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1. Identificação/Caracterização do Ciclo de Estudos 

Os dados a que se reporta este relatório correspondem ao plano de estudos em vigor no ano letivo 

2015-2016, 1º ano da 6ª edição e 2º ano da 5ª edição do ciclo de estudos. 

 

 

Designação do Ciclo de Estudos: Curso de Mestrado em Educação Especial – Especialização no 

domínio Cognitivo e Motor  

Código: 6293 

Grau: Mestre 

Unidade Orgânica: Escola Superior de Educação de Beja 

Regime de funcionamento: Pós-laboral 

Área científica predominante do ciclo de estudos: 142 (Ciências da Educação) 

Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau: 90 ECTS 

Duração do ciclo de estudos: 1,5 ano (3 semestres) 

Condições de acesso e ingresso: 

São admitidos a este curso candidatos que sejam: 

a) Titular de uma licenciatura*/mestrado que profissionalize para a docência (Educação Pré-

Escolar, Ensinos Básico e Secundário) com classificação mínima de 14 valores ou com 

classificação inferior desde que detentores de currículo relevante no âmbito da Educação 

Especial; 

b) Titulares de outras licenciaturas com classificação mínima de 14 valores ou com classificação 

inferior desde que detentores de currículo relevante no âmbito da Educação Especial. 

* Os licenciados em Educação Básica, não sendo docentes profissionalizados não se podem 

candidatar a este mestrado. 

Composição da Comissão Científica do ciclo de estudos (CE) 

A Comissão Científica do Curso é constituída por: 
 Doutora Maria Teresa Pereira dos Santos (coordenadora do Curso) 
 Mestre/Especialista em Educação Especial, Adelaide Espírito Santo 
 Doutor José Pereirinha Ramalho 

 



Relatório de Auto-Avaliação do Mestrado em Educação Especial – Especialização no domínio Cognitivo e 

Motor 

2016 

 

  2 | P á g i n a  

 

1.1. Objetivos definidos para o ciclo de estudos 

Os objetivos formulados para este curso decorrem do perfil de formação especializada em educação 

especial definido pelo Despacho Conjunto nº 198/99, de 15 de fevereiro, onde se aponta para o 

desenvolvimento de competências em quatro dimensões, tais como as de: análise crítica; 

intervenção; formação, supervisão e avaliação; consultoria.  

Neste sentido, visa-se proporcionar aos futuros profissionais, um tipo de formação que os torne 

aptos a:  

 Compreender a problemática da Educação Especial e da inclusão educativa e social de 

crianças/jovens com limitações cognitivas e/ou motoras;  

 Aplicar conhecimentos teórico práticos na identificação, planificação, avaliação e 

intervenção junto destas crianças/jovens; 

 Promover a inclusão escolar e social destas crianças/jovens, através do trabalho 

colaborativo com a família, outros agentes educativos e comunitários; 

 Desenvolver uma atitude reflexiva e investigativa na prática profissional.  

 

Competências  

Pretende-se desenvolver nos formandos as seguintes competências: 

 Compreensão do valor dos fundamentos humanistas e éticos no exercício profissional em 

defesa da Inclusão escolar e social; 

 Conhecimento aprofundado dos modelos fundadores da Educação Especial e Inclusão 

Educativa; 

 Conhecimento do quadro legislativo e organizacional dos serviços em Educação Especial e 

Educação Inclusiva; 

 Identificação e avaliação de crianças e jovens que apresentam dificuldades de natureza 

cognitiva e/ou motora; 

 Conceção e implementação de programas educativos individuais (incluindo currículos 

específicos individuais e planos individuais de transição) que respondam às necessidades 

das crianças/jovens com limitações cognitivo e/ou motoras na interação com os seus 

contextos de vida; 
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 Cooperação e trabalho em equipa com pares, famílias, outros profissionais e agentes 

educativos da comunidade; 

 Identificação, investigação e reflexão sobre problemas relevantes para o exercício 

profissional com impacto na melhoria da intervenção em Educação Especial. 

 
 
 
 
1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa  

 

Segundo os seus estatutos (Despacho normativo n.º 47/2008 - Diário da República, 2.ª série — N.º 

169 — 2 de Setembro de 2008) o Instituto Politécnico de Beja é uma instituição de ensino superior 

ao serviço da sociedade, destinada à produção e difusão do conhecimento, criação, transmissão e 

difusão da cultura e do saber de natureza profissional, da investigação orientada e do 

desenvolvimento experimental, concentrado especialmente em formações vocacionais e em 

formações técnicas avançadas, orientadas profissionalmente e incentivando a formação ao longo 

da vida. 

Este curso inscreve-se num percurso de formação especializado há muito desenhado na Escola 

Superior de Educação que se iniciou com um Curso de Estudos Superiores Especializados em 

Educação Especial em 1997-1999, seguido de cursos de especialização nesta área acreditados pelo 

Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua (2006-2008) e de um Mestrado conjunto 

com a Universidade do Algarve (de 2006 a 2010).  

A experiência, as qualificações do seu corpo docente, as necessidades de formação neste domínio 

identificadas nas escolas da região, mas também a nível nacional, levaram à criação deste ciclo de 

estudos que iniciou em outubro de 2016 a sua 7ª edição. 

Por outro lado, uma das áreas consideradas estratégicas e transversais consignadas no Plano 

Estratégico do IPBeja (2014-2017), é a da "Educação e Formação de Adultos" nomeadamente no 

que se refere ao desenvolvimento de uma oferta de qualidade e reforço de competências de 

professores e formadores, pelo que esta formação contribui para esse objetivo e para um aumento 

da investigação/reflexão/atualização de conhecimentos teóricos e práticos num domínio muito 

específico e sensível do sistema educativo com um impacto a médio prazo que consideramos 

positivo. 
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2. Fundamentação e Memória Histórica do Ciclo de Estudos 

No relatório de 2015 foi dada conta do longo historial da Escola Superior de Educação de Beja na 

formação no domínio científico-pedagógico da Educação Especial, quer através da inserção de uma 

unidade curricular de sensibilização desde 1986, nos cursos de formação inicial de educadores e 

professores, quer no âmbito da formação contínua, especializada e pós-graduada. 

A criação deste ciclo de estudos em 2009-2010 (com 6 edições até 2015-2016) representou a 

evolução natural desse caminho de crescente atualização e especialização do seu corpo docente, 

que consciente da importância desta formação e do seu impacto a médio e longo prazo no sistema 

educativo, procura responder às necessidades de educadores/professores e instituições escolares, 

na promoção de uma escola de maior qualidade, fundamentada pelos princípios da inclusão e 

participação de todos, com benefícios para a comunidade. 

Em 2014 procedeu-se à elaboração do relatório de autoavaliação para apreciação da Agência 

Nacional de Acreditação (A3es). Após a visita da CAE em janeiro de 2016 e do relatório preliminar, 

o Conselho de Administração da A3es produziu o seguinte despacho a 13 de julho de 2016: 

“Acreditar com condições 

Com as seguintes condições: 

Condição a cumprir de imediato: O número de créditos do ciclo de estudos passa a 120ECTS, 

por aumento dos ECTS da unidade curricular de Projeto.  

Condições a cumprir no prazo de 1 ano: melhorar a coordenação do ciclo de estudos, em 

particular (i) definir indicadores que permitam aferir o cumprimento dos objetivos do ciclo de 

estudos; (ii) definir mecanismos que permitam uma maior participação dos alunos nos 

processos de revisão curricular; (iii) melhorar a transposição de resultados e decisões para a 

prática.  

Condições a cumprir no prazo de 3 anos: - Apoiar e melhorar a produção científica do corpo 

docente na área do ciclo de estudos, em particular de índole internacional em jornais de 

referência; - Estabelecer parcerias nacionais/internacionais na área do ciclo de estudos.” 
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2.1. Criação/Início de Funcionamento do Ciclo de Estudos 

Publicação 
Aprovação 

do Ciclo de Estudos 

Aprovação do 

Plano de Estudos 

Início de 

Funcionamento 

(ano Letivo) 

DL 182 - 2ª série Despacho 21127/2009 

18/setembro 

Despacho 21127/2009 

18/setembro 

2009-2010 

 

O despacho de aprovação do plano estudos foi publicado em 2009, tendo-se iniciado a 1ª edição do 

curso em maio de 2010. 

 

2.2. Reestruturação do Ciclo de Estudos  

Publicação 
Aprovação 

do Ciclo de Estudos 

Aprovação do 

Plano de Estudos 

Início de 

Funcionamento 

(ano Letivo) 

DL 66-2º série Despacho 5836/2011 

4/abril 

Despacho 5836/2011 

4/abril 

        2011-2012 

 

O curso de mestrado em Educação Especial do IPBeja foi sujeito a uma atualização em 2011 

(despacho 5836, publicado em DR nº 66, 2ª série de 4 de abril de 2011), que decorreu de uma 

reorientação no cálculo de horas de trabalho por ECTS passando 1 ECTS a equivaler a 25h.   

Como referido anteriormente, o ciclo de estudos foi objeto de avaliação pela Agência Nacional de 

Acreditação - A3es e a respetiva reformulação foi aprovada nos órgãos responsáveis do IPBeja, 

nomeadamente no Conselho Pedagógico e Conselho Técnico Científico, registada na Direção Geral 

do Ensino Superior e publicada no Diário da República, 2.ª série — N.º 220 de 16 de novembro de 

2016, Despacho n.º 13794/2016. 

Esta nova estrutura curricular iniciou-se em outubro de 2016, pelo que neste relatório é considerado 

apenas o plano em vigor para 2015-2016. 
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3. Estrutura curricular 

3.1. Enquadramento 

Uma das principais orientações que impregnam e justificam o plano de estudos que se elaborou 

para este curso, tem a ver com a conceção adotada face à problemática das Necessidades Educativas 

Especiais (NEE) e da Educação Especial. A mesma assenta numa abordagem humanista, que reflete 

um posicionamento historicamente recente e recusa as práticas de exclusão e de segregação das 

pessoas em situação de maior vulnerabilidade, entre as quais se encontram os sujeitos com 

deficiência.  

Entendemos que cabe ao sistema educativo contribuir para a democratização da sociedade, em 

várias dimensões, sendo uma das mais relevantes: a garantia do direito à igualdade de 

oportunidades para todos, sem exceção. 

Esta dimensão configura-se, hoje, como uma diretriz fundamental em matéria de política social e 

educativa, a ser implementada pelos governos dos diferentes Estados, porque corresponde aos mais 

profundos anseios dos povos de todo o mundo, sendo, por isso, um importante elemento 

constitutivo do conteúdo de documentos que, na nossa época, são considerados marcos de 

referência Universais, como são as Declarações dos Direitos do Homem, dos Direitos da Criança e 

dos Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Tais orientações estão hoje consagradas nas leis fundamentais e leis sobre educação no nosso país, 

que tem, assim, acompanhado o avanço civilizacional nesta matéria. Por conseguinte, é função da 

escola e de toda a comunidade envolvente responder ao desafio de educar todas as suas crianças, 

independentemente das dificuldades que possam apresentar, não deixando ninguém para trás, 

ainda que tal objetivo pressuponha o desenvolvimento de percursos educativos personalizados e 

diferenciados. 

A construção de ambientes inclusivos, potenciadores das capacidades individuais e coletivas, exige 

uma preparação e profunda reflexão sobre o conhecimento acumulado em educação e, muito 

particularmente, em educação especial. 

 

 

 

 

 



Relatório de Auto-Avaliação do Mestrado em Educação Especial – Especialização no domínio Cognitivo e 

Motor 

2016 

 

  7 | P á g i n a  

 

 

3.2. Organização do plano curricular 

 

Uma vez que este curso de mestrado contempla no seu primeiro ano a especialização para a 

docência em Educação Especial (grupo 910), a sua estrutura decorre também destes requisitos. 

 

Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau 

Área Científica Sigla/CNAEF ECTS Obrigatórios ECTS Optativos  

CIÊNCIAS DA 
EDUCAÇÃO CE - 142 4 

0 

PSICOLOGIA CS - 311 4 0 

EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

EE – 142 82 0 

 Total 90 0 

 

O quadro seguinte indica a estrutura curricular,  contemplando as componentes de formação tidas 

como essenciais para os cursos de especialização acreditados pelo Conselho Científico-Pedagógico 

da Formação Contínua (CCPFC- http://www.ccpfc.uminho.pt/). 

 

Componentes de Formação e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau 

Componentes Sigla ECTS Obrigatórios ECTS Optativos  

FORMAÇÃO GERAL FG 8 0 

FORMAÇÃO ESPECIALIZADA FE 45 0 

PROJETO (inclui também os 
Seminários de Apoio ao Projeto 
no 1º ano - 2º Semestre) 

P  
37 

0 

 Total 90 0 
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4. Plano de estudos 

O plano de estudos (em vigor até 2015-2016) desenrola-se em 3 semestres (90 ECTS e 540 horas de 

contacto) e contempla unidades curriculares consideradas essenciais para uma formação adequada 

aos princípios e objetivos enunciados. 

 

 

Plano de Estudos 

1º Ano/1ºSemestre 
 

Unidades Curriculares 
 

Área 
Científica Tipo 

 

ECTS 
Horas 
Totais 

Horas 
Contacto 

Fundamentos Psicológicos do 
Desenvolvimento e da Aprendizagem CS - 311 Semestral 100h 

40h 
(TP: 32 
OT: 8) 

4 

Metodologias de Investigação Educacional 
 CE - 142 Semestral 100h 

30h 
(TP: 25 
OT: 5) 

4 

Temas-Base da Intervenção em Educação 
Especial 

EE - 142 Semestral 125h 
40h 

(TP: 32 
OT: 8) 

5 

Tecnologias em Educação Especial 
 EE - 142 Semestral 225h 

60h 
(TP: 50 
OT: 10) 

9 

Currículo e Metodologias da Intervenção em 
Educação Especial 

EE - 142 Semestral  
200h 

60h 
(TP: 50 
OT: 10) 

8 

 
Total 

 

  750h 
 

230h 
 

30 
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Plano de Estudos 

1º Ano/2ºSemestre 
 

Unidades Curriculares 
 

Área 
Científica 

Tipo 

 

ECTS 
Horas 
Totais 

Horas 
Contacto 

Problemáticas Cognitiva e Motora 
 EE - 142 Semestral 250h 

80h 
(TP: 64 
OT: 16) 

10 

Comunicação Aumentativa e Alternativa 
 EE - 142 Semestral 200h 

60h 
(TP: 50 
OT: 10) 

8 

Capacitação e Processos de Transição 
 

EE - 142 Semestral 125h 
40h 

(TP: 32 
OT: 8) 

5 

Seminários de Apoio ao Projeto  
 EE - 142 Semestral 175h S: 50h 7 

 
Total 

 

  
 

750h 
 

230h 
 

 
30 

 

 

Plano de Estudos 

2º Ano/1ºSemestre 
 

Unidades Curriculares 
 

Área 
Científica 

Tipo 

 

ECTS 
Horas 
Totais 

Horas 
Contacto 

 
Projeto 
 

EE - 142 Semestral 750h 
 
OT = 80h 

 
30 
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5. Estágios/Projetos   

A especificidade deste mestrado e do seu público alvo - fundamentalmente, docentes 

profissionalizados de todos os níveis de ensino (do pré-escolar ao secundário), com tempo de 

serviço docente e, na sua maioria a exercerem a sua atividade profissional no sistema educativo, 

dispensa a realização de um estágio. 

Contudo, é dada particular relevância à componente prática da formação desenvolvida pelos 

mestrandos nos diversos contextos escolares onde desempenham as suas funções através dos 

trabalhos propostos nas várias unidades curriculares (e.g., estudo de casos), culminando com a 

realização de um projeto de investigação orientado para a ação. 

Esta componente é devidamente enquadrada num corpo teórico consistente com as mais recentes 

investigações na área de especialização do ciclo de estudos. 

 

6. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade 

6.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pela criação e revisão do ciclo de 

estudo  

Compete ao Conselho Técnico-Científico (CTC) pronunciar-se sobre a criação de ciclos de estudos e 

aprovar os respetivos planos curriculares.  

A coordenação do funcionamento dos diferentes ciclos de estudos afetos a uma Unidade Orgânica 

(UO), é assumida pelo Diretor e coadjuvado pelo Subdiretor, que reúnem periodicamente com o 

coordenador do curso.  

O Coordenador do curso é, por sua vez, coadjuvado por uma Comissão Científica do Curso (CCC), 

constituída por docentes, designados por si. Entre outras competências esta Comissão colabora na 

preparação das propostas de alteração do plano de estudos do curso a submeter a parecer do 

Conselho Coordenador da Atividade Académica (CCAA).  

A revisão e atualização dos conteúdos programáticos é da responsabilidade da equipa docente e da 

Coordenação do Curso. 
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6.2. Mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos 

Cabe ao Presidente do IPBeja, em primeira instância, tomar as medidas necessárias à garantia da 

qualidade do ensino e da investigação na instituição.  

O Conselho Pedagógico constituído, em paridade, por docentes e estudantes eleitos pelos seus 

pares, pronuncia-se sobre as orientações pedagógicas e os métodos de ensino e de avaliação.  

O Coordenador de Curso, com a colaboração da CCC, coordena os programas das unidades 

curriculares, as metodologias de avaliação, garantindo que são cumpridos os objetivos de 

ensino/aprendizagem e as atividades de orientação de teses. Promove reuniões com docentes e 

estudantes, com o objetivo de superação de problemas detetados. Para além disso, e de acordo 

com os Estatutos (art.º 64), compete ao Diretor de cada Unidade Orgânica coordenar o 

funcionamento do curso, reunindo periodicamente com os coordenadores de curso, procurando 

assegurar a qualidade da formação ministrada. 

A CCC promove reuniões para debater questões relacionadas com o processo ensino-aprendizagem, 

sempre que estudantes e docentes considerem necessário.  

No final do ano letivo deverá ser elaborado um relatório de avaliação. Neste relatório, procede-se 

à análise de dados de caracterização dos alunos e docentes, resultados de cada unidade curricular, 

e aspetos relativos ao funcionamento de cada Unidade Curricular (e.g., relevância do programa; 

desenvolvimento de competências; sistema de avaliação; metodologias adotadas entre outros) 

sobre os quais os estudantes são solicitados a pronunciarem-se através de questionário.  

Os estudantes são igualmente solicitados a responderem a um questionário dirigido 

especificamente à avaliação da ação científica e pedagógica do/s docente/s responsável/véis. 

Este processo é coordenado e supervisionado pelo Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ). Sobre 

o relatório é emitido parecer por este órgão, assim como pelo Conselho Técnico Científico, Conselho 

Pedagógico, Conselho Geral (CG). O teor destes pareceres é analisado pela CCC que procura corrigir 

eventuais pontos fracos e responder positivamente às recomendações elaboradas pelos vários 

órgãos. 
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6.3.  Procedimentos para a avaliação periódica do ciclo de estudos 

A CCC promove no final da lecionação de cada UC reuniões com os estudantes, solicitando-lhes a 

resposta aos questionários de opinião padronizados para todos os mestrados do IPBeja. Aos 

docentes é requerido esse preenchimento on-line. 

Os dados são tratados quantitativamente pelo GAQ e fornecidos à CCC que os integra no respetivo 

relatório, apresentando propostas de medidas corretivas a serem adotadas. 

 

6.4. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos  

Após a realização do relatório de avaliação do curso, o mesmo é dado a conhecer a estudantes e 

docentes para que sejam analisados os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, sendo 

promovidas reuniões onde deverão ser discutidas as estratégias de superação dos problemas 

detetados. Como referido anteriormente, também o Conselho Pedagógico, Conselho Técnico-

Científico, Conselho Geral e o Conselho para Avaliação e Qualidade emitem pareceres sobre o 

relatório, sendo os mesmos considerados pela respetiva Comissão Científica do Curso. 

 
 

Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos 
 
O relatório de auto-avaliação de 2014 foi submetido à avaliação da Agência A3es, cujo Conselho de 

Administração acreditou o curso com condições a estabelecer de imediato, no prazo de um ano e 

no prazo de 3 anos conforme recomendações transcritas no ponto 2 deste relatório. 

Dada a natureza deste ciclo de estudos cujo 1ºano curricular atribui uma pós-graduação que é 

simultaneamente a especialização para a docência no grupo de recrutamento 910, cada nova edição 

do curso tem sido submetida à apreciação do Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua 

(CCPFC).  

Realça-se igualmente que por despacho do Ministério da Educação (DGAE) de junho de 2014, ao 

abrigo do nº 3 do artigo 5 da portaria 344/2008 de 30 de abril, este curso foi reconhecido para 

efeitos de progressão na carreira de docentes de educação pré-escolar, ensinos básico e secundário 

para o grupo 910 - educação especial. 
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7. Instalações e recursos materiais 

As instalações físicas da Escola Superior de Educação utilizadas pelo curso são as suficientes e 

consideradas adequadas para o desenvolvimento das atividades letivas.  

Sempre que se julgue necessário podem ser utilizadas instalações de outras Unidades Orgânicas ou 

dos Serviços Comuns do IPBeja ou ainda de instituições parceiras na área da Educação. 

No que diz respeito a programas informáticos específicos à área do curso – apoio à docência e 

investigação – bem como o aumento do acervo bibliográfico da Biblioteca do IPBeja, foram feitas 

novas aquisições em 2016. 

De seguida discriminam-se as instalações e equipamentos disponíveis na Escola Superior de 

Educação. 

 

7.1. Áreas disponíveis 

Tipo de Espaço Área (m2) 

Salas de aula 950 

Anfiteatro 150 

Laboratórios de ensino  

    1. Ciências 120 

    2. Música 72 

    3. Línguas 32 

Outras  

  Sala de Educação Física 300 

  Sala de Movimento e Drama 70 

  Sala de preparações 20 

  Atelier de pintura 50 

  Atelier de Olaria e Cerâmica 50 

  Atelier de trabalhos de madeira e metal 50 

  Atelier de Tecelagem 25 

  Audiovisuais / estúdio 50 

                                                                            Total 1939 
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7.2. Equipamentos 

Tipo de Equipamento Número 

Projetores Multimédia 16 

Projetor de opacos 1 

Quadros interativos 6 

Televisões e leitores de vídeo 16 

Computadores 70 

Material de apoio aos Laboratórios de Ciências 150 

Material de apoio às aulas de Educação Física 250 

Material estruturado de apoio à Matemática 200 

Sistema de som no auditório 1 

Material de apoio ao estúdio 10 

Espelhos  5 

Sistema de áudio (portátil) 1 

Material de apoio à Ludoteca 35 

Centro de apoio ao aluno – materiais didáticos 30 

Material do laboratório de Línguas  10 

Retroprojetores 16 

Material didático da mediateca (livros, vídeos, DVD’s,  
CD’s) 

500 
 

Instrumentos de apoio ao Ensino da Música 30 
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8. Pessoal Docente 

8.1.  Equipa docente do ciclo de estudos 

Os sete docentes atualmente afetos a este curso integram a equipa desde a 1ª edição e são na sua totalidade doutorados/especialistas, todos eles 

com vínculo em regime de exclusividade e tempo integral, sendo que a maioria exerce funções docentes na Escola Superior de Educação de Beja 

há mais de 20 anos. 

Recentemente aposentado, o Doutor José António Espírito Santo continua a colaborar no curso, pro bono, em 2 seminários no âmbito das Unidades 

Curriculares de Currículo e Metodologias da Intervenção em Educação Especial e Capacitação e Processos de Transição e ainda na orientação e 

arguição de dissertações. 

Nome Categoria Habilitação 
Académica 

Área de formação 
CNAEF 

Regime Departamento 

Anos Expª. 
Profissional na 
Formação de 

Professores na 
ESE-Beja 

 

Área 
Científica de 
Especialista 

Maria Teresa Pereira dos Santos 
Professora 

Adjunta Doutoramento 
Psicologia da Educação 
CNAEF-142/311 Exclusividade 

Educação e 
Ciências Sociais 

e do 
Comportamento 

27 --- 

Adelaide Pereira Jacinto do Espírito 
Santo 

Professora 
Adjunta Mestrado 

Educação Especial Mestre 
em Educação Especial 
CNAEF-142   e  
Master Psicologia do 
Desenvolvimento – 
Atenção à diversidade - 
CNAEF-311 

Exclusividade 

Educação e 
Ciências Sociais 

e do 
Comportamento 

17 

 
Educação 
Especial 
(provas 

públicas) 
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Nome Categoria Habilitação 
Académica 

Área de formação 
CNAEF 

Regime Departamento 

Anos Expª. 
Profissional na 
Formação de 

Professores na 
ESE-Beja 

 

Área 
Científica de 
Especialista 

José Pereirinha Ramalho 
Professor 
Adjunto Doutoramento 

Psicologia Clínica 
CNAEF-311 Exclusividade 

Educação e 
Ciências Sociais 

e do 
Comportamento 

28 --- 

Maria Cristina Campos de Sousa 
Faria 

Professora 
Adjunta 

Doutoramento 
Psicologia da Saúde 
CNAEF-311 

Exclusividade 

Educação e 
Ciências Sociais 

e do 
Comportamento 

28 --- 

José Pedro Matos Fernandes 
Professor 
Adjunto 

Doutoramento 
Filosofia da Educação 
CNAEF-142/226 

Exclusividade 
Artes, 

Humanidades e 
Desporto 

28 --- 

Cesário Paulo Lameiras de Almeida 
Professor 
Adjunto 

Doutoramento 
Didática da Matemática 
CNAEF-142/461 
 

Exclusividade 
Matemática e 

Ciências Físicas 
23 --- 

Luís Manuel da Cruz Murta 
Professor 
Adjunto 

Doutoramento 
Educação Física e 
Desporto  
CNAEF -142/146 e 813 

Exclusividade 
Artes, 

Humanidades e 
Desporto 

25 --- 
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Docente(s) 

Total de horas lecionadas por 
docente no plano curricular 

 
Adelaide Espírito Santo 221,5h 

Cesário Almeida 29h 

José Pedro Fernandes 23,5h 

José Pereirinha Ramalho 52,5h 

Luís Murta 23,5h 

Maria Cristina Faria 40,5h 

Maria Teresa Santos 149,5h 

 Total de horas de contacto do plano de 
estudos 

 
540h 

 

O quadro acima apresenta o número de horas que cada docente tem afetas ao curso. Verifica-se 

que a maior parte da carga horária está concentrada em duas docentes, o que é explicado pela 

especificidade das unidades curriculares e do currículo das docentes. 

 

A análise sobre as qualificações da equipa docente do ciclo de estudos pode ser observada no 

quadro seguinte: 

Equipa Docente Número % 

Docentes a tempo integral e em regime de 
exclusividade 

7 100 

Docentes a tempo integral com doutoramento 6 85,7 

Docentes a tempo integral com doutoramento na área 
científica do ciclo de estudos (Ciências da Educação) 

 
5 

 
71,4 

Docentes a tempo integral e com título de especialista 
na área científica do ciclo de estudos 

1 14,3 

Docentes com Mestrado em  Educação Especial 2 28,6 

Docentes com Mestrado na área de Ciências da 
Educação 

7 100 

Docentes com Experiência Profissional em Educação 
Especial 

2 28,6 

Número total de docentes  7 100 
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Observa-se pelos dados apresentados anteriormente que o corpo docente deste ciclo de estudos 

revela as condições de estabilidade, experiência profissional e qualificações académicas muito 

adequadas à garantia de uma formação que se quer de qualidade, respondendo às atuais exigências 

colocadas às Instituições de Ensino Superior pela tutela e Agência Nacional de Acreditação. 

 

9. Estudantes  

9.1. Caracterização dos estudantes 

9.1.1. Caracterização - Género e Idade  

Ano Letivo 2015-2016 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL - DOMÍNIO COGNITIVO E MOTOR 

Idade 

1º Ano 2º Ano Total % 

Nº Alunos Género % Nº Alunos Género %   

M F   M F    

Menos de 20 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 

20-23 3 0 3 14,3 0 0 0 0,0 3 7,5 

24-27 1 0 1 4,8 2 0 2 10,5 3 7,5 

≥ 28 17 5 12 81,0 17 3 14 89,5 34 85,0 

Total 21 5 16 100 19 3 16 100 40 100 

Fonte: CME. Data:  25/02/2016 
 

Como se pode verificar pelos dados do quadro anterior havia 40 alunos inscritos no curso (21 no 1º ano 

e 19 no 2º ano). São estudantes na sua maioria do género feminino e com idades iguais ou superiores 

a 28 anos (85%). 
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9.1.2. Caracterização - Distrito de Proveniência 

Ano Letivo 2015-2016 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL - DOMÍNIO COGNITIVO E MOTOR 

Distrito 1º Ano 2º Ano Total % 
 Nº Alunos % Nº Alunos %   

       

Beja 15 71,4 14 73,7 29 72,5 

Braga 1 4,8 0 0,0 1 2,5 

Évora 2 9,5 0 0,0 2 5,0 

Faro 1 4,8 2 10,5 3 7,5 

Setúbal 2 9,5 3 15,8 5 12,5 

Total 21 100 19 100 40 100 
    Fonte: CME. Data: 25/02/2016 

É provável que estes dados sobre a proveniência se confundam com os da residência, uma vez que 

os estudantes deste curso exercem a sua atividade docente no distrito da sua residência, podendo 

ser provenientes de outras regiões do país. 

Os dados relativos ao ano de 2015-2016 indicam uma maioria muito expressiva a residir no distrito 

de Beja (72,5%), área direta de influência do IPBeja. 

 

Ano letivo 2015-2016 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL - DOMÍNIO COGNITIVO E MOTOR 

Percurso Académico 

1º Ano 

Nº Alunos % 

Alunos que realizaram o 1º ciclo de estudos no IPBeja 11 52,4 

Alunos que realizaram o 1º ciclo de estudos em outra instituição de ensino Superior 10 47,6 

Total 21 100 

Fonte: RAIDES 2015   
 

Como é visível pelos dados acima apresentados, e na sequência do observado em anos anteriores, 

um número elevado de candidatos fez a licenciatura noutras instituições de Ensino Superior. O facto 
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de escolherem este nível de formação no IPBeja parece indicar a oportunidade de desenvolvimento 

profissional que a instituição oferece e a confiança nela demonstrada. 

Os estudantes que frequentam este mestrado são na sua maioria docentes profissionalizados na 

área da docência e em diferentes níveis de ensino e grupos disciplinares com uma experiência 

profissional considerável. 

Há ainda um número reduzido cuja licenciatura foi realizada noutras áreas. Assim dos inscritos no 

1º ano em 2015-2016 encontram-se 3 licenciadas em Serviço Social. 

 

9.2. Procura do ciclo de estudos 

O quadro seguinte evidencia a relação entre o nº máximo de vagas e o nº de alunos inscritos pela 

primeira vez nos últimos 3 anos. Este é um curso que continua a ter procura junto do seu público-

alvo, o que é demonstrativo da sua atratividade e necessidade de formação nesta área. 

 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL - DOMÍNIO COGNITIVO E MOTOR 

Procura do Ciclo de Estudos 
Ano Letivo 

2013/2014 (a) 2014/2015 (b) 2015/2016 (c) 

Nº de Vagas 30 30 30 

Nº de Candidatos 33 33 31 

Nº de Colocados 33 25 21 

Inscritos 1ª Vez  33 25 21 

Fonte: (a)Serviços Académicos II. Data: 25/02/2014. 

Fonte: (b) Serviços Académicos II. Data: 26/05/2015. 

Fonte: (c) Serviços Académicos II. Dados a  31/12/2015. 
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9.3. Regime de Ingresso 

Como referido na 1ª página deste relatório são admitidos a este curso candidatos: 

a) Titular de uma licenciatura*/mestrado que profissionalize para a docência (Educação Pré-

Escolar, Ensinos Básico e Secundário) com classificação mínima de 14 valores ou com 

classificação inferior desde que detentores de currículo relevante no âmbito da Educação 

Especial; 

b) Titulares de outras licenciaturas com classificação mínima de 14 valores ou com classificação 

inferior desde que detentores de currículo relevante no âmbito da Educação Especial. 

* Os licenciados em Educação Básica, não sendo docentes profissionalizados não se podem candidatar a este 
mestrado. 

A Comissão Científica do Curso constitui o júri que procede à análise dos dados curriculares dos 

candidatos e que faz a sua seriação e seleção, mediante os critérios publicitados no edital de 

abertura das candidaturas. 

 

9.4. Estudantes com Estatuto de Trabalhador Estudante 

De acordo com os dados sistematizados na tabela seguinte, 25 dos 40 estudantes inscritos no 1º e 

2º anos em 2015-2016 eram trabalhadores, o que representa a maioria (62,5 %). É possível que este 

resultado seja ainda superior, uma vez que a informação é geralmente recolhida num período que 

nem sempre coincide com a colocação dos professores contratados e que quando iniciam o ano 

letivo no curso do IPBeja ainda não foram colocados nas escolas a que se candidataram. 

 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL - DOMÍNIO COGNITIVO E MOTOR 

Ano Curricular Nº Estudantes Trabalhadores 
Género 

M F 

1º 9 3 6 

2º 16 2 14 

Total 25 5 20 

Fonte: CME. Data: 25/02/2016   
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9.5. Estudantes com Apoio Social 

De acordo com a indicação dos Serviços de Ação Social que abaixo se transcreve, são indicados um 

total de 7 estudantes com apoio social nos últimos 3 anos, tendo aumentado substancialmente no 

ano letivo anterior. 

 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL - DOMÍNIO 
COGNITIVO E MOTOR 

Ano Letivo 

2013/14 2014/15 2015/16 

1 0 6 

Fonte: SAS 
 
 
 
   

10. Resultados Académicos 

A análise feita aos resultados académicos revela uma taxa de sucesso em geral superior a 89% em 

todas as áreas científicas e respetivas unidades curriculares.  

Apenas na Unidade Curricular de Projeto que corresponde à realização da dissertação, esse 

resultado é inferior, tendo-se situado em 2015-2016 nos 57,89%.  

É evidente que a equipa docente do curso tudo faz para que a grande maioria dos estudantes 

inscritos no 2º ano realize esta UC com sucesso. Contudo, este trabalho de projeto exige uma grande 

entrega, disciplina e estabilidade laboral, que grande parte dos estudantes não consegue manter, 

muitas vezes por condicionalismos familiares ou de colocação em escolas longe da sua área de 

residência.  

Realça-se ainda o facto de a maioria dos inscritos no 1º ano ter como objetivo realizar apenas esse 

ano que lhes confere a especialização. 
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10.1. Distribuição das classificações finais por Unidade Curricular 

 

Conforme se pode observar, os resultados médios obtidos pelos alunos em todas as unidades 

curriculares situam-se acima dos 14,78 valores, ou seja, nos níveis qualitativos de bom e muito bom.  

Consideramos que para além da motivação e do esforço dos estudantes, os fatores relacionados 

com as metodologias de trabalho em sala de aula, bem como os tipos e as modalidades de avaliação 

mais consentâneas com este nível de ensino e com o perfil de candidatos conduzem a melhores 

resultados. 

Por outro lado, o enfoque numa aprendizagem cooperativa ainda que diferenciando percursos 

individuais permite resultados mais homogéneos. 

 

Ano letivo 2015-2016 

Disciplina 
Média aritmética das 

Disciplinas  

Fundamentos Psicológicos do Desenvolvimento e da Aprendizagem 16,40 

Metodologias de Investigação Educacional 16,77 

Temas-Base da Intervenção em Educação Especial 
16,21 

Tecnologias em Educação Especial 16,64 

Currículo e Metodologias da Intervenção em Educação Especial 
15,61 

Problemáticas Cognitiva e Motora 16,83 

Comunicação Aumentativa e Alternativa  
16,94 

Capacitação e Processos de Transição 
16,84 

Seminários de Apoio ao Projeto 14,78 

Projeto 
16,18 

Fonte: Serviço Académicos 
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10.2. Taxas de sucesso  

Conforme se indica no quadro abaixo, a relação entre os estudantes inscritos e avaliados é variável, 

uma vez que alguns alunos obtiveram creditação de competências a certas unidades curriculares. 

Entre os 21 estudantes inscritos no 1º ano, houve 1 que desistiu logo no início e um outro que não 

terminou a avaliação de algumas UCs. Configurando uma situação de abandono, poderão vir a 

solicitar reingresso posteriormente. 

 

Ano letivo 2015-2016 

Ano Nome Disciplina 
Inscritos 

Total 
Avaliados 

Sucesso/ 
Inscritos 

1º Ano 

Fundamentos Psicológicos do Desenvolvimento e da Aprendizagem 21 20 95,24% 

Metodologias de Investigação Educacional 19 18 94,74% 

Temas-Base da Intervenção em Educação Especial 20 19 95,00% 

Tecnologias em Educação Especial 19 17 89,47% 

Currículo e Metodologias da Intervenção em Educação Especial 20 18 90,00% 

Problemáticas Cognitiva e Motora 20 18 90,00% 

Comunicação Aumentativa e Alternativa 19 17 89,47% 

Capacitação e Processos de Transição 21 19 90,47% 

Seminários de Apoio ao Projeto 21 19 90,47% 

2º Ano Projeto 19 11 57,89% 
Fonte: Serviços Académicos 

 

Quando se olha para os resultados acima apresentados e se comparam com os que são considerados 

na chamada eficiência formativa (ou seja os estudantes que efetivamente completam os 3 

semestres do curso), o panorama não parece ser tão animador, mas tem que se ter em conta que o 

1º ano deste mestrado confere, como referido anteriormente, a formação especializada para que 

os docentes se possam candidatar ao grupo de recrutamento 910 - Educação Especial (domínio 
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cognitivo e motor), o que para a maioria dos estudantes representa o objetivo fulcral para 

ingressarem nesta formação. 

Assim, a inscrição no 2º ano é sempre menor e a percentagem de graduados no número de anos de 

duração do ciclo de estudos face aos inscritos foi a seguinte: 2014 - 50% (14 graduados em 28 

inscritos); 2015 – 52,2% (12 graduados em 23 inscritos) e 2016 – 57,89% (11 graduados em 19 

inscritos). 

Gostaríamos de atingir valores superiores e toda a equipa docente que orienta estes projetos tem 

feito um esforço no sentido da motivação dos estudantes, do seu acompanhamento e supervisão 

por forma a inverter o número dos que desistem deste processo.  

O quadro seguinte apresenta a classificação do curso pelos graduados em 2014-2015. 

 
Diplomados - Ano letivo 2014-2015   

Nota Final de Curso Número de Alunos 
 

15 6  
16 5  
17 1  

TOTAL 12 
 

Fonte: CME. Data: 25/02/2016 (Diplomados em 2014/2015).  
 

 

10.3. Opinião dos estudantes sobre o Curso e Unidades Curriculares  

O instrumento utilizado para a avaliação do curso pelos estudantes foi um questionário composto 

apenas por questões fechadas e que foi padronizado para todos os 2ºs ciclos de estudos do IPBeja. 

Os diferentes indicadores são avaliados através de uma escala de Likert de 1 a 5, correspondendo 1 

a muito inadequado/insatisfeito e 5 muito adequado/muito satisfeito. 

Nos quadros que se seguem apresentam-se as médias em 4 dos itens considerados para esta análise, 

tais como: Relevância das matérias lecionadas para o curso; Contributo para a aquisição de 

conhecimentos e competências; Grau de adequação das modalidades de avaliação e Apreciação 

Global da Unidade Curricular. 
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Lamenta-se o facto de os serviços responsáveis pela recolha de dados junto dos alunos, não o terem 

feito em 3 unidades curriculares do 2º semestre, consideradas nucleares para o conhecimento dos 

domínios de especialização do curso. 

A média da maioria das opiniões situa-se acima do valor 3, o que expressa uma opinião positiva 

relativamente ao contributo dos programas das várias UC’s para a oferta formativa no domínio da 

Educação Especial. 

      Relevância das matérias lecionadas para o curso 

Ano letivo 2015-2016      -       Unidades Curriculares Média 

Fundamentos Psicológicos do Desenvolvimento e da Aprendizagem 3,63 

Metodologias de Investigação Educacional 4,23 

Temas-Base da Intervenção em Educação Especial 
4,36 

Tecnologias em Educação Especial 2,86 

Currículo e Metodologias da Intervenção em Educação Especial 
4,23 

Problemáticas Cognitiva e Motora Não aplicado 

Comunicação Aumentativa e Alternativa  
Não aplicado 

Capacitação e Processos de Transição 
Não aplicado 

Seminários de Apoio ao Projeto 3,67 

 

      Contributo para a aquisição de conhecimentos e competências  

Ano letivo 2015-2016          -          Unidades Curriculares      Média 

Fundamentos Psicológicos do Desenvolvimento e da Aprendizagem 3,69 

Metodologias de Investigação Educacional 
4,46 

Temas-Base da Intervenção em Educação Especial 
4,36 

Tecnologias em Educação Especial 3,00 

Currículo e Metodologias da Intervenção em Educação Especial 
4,15 

Problemáticas Cognitiva e Motora Não aplicado 

Comunicação Aumentativa e Alternativa  
Não aplicado 

Capacitação e Processos de Transição 
Não aplicado 

Seminários de Apoio ao Projeto 3,56 
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   Grau de adequação das modalidades de avaliação  

Ano letivo 2015-2016              -               Unidades Curriculares Média 

Fundamentos Psicológicos do Desenvolvimento e da Aprendizagem 
3,40 

Metodologias de Investigação Educacional 4,23 

Temas-Base da Intervenção em Educação Especial 
4,00 

Tecnologias em Educação Especial 3,14 

Currículo e Metodologias da Intervenção em Educação Especial 
3,38 

Problemáticas Cognitiva e Motora 
Não aplicado 

Comunicação Aumentativa e Alternativa  Não aplicado 

Capacitação e Processos de Transição 
Não aplicado 

Seminários de Apoio ao Projeto 3,56 

 

 

      Apreciação Global da Unidade Curricular 

Ano letivo 2015-2016             -        Unidades Curriculares Média 

Fundamentos Psicológicos do Desenvolvimento e da Aprendizagem 3,56 

Metodologias de Investigação Educacional 
4,15 

Temas-Base da Intervenção em Educação Especial 4,55 

Tecnologias em Educação Especial 
3,29 

Currículo e Metodologias da Intervenção em Educação Especial 3,77 

Problemáticas Cognitiva e Motora 
Não aplicado 

Comunicação Aumentativa e Alternativa  
Não aplicado 

Capacitação e Processos de Transição Não aplicado 

Seminários de Apoio ao Projeto 
3,44 
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10.4. Taxa de Abandono 

A taxa de abandono no decurso do 1º ano é em geral baixa e representou em 2015-2016, 9,52% (2 

casos em 21). 

Relativamente ao 2º ano, 8 dos 19 inscritos não terminaram o projeto em 2015-2016, o que 

corresponde a 42,10%. 

A equipa docente tem-se esforçado por inverter estes números, mas esta é uma realidade complexa, 

pois entre os inscritos há alguns que não tendo terminado a dissertação no tempo regulamentar, 

solicitam adiamento para o fazerem mais tarde, quando reúnem condições familiares e profissionais. 

Outros há que dificilmente reunirão essas condições e desistem desse percurso. 

 

 

11. Ambiente de Ensino/Aprendizagem 

As características deste curso e dos estudantes que o frequentam não exigem à partida as mesmas 

medidas de apoio pedagógico desenvolvidas no caso dos estudantes a frequentarem cursos de 1º 

ciclo ou mesmo mestrados integrados.  

Contudo, os docentes do curso procuram ter uma relação de proximidade e de atenção às eventuais 

dificuldades que se colocam na compreensão e reflexão sobre os conteúdos programáticos e na 

realização dos vários trabalhos exigidos. Têm igualmente desenvolvido uma atitude compreensiva 

face aos problemas pessoais que alguns formandos têm tido necessidade de enfrentar. 

Quando esse diálogo e aconselhamento entre docente e estudante precisa de intermediários, a 

Comissão Científica do Curso terá um papel relevante na resolução dessas situações, que até à data 

não se colocaram. 

A integração na turma do curso é algo que tem sido trabalhado pela coordenação e docentes do 

mesmo, através de dinâmicas de grupo que apelam à aceitação de cada um e à cooperação entre 

todos, o que consideramos estruturante neste domínio de formação. 

Como qualquer outro estudante do IPBeja, em caso de necessidade, estes alunos têm ao seu dispor 

os serviços do Gabinete de Apoio Psicopedagógico (GAPP). 
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12. Empregabilidade 

Como se demonstrou aquando da caracterização dos estudantes, 25 dos 40 estudantes inscritos no 1º 

e 2º anos em 2015-2016 tinham o estatuto de trabalhador, o que representa a maioria (62,50%). Muitos 

exercem as suas funções no sistema educativo público ou em instituições privadas. 

Estes dados alteraram-se ao longo do ano, à medida que os docentes contratados foram sendo 

colocados no sistema educativo. 

Nos últimos anos, a situação de desemprego entre os professores de alguns grupos disciplinares e dos 

docentes com menos anos de serviço é uma realidade. Contudo, a formação especializada que este 

ciclo de estudos confere, contribui para o aumento da empregabilidade numa área ainda deficitária no 

sistema educativo e cuja expansão só não se verificou devido às restrições financeiras no setor da 

educação. 

 

13. Resultados da atividade científica, pedagógica e tecnológica  

Relativamente à produção científica, sabemos que as exigências que se colocam ao corpo docente 

do Ensino Superior Politécnico são hoje equiparáveis às do Ensino Universitário. Contudo, as 

condições para estas atividades são bem diferentes num ou noutro contexto e a formação ao nível 

de doutoramento que tem sido realizada pelos docentes dos Institutos Politécnicos tem contribuído 

e muito para o desenvolvimento de projetos e investigação nas Universidades onde ocorrem e são 

aí capitalizadas. 

Entre o corpo docente deste ciclo de estudos, quatro dos docentes integram os seguintes centros 

de investigação: 

 Doutor José António Espírito Santo - Unidade de Investigação e Desenvolvimento em 

Educação e Formação do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Neste Centro 

desenvolve presentemente os Projetos: "Representações, Trajetórias e Identidade 

Profissional de Alunos de Mestrado em Educação Especial" e “Identidade Profissional de 

Docentes de Educação Especial"; 

 Doutora Maria Cristina de Campos Sousa Faria - Centro Universitário de Investigação em 

Psicologia (CUIP) da UALG; 
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 Doutor Cesário Almeida - CIBERDIDACT (Investigação em TIC e em Didática) da 

Universidade da Extremadura; 

 Doutor José Pedro Fernandes - Instituto de Filosofia da Universidade do Porto (Grupo de 

Filosofia da Educação) - Classificação de Excelente. 

 

Sabemos que as publicações nem sempre são específicas da área científica do curso, mas situam-se 

em áreas afins e decorrem da especificidade dos conteúdos programáticos lecionados e de projetos 

de investigação em que os docentes têm estado envolvidos e nem sempre as agendas são 

absolutamente compagináveis. 

Contudo, não somos puristas e consideramos que mesmo que a investigação não se situe ao nível 

de especialização do ciclo de estudos, as competências que os docentes desenvolvem em muito 

contribuem para a qualidade do seu ensino e permitem estabelecer cruzamentos entre áreas 

diferentes promovendo uma transversalidade do conhecimento que se afigura como enriquecedor. 

Pese embora os muitos constrangimentos para a atividade científica e pedagógica, tem havido um 

esforço importante por parte dos docentes do curso em publicarem. Transcrevem-se em seguida as 

25 publicações de 7 docentes no período de 2014 a 2016. Embora possa ser considerada incipiente, 

a atividade científica não se esgota aqui e todos os docentes têm participado ativamente com 

comunicações em congressos nacionais e internacionais e com trabalho de formação em 

instituições da comunidade local, regional e nacional. 

 

Docente Publicações 

Adelaide Pereira 

Jacinto do Espírito 

Santo 

Espírito Santo, A & Raposo, H. I. (2016). Separation-Individuation in the seniors’ 
parent of children with disabilities. Proceedings of the International Congress 
on Interdisciplinarity in Social Human Sciences, 252-263, University of Algarve, 
Faro, Portugal -  ISBN: 978-989-8472-82-3. 

Espírito Santo, A & Afonso, V. B. (2016). The Care of Caregivers: The senescence lived 
when taking care of disabled children. Proceedings of the International 
Congress on Interdisciplinarity in Social Human Sciences, 264-273, University 
of Algarve, Faro, Portugal -  ISBN: 978-989-8472-82-3. 

Espírito Santo, A., & Santos, M. T. (2016). A inclusão escolar dos alunos com 
multideficiência. Journal of Research in Special Educational Needs, Volume 16 
Number s1, 89-93, doi: 10.1111/1471-3802.12272. 

 
Cesário Paulo 

Lameiras de Almeida 

Almeida, C., Casas, L. & Luengo, R. (2015). As Redes Associativas Pathfinder e a Teoria 
dos Conceitos Nucleares no estudo da Estrutura Cognitiva sobre o conceito de 
Probabilidade. Avances de Investigación en Educación Matemática, 7, 49-71 
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Almeida, C. (2014). Estudo sobre a estrutura cognitiva dos alunos dos 9.º e 12.º anos 
sobre o conceito de Probabilidade: o contributo das Teorias dos Conceitos 
Nucleares e dos Conceitos Threshold. Tese de Doutoramento: Universidade da 
Extremadura – Espanha. 

Almeida, C., Casas, L. & Luengo, R. (2014). Una aplicación de la Teoría de los 
Conceptos Nucleare al estudio de la estructura cognitiva de los estudiantes de 
9º y 12º años de escolaridad de Portugal sobre el concepto de probabilidade. 
Revista Campo Abierto, 33(1), 13-35. 

 

José Pedro Matos 

Fernandes 

Matos Fernandes, J. P. (2015). Despreocupação ética - esvaziamento da dimensão 
ética das Políticas educativas. Itinerários de Filosofia da Educação, vol. 13, pp. 
167-182. 

Fernandes, J.P. (2014). O valor prático da teoria. In A.D., Carvalho, Interculturalidade, 
educação e encontro de pessoas e povos (Capítulo 17, pp. 167-175). Porto: 
Afrontamento. 

Matos Fernandes, J. P. (2014). Creative Ideas – a pragmatic approach. In  Itinerários 
de Filosofia da Educação, vol.  12, pp. 99-106. 

 

José Pereirinha 

Ramalho 

Pereira, I.; Ramalho, J.P. (2016). “Aging Under A New Light”. The Social 
Representations of Children Regarding The Elderly. Proceedings of the 
International Congress on Interdisciplinarity in Social and Human Sciences. 5th 
- 6th May 2016, University of Algarve, Faro, Portugal, 274-286. 

Luís Manuel da Cruz 

Murta 

Murta, L. (2015). “A Formação Contínua de Professores de Educação Física e o seu 
Desenvolvimento Profissional”. In Livro de resumos XI Seminário Internacional 
Educação Física Lazer e Saúde – Perspectivas de desenvolvimento num mundo 
globalizado. Instituto Politécnico do Porto / IE, CIEC da Universidade do 
Minho. 

Murta, L., Sáenz-López, P. & Rebollo, J. (2015) “La Formación Permanente del 
Profesorado de EF en España y Portugal (Huelva y Beja) – Que os motiva a 
participar y cómo la valoran.” in Libro de Ponencias do XI Congreso 
Internacional sobre la Enseñanza de la Educación Física y el Deporte Escolar. 
Cadíz. ISBN: 978-84-608-1278-4. 

Cruz Murta, L., Fernández-Truan, J., & Sáenz-López Buñuel, P. (2015). Génesis de la 
formación permanente del profesorado de Educación Física. Revista 
Complutense de Educación, 26(3), 781-796. 
doi:10.5209/rev_RCED.2015.v26.n3.45723. 

Murta, L (2014). “Editorial”. E-motion. Revista de Educación, Motricidad e 
Investigación, nº 2. ISSN: 2341-1473 
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/e-moti-
on/article/view/2424/2289 

 

Maria Cristina 

Campos de Sousa 

Faria 

Faria, M.C. (2016). Dynamics of Healthy Aging Communities. In S. Neves de Jesus & P. 
Pinto (Eds). Proceedings of the International Congress on Interdisciplinarity in 
Social and Human Sciences, (pp. 108-114). Faro: CIEO – Research Centre for 
Spatial and Organizational Dynamics, University of Algarve, ISBN: 978-989-
8472-82-3. 

Mendes, A. & Faria, M.C. (2016). Community Participation and Sense of Community 
in Retirees from the City of Serpa. Proceedings of the International Congress 
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on Interdisciplinarity in Social and Human Sciences, (pp. 115-134). Faro: CIEO 
– Research Centre for Spatial and Organizational Dynamics, University of 
Algarve, ISBN: 978-989-8472-82-3. 

Oliveira, A. & Faria, M.C. (2016). Revitalization of Traditional occupations in Baixo 
Alentejo for Community Development and Entrepreneurship in Social and 
Human Sciences, (pp. 151-156). Faro: CIEO – Research Centre for Spatial and 
Organizational Dynamics, University of Algarve, ISBN: 978-989-8472-82-3. 

Pato, P. & Faria, M.C. (2016). Remembering the age with success: retrospective and 
prospective memory in healthy. Proceedings of the International Congress on 
Interdisciplinarity in Social and Human Sciences, (pp. 243-251). Faro: CIEO – 
Research Centre for Spatial and Organizational Dynamics, University of 
Algarve, ISBN: 978-989-8472-82-3. 

Faria, M. (2014). Promoção do Envolvimento dos Estudantes e Prevenção de 
Comportamentos de Risco no Ensino Superior. Livro de Atas do I Congresso 
Internacional Envolvimento dos Alunos na Escola: Perspetivas da Psicologia e 
Educação. Lisboa: Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 
(submetido). ISBN: 978-989-98314-7-6. 
Faria, M. (2014). Envolvimento dos estudantes na Escola e Promoção do 
Coaching Educacional e Empreendedorial. Livro de Atas do I Congresso 
Internacional Envolvimento dos Alunos na Escola: Perspetivas da Psicologia e 
Educação, Lisboa: Instituto de Educação da Universidade de Lisboa ISBN: 978-
989-98314-7-6. 
Faria, M.C. (2014). Observatório das Dinâmicas do Envelhecimento no 
Alentejo. J.Pais Ribeiro, Isabel Silva, Rute Meneses & Isabel Leal, Atas do 10º 
Congresso de Psicologia da Saúde. Porto, Universidade Fernando Pessoa, 
Lisboa: Sociedade Portuguesa de Psicologia da Saúde, (229-236). ISBN: 978-
989-98855-0-9. 
Silva, M,, Faria, M.C. & Pereira. M. (2014). Qualidade de vida e dificuldades de 
cuidadores informais de idosos com doença mental. J. Pais Ribeiro, Isabel Silva, 
Rute Meneses & Isabel Leal, Atas do 10º Congresso de Psicologia da Saúde. 
Porto, Universidade Fernando Pessoa, (491-506), Lisboa: Sociedade 
Portuguesa de Psicologia da Saúde. ISBN: 978-989-98855-0-9 
 

Maria Teresa Pereira 

dos Santos 

Espírito Santo, A., & Santos, M. T. (2016). A inclusão escolar dos alunos com 
multideficiência. Journal of Research in Special Educational Needs, Volume 16, 
Number s1, 89-93, doi: 10.1111/1471-3802.12272. 

Santos, M.T., & André, M.C. (2015). Conceções de educadores de infância sobre 
criatividade. Investigar em Educação - II ª Série, nº4, 97-112. Disponível em: 
http://pages.ie.uminho.pt/inved/index.php/ie/article/view/101/100 

Santos, M.T.P. (2014). Ouvir o falar das letras. Texto da comunicação apresentada no 
II Encontro de Bibliotecas Escolares do Alentejo - “Ler e Formar Leitores no 
Século XXI: Bibliotecas e Inclusão”, realizado em Beja a 3-4 de julho de 2014. 
Versão preliminar disponível em: 
http://lereformarleitores.drealentejo.pt/2014/images/resumos/Resumo%20-
%20Dra.%20Teresa%20Santos.pdf 
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De salientar ainda que o trabalho de orientação das dissertações elaboradas pelos graduados deste 

curso (55 teses de 2012 a 2016) representa um contributo muito relevante para o campo teórico e 

prático da Educação Especial, com consequências positivas para o aumento da participação escolar 

e social das crianças e jovens com limitações de natureza cognitiva e motora, convocando a 

introdução de melhorias nos estabelecimentos escolares. 

Por se considerar um trabalho significativo e com um grande envolvimento da equipa docente, 

identificam-se os projetos finais defendidos e aprovados em ato público, no ano de 2016: 

 
2016 – 5ª edição (11 teses) 
Orientadora: Mestre/Especialista Adelaide Espírito Santo: 

 Cláudia Maria Rocha Félix - “Promoção do Comportamento adaptativo de jovem com 
Trissomia XXI”. 

 Mariana Vitória Vaz Lampreia Ramos Costa – “Fatores Facilitadores da Interação entre 
Crianças com a Síndrome de Dravet e os Seus Pares”. 

 Patrícia Graça Venes Medeiro - “O Olhar das Crianças do 2º Ciclo Face aos Pares com 
Dificuldades Intelectuais e Desenvolvimentais (DID)”. 

 Telma Cristina Anico – “A Comunicação Aumentativa e Alternativa como facilitador da 
inclusão”. 

 
Orientador: Doutor José António Reis do Espírito Santo: 

 Célia do Carmo Corujo Fialho - “Os Currículos Específicos Individuais (CEI) e o Desafio na 
Inclusão” (Defesa a 21/7/16). 

 
Orientador: Doutor José Pereirinha Ramalho: 

 Cristina Isabel Lampreia Matias Silva – “A Articulação curricular entre a unidade de ensino 
estruturado e as turmas do ensino regular no agrupamento de escolas de Ferreira do 
Alentejo”. 

 Pedro Arsénio Correia Teixeira - “Políticas de Educação Especial/Inclusão no Projeto 
Educativo: um olhar sobre quatro Agrupamentos de Escola do Baixo Alentejo”. 

 Sónia Cristina Monteiro Carapau Jordão - “A importância das Práticas educativas familiares 
no acompanhamento de crianças com NEE” 

 
Orientador: Doutor Luís Manuel da Cruz Murta: 

 Fábio Rúben Duarte Gonçalves - “Atividade física adaptada e sua influência na 
funcionalidade e auto-estima de um aluno com espinha bífida” 
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Orientadora: Doutora Maria Teresa Pereira dos Santos: 
 Delfina da Conceição Elena Careto - “As atitudes dos professores face à inclusão dos alunos 

com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais no ensino regular”. 
 Fátima de Almeida Nunes Cardoso - “ComPassos Musicais: a Relação da Música numa 

Criança com Autismo”. 
 
 

14. Internacionalização 

A internacionalização do curso está a desenvolver-se gradualmente e mais do que apostar apenas 

na mobilidade estudantil e docente, procuram-se igualmente parcerias para o desenvolvimento de 

projetos conjuntos. 

 

Intercâmbio de estudantes e docentes na Europa 

Dadas as características do plano curricular, do funcionamento pós-laboral, do perfil dos estudantes, 

há fortes obstáculos à sua mobilidade. De salientar que a larga maioria dos estudantes exerce 

atividade docente no sistema público, tem família dependente, o que impossibilita a sua 

participação em tais programas. 

Considera-se que a viabilidade no intercâmbio de estudantes se encontra essencialmente no 3º 

semestre para o desenvolvimento do projeto de investigação e após o curso, nos estágios 

profissionais. 

O facto de muitas instituições europeias terem esta formação apenas ao nível de licenciatura 

(bachelor) pode ser uma oportunidade deste ciclo de estudos se abrir mais à internacionalização na 

receção de alunos europeus e de outros continentes onde a formação neste âmbito e nível 

escasseiam. 

No ano de 2015-2016, 2 graduados de University College UCC - Blaagaard/KDAS (Denmark) fizeram 

um estágio profissional apoiando alunos com NEE no Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja, tendo 

sido acompanhados pela coordenadora deste curso de mestrado. 

Relativamente à mobilidade docente, apenas a coordenadora do curso fez uma missão de ensino 

em 2015-2016 (programa Erasmus+), participando na reunião anual da Rede Kastalia que teve lugar 

em Joensuu (Finlândia).  
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No que se refere à vinda de outros colegas estrangeiros, tivemos em 2015 (em 2 ocasiões – 

seminário no curso e participação no Encontro em Educação Especial) a colaboração de José Tierra 

Orta - docente aposentado da Universidade de Huelva, com larga experiência no trabalho com 

crianças e jovens com autismo e se tem disponibilizado para fazer um seminário anual, destinado 

aos alunos do curso. 

O desenvolvimento da internacionalização exige um trabalho persistente e continuado e sobretudo 

um caminho de confiança conjunto que se constrói com tempo. 

 

 

15. Protocolos de Cooperação e Parcerias no âmbito do Ciclo de Estudos 

Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos 

A Escola Superior de Educação tem desde 1987 acordos bilaterais com instituições europeias no 

âmbito do Programa Erasmus, integrando, a partir da sua fundação, a rede Kastalia que envolve 

atualmente 18 Instituições de Ensino Superior Europeias na área da Formação de Professores. São 

elas: 1) University of Eastern Finland (Finland); 2) Thomas More University (Belgium); 3) Ecole 

Superieure du Professorat et de l’ Education - Université de Toulouse – Midi Pyrénées  (France); 4) 

University of Hildesheim (Germany); 5) University College Odisee (Belgium); 6) Hogeschool 

Rotterdam (Holland); 7) University College UCC - Blaagaard/KDAS (Denmark);  8) Maynooth - 

National University of Ireland – (former Froebel College of Education) (Ireland); 9) St. Nicholas 

Montessori College  (Ireland); 10) Debrecen Reformed Theological University (Hungary); 11) Buca 

School of Education- Dokuz Eylul, University Izmir (Turkey); 12) Liepaja University (Latvia);  13) 

Klaipeda University (Lithuania); 14) University of Zadar (Croatia); 15) University of Crete (Greece); 

16) Escuela Universitaria de Educación de Soria (Spain); 17) Katholieke Universiteit Leuven 

(Belgium). 

A rede Kastalia é uma das redes informais mais antigas (+ de 20 anos) em atividade na Europa. Tendo 

sido formada a partir de um projeto inicial dos primeiros programas de internacionalização nos finais 

dos anos 80 (Programa Sócrates), ela constituiu-se com o objetivo de promover a troca de 

experiências no âmbito da formação de professores e do tratamento personalizado à mobilidade de 

estudantes e docentes no seio da rede.  
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A ESE de Beja faz parte do núcleo fundador. Ao longo destes anos algumas instituições (não muitas) 

deixaram de integrar a rede e outras fizeram-no mais recentemente. Foi em Beja (reunião de 2014) 

que 3 novas instituições foram aceites como membros (Lituânia, Letónia, Croácia). 

De entre as que possuem formação no domínio da Educação Especial têm sido contactadas para um 

aprofundamento dessa parceria no campo da investigação conjunta, embora não se tenha ainda 

atingido o objetivo definido no ano anterior. 

 

Colaborações com outros ciclos de estudo, bem como com outras instituições de ensino superior 

nacionais 

No que se refere a este ciclo de estudos, não existem protocolos formais de colaboração celebrados 

com outros ciclos de estudo e com outras instituições de ensino superior nacionais, embora a ESE 

tenha desenvolvido, no passado recente, um Mestrado em Psicologia da Educação na especialização 

em Necessidades Educativas Especiais, em cooperação com a Universidade do Algarve.  

Recentemente, a coordenação de curso foi contactada por um docente da Universidade de Évora 

para que, em colaboração com a ESE de Portalegre e ESE de Setúbal, procedessem à realização 

conjunta de um Mestrado em Intervenção Precoce. Na sequência deste contacto, celebrou-se em 

2015 um protocolo com estas instituições e a Professora Adelaide Espírito Santo foi designada como 

representante da ESE neste processo. O plano de estudos foi concluído e o seu corpo docente 

integra alguns dos docentes do Mestrado em Educação Especial do IPBeja. 

À parte dos protocolos formais, existe alguma colaboração informal com docentes de cursos 

congéneres de outras instituições do ensino superior nacionais. 

Neste âmbito, a coordenadora de curso lecionou, em 2016, um seminário no mestrado em Educação 

Especial da Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve, a convite da 

colega Teresa Vitorino. 
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Colaborações com outras entidades nacionais, regionais e locais 

Existe um protocolo formal entre o IPBeja e o SNIPI (Sistema Nacional de Intervenção Precoce na 

Infância) bem como com a Biblioteca Municipal de Beja (projeto “Leitura com todos e para todos”) 

representados por uma docente da Comissão Científica do Ciclo de Estudos – Adelaide Espírito 

Santo.  

No âmbito da sua intervenção junto da comunidade regional, esta docente tem colaborado com a 

ELI (Equipa Local de Intervenção Precoce) de Castro Verde e Mértola em formações enquadradas 

na partilha de informação; supervisão da ELI na implementação e desenvolvimento das ações a que 

a mesma se propõe. 

A mesma docente coordena a equipa de coordenação do regime de apoio ao estudante com 

necessidades educativas especiais no IPBeja (CRENEE) e colabora na coordenação do Gabinete 

Técnico de Apoio ao Estudante com Deficiência no Ensino Superior a nível Nacional. Também faz 

parte de um dos grupos de trabalho para as Necessidades Educativas Especiais em Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior, do programa   Inclusão para o Conhecimento, criado pela Secretaria 

de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SECTES). 

É igualmente responsável pela operacionalização dos produtos concebidos pela MAGICKEY, LDA - 

uma spin-off do Instituto Politécnico da Guarda, que se dedica ao desenvolvimento de soluções 

tecnológicas facilitadoras para a integração de pessoas com limitações físicas e cognitivas, sendo 

que esta parceria foi firmada através de protocolo com o IPBeja. 

A coordenadora de curso – Maria Teresa Santos, integra atualmente a REDEInclusão -  

“REDEinclusão é um Projeto que visa o desenvolvimento da inclusão educativa e social das crianças 

e jovens em situação de vulnerabilidade ou marginalização, nomeadamente, os que vivem em 

condições de privação ou abandono, os que são portadores de deficiência ou doenças graves e 

prolongadas, os refugiados, os que constituem minorias culturais e linguísticas, os que trabalham, 

os que estão por qualquer razão excluídos de uma educação formal.” 

“A criação do Projecto REDEinclusão foi diretamente inspirada pela organização Enabling Education 

Network (EENET), adotando os seus valores, princípios e estratégias de atuação mas tem como alvo 

os países de língua oficial portuguesa: Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, S. Tomé e 

Príncipe, Guiné e Timor.” (http://redeinclusao.web.ua.pt/sobre-nos). 
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O Prof. José António Espírito Santo integra o Pólo de Beja da Associação Portuguesa de Crianças 

Sobredotadas. 

A Professora Cristina Faria integra a equipa do projeto: “WellAging Alentejo - Envelhecimento bem-

sucedido: indicadores de bem-estar e promoção de recursos continuados de suporte no Alentejo 

coordenado pela Universidade de Évora (CIEP) e no qual colaboram 

o Instituto Politécnico de Beja e o Instituto Politécnico de Portalegre”. 

Relativamente a outras práticas de colaboração com entidades locais e regionais, a ESE tem 

protocolos com praticamente todas as escolas do distrito e também com instituições particulares 

de solidariedade social que apoiam pessoas com deficiência (e.g., CERCI Beja; Centro de Paralisia 

Cerebral de Beja …), em muitas das quais a participação dos docentes do ciclo de estudos tem sido 

uma constante em: órgãos de gestão, seminários/cursos de sensibilização e formação realizados em 

colaboração com agrupamentos de escolas, DSRA-DGESTE, Associações de pais e de profissionais 

de educação com forte impacto no tecido educacional da região. 

De entre as atividades de extensão à comunidade desenvolvidas destacam-se em 2015-2016, o 

envolvimento da Professora Adelaide Espírito Santo na celebração do dia Nacional da pessoa com 

Paralisia Cerebral, numa ação conjunta com o Centro de Paralisia Cerebral de Beja em outubro de 

2016. 

Formação sobre metodologias de avaliação e intervenção centrada na família, em junho e novembro 

de 2016 conjuntamente co o núcleo do SNIPI do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral. 
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16. Análise SWOT do ciclo de estudos 

A análise efetuada no ano anterior permitiu desenvolver um conjunto de iniciativas com vista à 

melhoria da qualidade formativa do curso e atingir alguns dos objetivos traçados, que se sintetizam 

no quadro seguinte: 

 

Grau de consecução das atividades propostas no relatório 2015 

 

 

Propostas de Melhoria 

Nível de Prioridade das propostas/ Indicadores 
de Implementação/ Resultados 

1. Introduzir alterações na estrutura curricular do ciclo de 

estudos, de acordo com sugestões da CAE- A3es; 

Alta prioridade (2016) 
Indicadores 
Seguir as orientações para aumentar o nº de ECTS 
e introdução de outro tipo de seminários, 
atualizando igualmente os programas das 
unidades curriculares.  
Resultados 
Totalmente cumprido. A reformulação do plano 
de estudos foi efetuada, aprovada nos órgãos do 
IPBeja, registada na DGES e publicada em DR em 
novembro de 2016 

2. Atualizar o acervo bibliográfico e de software na área 
científica do ciclo de estudos; 
 

Alta prioridade (2016) 
Indicadores 
Apresentar as propostas de aquisição ao órgão de 
gestão do IPBeja. 
Resultados 
As propostas foram aprovadas e o material tem 
sido adquirido. 

3. Contactar as Instituições de Ensino Superior da Região 
Sul com cursos de Mestrado em Educação Especial com 
vista ao estabelecimento de parcerias de âmbito científico-
pedagógico; 

Alta prioridade (2016) 
Indicadores 
Apresentar a proposta à Universidade de Évora, 
ESE do IP-Portalegre, ESE do IP-Setúbal; ESEC da 
Universidade do Algarve. 
Resultados 
Não foram ainda feitas as diligências neste 
âmbito. 

4. Mobilizar os docentes e estudantes para 
programas/projetos internacionais; 
 

Alta prioridade (2016) 
Indicadores 
Aumentar o nº de docentes e estudantes 
envolvidos em programas internacionais. 
Resultados 
Não foram ainda conseguidos os resultados 
perspetivados. 
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Propostas de Melhoria 

Nível de Prioridade das propostas/ Indicadores 
de Implementação/ Resultados 

5. Operacionalizar a proposta de criação do Centro de 

Investigação em Educação (CIE); 

Alta prioridade (2016) 
Indicadores 
Desenvolver esforços para que na política de 
investigação do IPBeja seja inscrita o CIE. 
Resultados 
Em 2016, foi aprovado em CTC o regulamento 
geral para enquadrar as estruturas de 
investigação do IPBeja e aguarda-se a aprovação 
pela Presidência. 

6. Propor 2 ou 3 linhas de investigação no âmbito do ciclo 
de estudos que possam enquadrar todos os docentes e 
estudantes em processo de elaboração do seu 
projeto/dissertação; 
 

Média prioridade (2017) 
Indicadores 
Ter uma proposta definida neste âmbito a 
acompanhar já o plano de estudos reformulado. 
Resultados 
A desenvolver durante o ano de 2017. 

7. Procurar parceiros nacionais e internacionais para estas 

linhas de investigação; 

Média prioridade (2017) 
Indicadores 
Após a definição das linhas de investigação 
apresentar a proposta a potenciais parceiros da 
rede de conhecimentos do corpo docente. 
Resultados 
A desenvolver durante o ano de 2017. 

8. Elaborar uma proposta de um curso de curta duração ou 

um conjunto de unidades curriculares do curso existente, a 

ministrar em inglês para estudantes europeus; 

Média prioridade (2017) 
Indicadores 
Desenhar um plano de formação a partir da 
estrutura do ciclo de estudos que possa ser uma 
oferta atrativa para estudantes europeus das 
várias instituições internacionais na área da 
Educação com as quais o IPBeja tem acordos 
bilaterais. 
Resultados 
A desenvolver durante o ano de 2017. 

9. Estudar a viabilidade de uma proposta de um curso em 

português destinado a estudantes de países de língua oficial 

portuguesa; 

Média prioridade (2017) 
Indicadores 
Desenvolver pesquisa sobre o assunto e elaborar 
uma proposta caso se verifique a sua viabilidade. 
Resultados 
A desenvolver durante o ano de 2017. 

 

A síntese elaborada no quadro anterior permite evidenciar o trabalho realizado pela equipa docente 

cumprindo o que era mais prioritário. 

Como resultado das reflexões que foram sendo efetuadas pelo corpo docente do curso e com base 

na análise dos dados apresentados ao longo deste relatório, procede-se de seguida à análise SWOT 
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do curso e consequente definição das melhorias a introduzir com vista ao aumento da qualidade do 

ciclo de estudos. 

 

16.1. Pontos Fortes 

Corpo docente: 

1. Constituído por 100% de doutorados e especialistas, a maioria na área científica das Ciências 

da Educação; 

2. Estável no curso e na instituição e em dedicação exclusiva (100%); 

3. Com vasta experiência (a maioria com mais de 20 anos) na formação inicial, contínua e 

especializada de educadores e professores; 

4. 28,6% dos docentes trabalhou em instituições e serviços de Educação Especial antes de 

lecionar no ensino superior e desenvolve investigação continuada nesta área desde os anos 

80; 

5. Participação em projetos e em estudos com impacto no tecido educacional da região e a 

nível nacional e internacional; 

6. Organização de atividades de formação para educadores de infância, professores do ensino 

básico e secundário e comunidade em geral; 

7. Corpo docente com forte e longa ligação à comunidade educativa regional, reconhecido 

pelo seu profissionalismo. 

8. Participação, enquanto peritos, na avaliação externa de cursos do ensino não superior; 

9. Colaboração com instituições de ensino não superior da região (e.g., amigo crítico; membro 

do Conselho Geral); 

10. Contributo para o desenvolvimento cultural, científico e pedagógico de segmentos da 

população da região. 

 

Corpo discente: 

1. Procura contínua do ciclo de estudos; 

2. Elevada motivação na área do curso;  

3. Perceção positiva das competências adquiridas no curso para o exercício profissional; 

4. Elevada taxa de sucesso; 
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5. Contributo para a investigação/intervenção em Educação Especial através das 55 

dissertações produzidas de 2012 a 2016; 

6. Avaliação bastante positiva do plano curricular e do corpo docente. 

 

16.2. Pontos Fracos 

1. Ausência de um centro de investigação em educação, com linha de investigação em 

Educação Especial no IPBeja e em parceria com instituições congéneres; 

2. As fracas condições para a investigação dos docentes ligados ao curso; 

3. Internacionalização do curso ainda incipiente; 

4. A inexistência de parcerias formais com as outras instituições nacionais de ensino superior 

com cursos similares; 

 

16.3. Oportunidades 

1. Único curso nesta área na região do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral; 

2. Elevada atratividade do curso pela possibilidade de especializar para o grupo de 

recrutamento 910 e permitir a progressão na carreira docente; 

3. Aumento da escolaridade obrigatória para o 12º ano, forçará a um incremento da formação 

dos docentes do ensino secundário nesta área de especialização; 

4. Historial de formação da ESE – IPBeja nesta área científica já consolidado junto das 

estruturas educativas da região; 

5. Corpo docente com forte e longa ligação à comunidade educativa regional, reconhecido 

pelo seu profissionalismo; 

6. O número de docentes especializados e graduados constitui um capital importante de 

mobilização de outros potenciais candidatos; 

7. A ausência da formação ao nível de Mestrado em Educação Especial em muitos países 

europeus pode ser capitalizada; 

8. A falta de formação neste domínio em territórios do mundo lusófono pode constituir outro 

campo de ação e o recente incremento do número de estudantes internacionais no IPBeja, 

oriundos de países africanos de língua oficial portuguesa e do Brasil, põe em evidência esta 

oportunidade. 



Relatório de Auto-Avaliação do Mestrado em Educação Especial – Especialização no domínio Cognitivo e 

Motor 

2015 

 

   43 | P á g i n a  

 

  

 

16.4. Constrangimentos 

1. Regressão demográfica do Alentejo com consequente quebra da procura por docentes da 

área de influência do IPBeja; 

2. Sistema de Financiamento do Ensino Superior Público e as restrições à contratação de 

docentes; 

3. Envelhecimento do corpo docente do curso, em particular dos que têm mais experiência no 

domínio da Educação Especial. 

 
 

16.5. Propostas de Ações de Melhoria 

 

As melhorias aqui propostas visam transformar os pontos identificados como fracos, iniciando-se 

pela resolução dos problemas que podem ser controlados pela equipa docente e, posteriormente, 

os que dependem de outras estruturas do IPBeja ou exteriores a este.  

Tiveram-se igualmente em conta as oportunidades elencadas e as recomendações da A3es e ainda 

as propostas de melhoria descritas no relatório do ano de 2015 e previstas já anteriormente para 

2017. 

Assim procurar-se-á: 

1. Contactar as Instituições de Ensino Superior da Região Sul com cursos de Mestrado em 

Educação Especial com vista ao estabelecimento de parcerias de âmbito científico-

pedagógico; 

2. Mobilizar os docentes e estudantes para programas/projetos internacionais; 

3. Operacionalizar a proposta de criação do Centro de Investigação em Educação; 

4. Propor 2 ou 3 linhas de investigação no âmbito do ciclo de estudos que possam enquadrar 

todos os docentes e estudantes em processo de elaboração do seu projeto/dissertação; 

5. Procurar parceiros nacionais e internacionais para estas linhas de investigação; 

6. Elaborar uma proposta de um curso de curta duração ou um conjunto de unidades 

curriculares do existente, a ministrar em inglês para estudantes europeus; 
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7. Estudar a viabilidade de uma proposta de um curso em português, em regime b-learning, 

destinado a estudantes de países de língua oficial portuguesa; 

 

No quadro seguinte apresentam-se estas medidas com a indicação do seu nível de prioridade e 

indicadores de implementação: 

 

 

Propostas de Melhoria 

Nível de Prioridade das propostas/  
Indicadores de Implementação 

1. Contactar as Instituições de Ensino Superior da Região Sul 
com cursos de Mestrado em Educação Especial com vista ao 
estabelecimento de parcerias de âmbito científico-
pedagógico. 

Indicadores 
Apresentar a proposta à Universidade de Évora, 
ESE do IP-Portalegre, ESE do IP-Setúbal; ESEC da 
Universidade do Algarve. 
 

2. Mobilizar os docentes e estudantes para 
programas/projetos internacionais. 

Indicadores 
Aumentar o nº de docentes e estudantes 
envolvidos em programas internacionais. 
 

3. Operacionalizar a proposta de criação do Centro de 
Investigação em Educação (CIE). 

Indicadores 
Desenvolver esforços para enquadrar o 
regulamento do CIE no regulamento de 
investigação do IPBeja recentemente aprovado 
em Conselho Técnico Científico. 

4. Propor 2 ou 3 linhas de investigação no âmbito do ciclo de 
estudos que possam enquadrar todos os docentes e 
estudantes em processo de elaboração do seu 
projeto/dissertação. 

Indicadores 
Elaborar uma proposta ao longo do ano de 2017. 
 

5. Procurar parceiros nacionais e internacionais para estas 
linhas de investigação; 

 

Indicadores 
Após a definição das linhas de investigação 
apresentar a proposta a potenciais parceiros da 
rede de conhecimentos do corpo docente. 
 

6. Elaborar uma proposta de um curso de curta duração ou 
um conjunto de unidades curriculares do existente, a 
ministrar em inglês para estudantes europeus. 

Indicadores 
Desenhar um plano de formação a partir da 
estrutura do ciclo de estudos que possa ser uma 
oferta atrativa para estudantes europeus das 
várias instituições internacionais na área da 
Educação com as quais o IPBeja tem acordos 
bilaterais. 

7. Estudar a viabilidade de uma proposta de um curso em 
português, em regime e-learning ou b-learning, destinado a 
estudantes de países de língua oficial portuguesa. 

Indicadores 
Desenvolver pesquisa sobre o assunto e elaborar 
uma proposta. 
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17. Considerações Finais 

 

Este relatório reporta-se ano letivo 2015-2016 e atualiza dados de estudantes e docentes, colocando 

em evidência o nível de comprometimento com a oferta de um ciclo de estudos que se quer de 

qualidade no âmbito da formação na área da Educação Especial, contribuindo, assim, para a inclusão 

escolar e social de crianças e jovens com limitações de natureza cognitiva e motora. 

A responsabilidade na coordenação do ciclo de estudos tem sido assumida com rigor, pensamento 

crítico e reflexivo, de forma a fundamentarmos a nossa ação e a respondermos às necessidades dos 

estudantes, entidades parceiras e comunidade educativa em geral. 

Move-nos uma visão estratégica que procura fazer face aos desafios científicos e pedagógicos que se 

nos colocam e que exigem permanente atualização. Com a apropriação destes saberes através dos 

processos formativos que dinamizamos, espera-se promover a educação inclusiva nos contextos em 

que os formandos desenvolvem a sua atividade profissional e/ou exercem a sua cidadania. 

 


