espírito
crítico inerentes a uma atitude científica de exploração do real. Nas orientações tutoriais realiza-se um acompanhamento individualizado dos
alunos em função das suas necessidades e interesses. A componente de seminário prevê a criação de espaço para a orientação, monitorização
e apoio à realização do trabalho final.

 
6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 

The teaching methodologies are consistent with the types of the curricular units. According to TP component of the curricular units the syllabus
are taught in a theoretical and practical perspective. Thus, emphasis is placed on the acquisition and development of knowledge, skills and
attitudes based on the teaching of contents, interactively (based on debate in the discussion), based on a critical and reflective attitude as well as
in conducting research work and the presentation of students' work, to promote the autonomy and critical spirit inherent in a scientific attitude of
real context . In the tutorial meetings is carried out an individualized monitoring of students according to their needs and interests. The seminar
component provides the creation of space for the guidance, monitoring and supporting to the final report.

 



7. Resultados

7.1. Resultados Académicos

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2011/12 2012/13 2013/14
N.º diplomados / No. of graduates 48 35 10
N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 36 32 9
N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 11 0 0
N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 1 2 0
N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 1 1

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas unidades curriculares. 
A Coordenação do Ciclo de Estudos procede a uma supervisão das pautas, relevando para o efeito a autonomia e cumprimento de cada UC. 
A comparação do sucesso escolar obtido nas diferentes unidades curriculares é cruzada com os dados obtidos
nos questionários de avaliação da qualidade pedagógica (estudantes e professores). Cabe à Coordenação do ciclo de estudos  reunir com os
docentes e discentes e identificar os pontos fracos. Construir um plano de ação para apresentar em
reunião de comissões de curso, a decorrer no Departamento de Educação. 
As diferentes ações, dependendo do seu grau de especificidade, são cruzadas com as diferentes unidades
orgânicas e identificadas no relatório do Departamento de Educação que será entregue ao Presidente do ISCE
de modo a ser analisada a sua aplicação. As ações de melhoria são integradas no plano de atividades do departamento de educação.

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

The Coordination of the Cycle of Studies supervises the lists of attending students, aiming at the autonomy of each Curricular Unit. The
comparison of the school achievement in the different courses is crossedchecked with the data obtained in the evaluation questionnaires
concerning the quality of teaching (students and teachers). Then, the Coordination of the cycle of studies provides meetings with teachers and
students in order to identify possible weaknesses. The aim is to conceive an action plan to present in the meetings summoned by the Course
Commissions, to be held at the Dep. of Education. The different actions, depending on their degree of specificity, are crossedchecked with
various institutional bodies and units linked to the Dep. of Education. These procedures are identified in a report to be delivered to the President
of ISCE, whose real applications are to be analyzed. Furthermore, improvement actions are integrated in the activity plan designed by the
Education Dep

 
7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de ações de melhoria do mesmo. 

A comparação do sucesso escolar obtido nas diferentes unidades curriculares é cruzada com os dados obtidos nos questionários de avaliação
da qualidade pedagógica (estudantes e professores). Cabe à Coordenação do ciclo de estudos reunir com os docentes e discentes e elaborar um
plano de atuação/intervenção para a melhoria dos pontos fracos identificados. O plano de ação construído será apresentado na reunião de
comissões de curso, a decorrer no Departamento de Educação. Na referida reunião promove-¬se a troca de informações entre comissões de
coordenação e daí resulta uma reflexão que sustenta a elaboração das ações de melhoria. As diferentes ações, dependendo do seu grau de
especificidade, são cruzadas com as diferentes unidades orgânicas e identificadas no relatório do Departamento de Educação que será entregue
ao Presidente do ISCE de modo a ser analisada a sua aplicação. As ações de melhoria são integradas no plano de atividades do departamento
de educação

 
7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 

The comparison of school achievement in the different courses is crossed with the data obtained in the evaluation questionnaires of quality
teaching (students and teachers). It is for the course of study Coordination meeting with teachers and students and develop a plan of action /
intervention to improve the identified weaknesses. The built action plan will be presented at the meeting of course fees, to be held at the
Department of Education. At this meeting promotes the exchange of information between coordinating committees and it follows a reflection that
supports the development of improvement actions. The different actions depending on their degree of specificity, are crossed with various
departments and identified in the Department of Education report to be delivered to the ISCE the President to be analyzed their application.
Improvement actions are integrated in the education department of the activity plan

 

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos / Percentage of graduates that obtained
employment in areas of activity related with the study programme's area. 100

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained employment in other areas of activity 0
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates that obtained employment until one
year after graduating 100

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do ciclo de estudos e respectiva
classificação (quando aplicável). 

CIAUD - Centro de Investigação de Arquitetura Urbanismo e Design da Universidade de Lisboa - Excelente. 
 UIDEF -    Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Educação e Formação  (Instituto de Educação da Universidade de Lisboa)  - Muito Bom   

 CIED -   Centro de Investigação em Educação. (Universidade do Minho)  -  Suficiente 
 CEied -  Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento (Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias) -  Bom 

 IHC -   Instituto de História Contemporânea (Universidade Nova de Lisboa) - Bom 
 



CEREPE -  Centro de Recursos Pedagógicos  - Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto -   Não é avaliado pela FCT 
 CI- ISCE   Centro de Investigação do ISCE (Instituto Superior de Ciências Educativas) -   Não é avaliado pela FCT

 
 
7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark (if applicable). 

CIAUD - Research Centre for Architecture, Urbanism and Design at the Faculty of Architecture, University of Lisbon - Excellent.
 UIDEF - Unit of Research and Development in Education and Training (Institute of Education - University of Lisbon) - Very Good 
 CIED - Centre for the Research in Education (University of Minho) - Sufficient 

 CEied - Centre for Interdisciplinary Studies in Education and Training (Lusófona University of Humanities and Technologies) - Good 
 IHC - Institute of Contemporary History (New University of Lisbon) - Good 

 CEREPE - Centre of Pedagogical Resources (University Agostinho Neto) - Not assessed by FCT CI-ISCE - Centre for Research of ISCE (Institute
of Educational Sciences) - Not assessed by FCT

 
 
7.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por pares, nos últimos
5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos (referenciação em formato APA):

 http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/3fc5b713-7cc1-24d8-19b3-544e82572263
 7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/3fc5b713-7cc1-24d8-19b3-544e82572263
 7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento económico. 

Através das actividades desenvolvidas pela UPA-Emp (Unidade de Promoção da Atividade Empreendedora) do ISCE.VIDA.ACTIVA,
nomeadamente através das formações em Empreendedorismo, verificou-se que alguns alunos criaram as suas próprias empresas no âmbito da
educação. Destacamos, ainda, o envolvimento da comunidade nacional e internacional de Educação no Congresso "Educação e Sociedade" e
nas Jornadas Pedagógicas "Supervisão, Liderança e Cultura de Escola", eventos organizados pelo Departamento de Educação do ISCE em
parceria com o ISCSP da UL; Participação no Oeste Infantil; participação no Conselho Municipal de Educação da CMO, coordenando a política
educativa local em articulação com outras políticas sociais e no Conselho Local de Ação Social de Odivelas, constituído com o objetivo de
planear e garantir a implementação de iniciativas de desenvolvimento social local, com vista a uma maior eficácia das respostas sociais e da
racionalização de meios.

 
 
7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development. 

Through the activities undertaken by the UPA-Emp (Unit for the Promotion of Entrepreneurial Activity) of ISCE.VIDA.ACTIVA., Including through
training in entrepreneurship, it was found that some students have created their own businesses in education. We also highlight the involvement
of national and international community at the Congresses "Education and Society", and "Supervision, Leadership and School Culture"
organized by Education Department of ISCE in partnership with ISCSP of UL;, participation in the Municipal Council of Education - CMO,
coordinating the local educational policy in conjunction with other social policies and the Local Council for social Action of Maynooth,
established with the aim of planning and ensure the implementation of local social development initiatives aimed at improving the effectiveness
of social responses and the rationalization of resources.

 
 
7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e internacionais. 

Actividade científica, Actividades em Ciências do Jardim de Infância – Estudo sobre o desenvolvimento profissional dos professores e
educadores de Portugal, projecto com UIDEF (Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Educação e Formação). Actividade científica,
Actividades de Educação Matemática para alunos do ensino básico – Estudo sobre o desenvolvimento profissional dos educadores de Portugal,
projecto com UIDEF (Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Educação e Formação). Actividade científica, Propostas metodológicas e
didácticas para o ensino e aprendizagem da língua portuguesa, no projecto/ com Centro de Estudos da Criança da Universidade do Minho.
Actividade científica, Gramática & Texto - Pré-Texto, no projecto com o Centro de Linguística da Uni. Nova de Lisboa - CLUNL. Ciências da
Linguagem. Actividades científica, Concepções e práticas pedagógicas no ensino superior, projecto com o CEREPE - Centro de Recursos
Pedagógicos da Universidade Agostinho Neto.

  

 
7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or partnerships. 

Scientific activity, Science Activities in Kindergarten - Study on the professional development of teachers and educators in Portugal, project /
partnership with UIDEF Unit (Research and Development in Education and Training). Scientific activity in mathematics education activities for
elementary school students - Study on the professional development of educators in Portugal, project / partnership with UIDEF Unit (Research
and Development in Education and Training). Scientific activity, methodological and didactic proposals for teaching and learning the Portuguese
language in the project / partnership, the Child Study Center, Uni. Minho. Scientific activity, Grammar & Text - Pre-Text, the project / partnership
with the Center for Linguistics, Uni. New Lisbon-CLUNL. Language Sciences. Scientific activity, Conceptions and pedagogical practices on
higher education, with CEREPE - Centre of Pedagogical Resources of The University Agostinho Neto. 

 
 
7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 

As actividades de investigação inserem-se nas áreas científicas do CI-ISCE e são desenvolvidas de modo contextualizado em cada ciclo de
estudos. Ao CI-ISCE cabe a monitorização das atividades científicas e tecnológicas tendo em vista sua melhoria e actuando aos seguintes
níveis: - Optimização dos recursos disponíveis; - Planeamento por objectivos no âmbito de programas e projectos; - Difusão da cultura científica
e pedagógica; - Criação de redes de extensão científica e cultural - Cooperação institucional de âmbito, nacional e internacional. A monitorização
destas atividades têm contribuído para a sua melhoria, actuando aos seguintes níveis: - Criação, publicação e indexação de revistas científicas; -
Participação de docentes e estudantes em eventos científicos que resultem em publicações; - incentivo à cooperação institucional através do
estabelecimento de parceria nacionais e internacionais.

 
 
7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 

Research activities are part of the scientific areas of CI-ISCE and are contextualized in each study programme . The CI-ISCE monitors the
scientific and technological activities with a view to its improvement and acting on the following levels: - Optimization of available resources; -
Planning by objectives in programs and projects; - Dissemination of scientific and pedagogical culture; - Creation of scientific extension of
networks and cultural - Institutional Cooperation, national and international. The monitoring of these activities have contributed to its
improvement, acting at the following levels: - Creation, publication and indexing of scientific journals; - Participation of teachers and students in
scientific events that result in publications; - Encouraging institutional cooperation through the establishment of national and international
partnership.

 
 

7.3. Outros Resultados

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3

7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s) área(s) científica(s)
fundamental(ais) do ciclo de estudos. 

Identificam-se várias atividades de desenvolvimento, de prestação de serviços à comunidade e de formação avançada no âmbito do
Departamento de Educação -Formação contínua de orientadores cooperantes. -Colaboração no Conselho Municipal de Educação e no Conselho
Local de Acão Social da Câmara Municipal de Odivelas (CLAS) -Organização de pós-graduações, seminários e cursos livres que garantem

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/3fc5b713-7cc1-24d8-19b3-544e82572263
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/3fc5b713-7cc1-24d8-19b3-544e82572263


formação avançada.
 -Colaboração com os meios de comunicação local, na publicação de artigos de opinião cientificamente situados e na divulgação detalhada dos

eventos abertos à comunidade; -Introdução de estudantes nas dinâmicas autárquicas e escolares contribuindo para o aumento da qualidade de
serviços proporcionados às comunidades. -Organização anual do evento "Educação em Ação" iniciativa pública aberta à comunidade, que tem
como objectivo dar a conhecer trabalhos realizados por docentes e discentes. -Participação em iniciativas de estudo, investigação e debate de
problemáticas educativas

 
 
7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main scientific area(s) of the study programme. 

Several development activities, services to the community and advanced training are identified under the activity of the Department of Education:
- Continuous Training of cooperating supervisors. - Collaborate with the City Council of Education and the Local Council of Social Action -
Organization of postgraduate courses, seminars and free courses to ensure advanced training. - Collaborate with with the local media -
publication of scientifically located opinion articles and detailed promotion of open events to the community; - Introduction of students in
municipal and school dynamics contributing to increased quality of services offered to communities. Annual event -Organization of "Education in
Action", a public initiative open to the community, which aims to make known works done by teachers and students. -Participation In study
initiatives, research and discussion of educational problems

 
 
7.3.2. Contributo real dessas atividades para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a ação cultural, desportiva e
artística. 

Participação e dinamização dos órgãos centrais do poder local, nomeadamente enquanto membros do Conselho Muncipal de Educação e
Conselho Local de Acção Social da Câmara Municipal de Odivelas O percurso dos docentes do Departamento enquanto investigadores tem
relevado - Investigação na área do bem-estar em contextos educacionais, com amostras representativas da realidade portuguesa (ISCE, FP-UL,
ISCTE); Investigação no âmbito das plataformas interactivas de aprendizagem (ISCE, UGR e IE-UL); Didáticas das Ciências, Língua Portuguesa e
Matemática (ISCE e IE- UL); e ainda o projecto “Impacto das características da escola no envolvimento psicológico e cognitivo dos alunos com a
escola” (ISCE e IPCE - UL) - As actividades contribuiram para o desenvolvimento nacional (através de congressos e seminários), e local (acções
de formação específicas identificadas pelas escolas parceiras, estudantes e pais), bem como para a cultura científica (professores, estudantes,
parceiros locais e nacionais)

 
 
7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and artistic activities. 

Participation and promotion of the central organs of local government, including as members of the Muncipal Council of Education and Social
Welfare Local Council of the Câmara Municipal de Odivelas. The route of the faculty of the Department as investigators is relieved: - Research in
the area of welfare in educational contexts, with representative samples of the Portuguese reality (ISCE, FP-UL, ISCTE), Research in the context
of interactive learning platforms (ISCE, UGR and IE- UL), Teaching Science, Portuguese and Mathematics (ISCE and IE-UL), and also the project
"Impact of characteristics of the school psychological and cognitive involvement of students in the school" (ISCE and IPCE - UL). - The activities
have contributed to national development (through conferences and seminars), and local one (specific training identified by the partner schools,
students and parents), as well as to the scientific culture (teachers, students, local and national partners).

 
 
7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o ensino ministrado. 

A avaliação realizada pelo GAPQ, departamento de marketing e comunicação e ISCE.VIDA.ACTIVA, evidenciam uma adequação entre o conteúdo
das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o ensino ministrado, designadamente: - reconhecimento dos
objectivos e missão da instituição na formação de professores e de formadores; - o ciclo de estudos vocacionado para a aquisição de
competências de tipo profissional indicadas como fundamentais no perfil específico de desempenho profissional de professores e de
formadores - o ensino ministrado com preocupação pela qualidade, com tradição e rigor na área do cilo de estudos.

 
 
7.3.3. Suitability of the information made available about the institution, the study programme and the education given to students. 

The evaluation by GAPQ, department of marketing and communications and ISCE.VIDA.ACTIVA, show a match between the content of
information disseminated to the outside of the institution, course of study and teaching, including:

 - Recognition of the objectives and mission of the institution in the training of teachers and teacher trainers; - The cycle of studies devoted to the
acquisition of professional skills such as critical given the specific profile of performance teachers and teacher trainers - The teaching with
concern for quality, tradition and rigor in the study area.

 
 

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%
Percentagem de alunos estrangeiros matriculados na instituição / Percentage of foreign students 0
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs (in) 0
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs (out) 0
Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 0
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 33

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
O enquadramento dos objetivos do curso na história, missão e no projeto do ISCE é promotor de reconhecimento por parte dos estudantes,
parceiros e mercado. Experiência do pessoal docente e não docente na dinamização e organização de cursos em áreas afins. Sustentabilidade
do ciclo de estudos que maximiza recursos humanos e físicos disponíveis. Regulação dos padrões de desenvolvimento técnico-científico pelos
dados da investigação e padrões nacionais e internacionais. Promoção da autonomia profissional e de competências facilitadoras de uma
prática profissional ajustada aos contextos reais. Elevado potencial de empregabilidade dos graduados, de acordo com indicadores da DGES e
do ME.

 
8.1.1. Strengths 

.The framework of the objectives of the course in the history, mission and design ISCE is promoter recognition from students, partners and the
market. Experience of teaching and non-teaching staff in the organization and promotion of cycle studies in related fields. Sustainability of the
course that maximizes human and physical resources available in the institution. Regulation of standards of technical and scientific development
by research data and national and international standards. Promotion of professional autonomy and expertise of a professional practice
facilitators adjusted to real contexts; High potential employability of graduates, according to indicators of DGES and ME.



 
8.1.2. Pontos fracos 

Necessidade de integrar a investigação realizada pelos Docentes nos CI de outras instituições nas linhas de Investigação do CI - ISCE. Apesar da
instituição ter realizado ao longo dos anos um contínuo melhoramento nos materiais e equipamentos associados à área da educação especial a
implementação do presente ciclo de estudos impõe um maior investimento na aquisição de equipamento especializado. Aumento do número de
trabalhadores-estudantes aumenta a complexidade das medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. As
medidas para promover a mobilidade podem ser pouco eficazes numa altura de profunda crise social e económica.

 
8.1.2. Weaknesses 

Need to integrate research carried out by teachers in other institutions CI in lines Investigation of CI ISCE . Although the institution has
performed over the years a continual improvement in the materials and equipment associated with the special education implementation of this
course of study requires a greater investment in the acquisition of specialized equipment. Increase the number of student workers increases the
complexity of the measures to promote the integration of students in the academic community. Measures to promote mobility can be somewhat
effective at a time of profound social and economic crisis.

 
8.1.3. Oportunidades 

Desenvolver um plano de estudos voltado para o incremento da sucesso escolar nacional, nomeadamente através do desenvolvimento de
competências de avaliação e programação; Contribuir para o desenvolvimento do sistema educativo através de atividades de extensão
educativa, cultural e técnica. O intercâmbio cultural, científico e técnico com instituições congéneres nacionais e estrangeiras possibilitará
potenciar os resultados das atividades científicas, tecnológicas e pedagógicas. A organização do ciclo de estudos é promotora de capacidades
críticas, empreendedoras e de autonomia cognitiva, conducentes ao enquadramento nos mercados profissionais. Aumentar a oferta formativa
numa área que revela bons indicadores de empregabilidade, dando respostas aos estudantes que procuram a ISCE para esta formação.
Maximizar a atuação do corpo docente que a instituição já dispõe nas áreas científicas do ciclo de estudos enquanto garante de
sustentabilidade.

 
8.1.3. Opportunities 

Develop a plan of studies aimed to increase the national school success, including the development of evaluation and programming skills;
Contribute to the development of the education system through educational outreach activities, cultural and technical. Cultural, scientific and
technical exchange with national and foreign institutions will enable enhance the results of scientific, technological and educational activities.
The organization of the course is a promoter of critical capabilities, entrepreneurial and cognitive autonomy, leading to the framework in
professional markets. Increasing the educational offer in an area that reveals good employability indicators, giving answers to students seeking
ISCE for this training. Maximize the performance of the teaching staff that the institution already has in the scientific areas of the course while
ensuring sustainability.

 
8.1.4. Constrangimentos 

A atual situação social e económica impõe um investimento ponderado e priorizado no que concerne à aquisição de novos recursos materiais.
 Os compromissos de pós-graduação académica de vários docentes podem condicionar a sua participação em projetos de envolvimento com as

comunidades.
 Alguns estudantes trabalhadores podem apresentar poucas competências de gestão autónoma do tempo de trabalho e estudo, revelando

alguma inadaptação ao funcionamento introduzido no ambiente escolar pelo processo de Bolonha.
 O contexto socioeconómico nacional não é favorável aos níveis de mobilidade de estudantes que seria desejável para o ciclo de estudos.

 Alguns estudantes, podem optar por repartir o cumprimento dos semestres por tempos mais alargados, devido à conjuntura socioeconómica
atual, o que suscita, por vezes, entropia nos grupos de trabalho.

 
 
8.1.4. Threats 

The current social and economic situation requires an investment weighted and prioritized in relation to the acquisition of new resource
materials.

 The commitments postgraduate academic several teachers may condition its participation in projects of community involvement.
 Some students may have few skills workers self-management of working time and study, revealing some mismatch operation introduced in the

school environment by the Bologna process.
 The socio-economic context is not conducive to national levels of student mobility would be desirable for the course.

 Some students may choose to share the fulfillment of semesters for times much longer, due to the current socio-economic situation, which
raises sometimes entropy in the working groups

 
 

9. Proposta de ações de melhoria

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 
1 - Organização de seminários de sensibilização para a participação em processos de tomada de decisão que afetem a qualidade do ensino e da
aprendizagem, com vista a uma maior adesão às respostas aos inquéritos de satisfação. 2 - Comparação dos indicadores disponíveis com os de
outros ciclos de estudos de instituições parceiras. 3 - Estímulo da produção científica através da atribuição de pontuação que reverta
positivamente na avaliação de desempenho dos docentes. 4 - Estímulo da mobilidade internacional através da atribuição de pontuação que
reverta positivamente na avaliação de desempenho dos docentes. 5 - Reforço do comprometimento de alguns docentes em tempo parcial nas
atividades de extensão, através da sua sensibilização para as diferentes funções do professor do ensino superior politécnico. 6 - Introdução de
novos recursos que permitam aos trabalhadores estudantes melhorar a adequação do trabalho que desenvolvem a uma estrutura curricular
assente nos princípios do processo de Bolonha.

 
9.1.1. Improvement measure 

1 - Organization of awareness seminars for participation in decision-making processes that affect the quality of teaching and learning, with a
view to greater adherence to responses to satisfaction surveys. 2 - Comparison of the available indicators with those of other cycles of partner
institutions studies. 3 - Encouragement of scientific production through the points allocation that accrues positively on teachers' performance
evaluation. 4 - Encouragement of international mobility through the points allocation that accrues positively in the performance evaluation of
teachers. 5 - Strengthening the commitment of some part-time faculty in outreach activities through its awareness of different teacher functions
of the polytechnic. 6 - Introduction of new features that enable students to workers improve the adequacy of their work to a curriculum based on
the principles of the Bologna process.

 
9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

1 - Prioridade alta; no início do próximo ano académico. 2 - Prioridade alta; Seis meses. 3 - Prioridade alta; Seis meses. 4 - Prioridade alta; Dois
anos. 5 - Prioridade alta; Dois anos. 6 - Prioridade alta; Dois anos.



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

1 - High priority; at the beginning of the next academic year. 2 - High Priority; Six months. 3 - High priority; Six months. 4 - High priority; Two
years. 5 - High priority; Two years. 6 - High priority; Two years.

 
9.1.3. Indicadores de implementação 

1-Aumento percentual da participação de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão e da sua adesão às respostas aos
inquéritos de satisfação. 2-Análise comparativa dos indicadores disponíveis com os de outros ciclos de estudos de instituições parceiras. 3-
Aumento da produção científica. 4-Aumento da mobilidade internacional. 5-Evidências de melhoria do comprometimento de alguns docentes em
tempo parcial nas atividades de extensão. 6-Aumento da participação dos trabalhadores estudantes em atividades de complemento curricular. 7-
Utilização de novos recursos para a melhoria da adequação dos trabalhadores estudantes a uma estrutura curricular assente nos princípios do
processo de Bolonha.

 
9.1.3. Implementation indicators 

1-Percentage increase of teachers and students participation in decision-making processes and their greater enrolment in satisfaction surveys.
2-Comparative analysis of available indicators with other study programmes of partner institutions. 3-Increase scientific production. 4-Increase
international mobility. 5-Evidence of improving the involvement of some part time teachers in extension activities. 6-Increase student workers
participation in extra-curricular activities.7-Use of new features to improve the adequacy of working students to a curriculum based on the
principles of the Bologna process.

 

10. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas 
A única alteração proposta para este curso, agora submetido , refere-se à designação da UC de Avaliação e Programação em Educação Especial,
que passou a designar-se Avaliação, Programação e Currículo em Educação Especial uma vez que os seus conteúdos propostos abordam a
temática do currículo.

 
10.1.1. Synthesis of the intended changes 

The only amendment proposed in this course, now submitted, is the name of the UC Evaluation and Programming in Special Education, which
came to be known as Evaluation, Programming and Curriculum in Special Education since its contents in thematic curriculum.

 

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

Mapa XI

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
 Mestrado em Educação Especial, Domínio Cognitivo e Motor

 
10.1.2.1. Study programme:

 Master in Special Education, Cognitive and Motor Perception

 
10.1.2.2. Grau:

 Mestre

 
10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 <sem resposta>

 
10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 <no answer>

 

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*
(0 Items)  0 0

<sem resposta>

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII

10.2.1. Ciclo de Estudos:
 Mestrado em Educação Especial, Domínio Cognitivo e Motor

 
10.2.1. Study programme:

 Master in Special Education, Cognitive and Motor Perception

 
10.2.2. Grau:



Mestre

 
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 <sem resposta>

 
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 <no answer>

 
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 <sem resposta>

 
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

 <no answer>

 

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Scientific
Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
(0 Items)       

<sem resposta>

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 <sem resposta>

 
10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
10.3.4. Categoria:

 <sem resposta>

 
10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 <sem resposta>

 
10.3.6. Ficha curricular de docente:

 <sem resposta>

 

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV

10.4.1.1. Unidade curricular:
 <sem resposta>

 
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 <sem resposta>

 
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

 <sem resposta>

 
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 <sem resposta>

 
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 <no answer>

 
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

 <sem resposta>

 
10.4.1.5. Syllabus:

 <no answer>

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

 <sem resposta>



 
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 <no answer>

 
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 <sem resposta>

 
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 <no answer>

 
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

 <sem resposta>

 
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 <no answer>

 
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 <sem resposta>

 


