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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CIED 2016 

 

Cumpre o presente relatório informar sobre as atividades da Equipa do Coordenação e 

Colabores do Centro Interdisciplinar de Estudos Educacionais da ESELX (CIED) ao longo do ano 

de 2016. O relatório inclui as seguintes área de atividade do CIED: projetos de investigação, 

publicações, atividades de apoio à Investigação, participação do CIED em atividades 

cooperação institucional, e eventos académicos. 

O CIED como instância responsável pela organização e dinamização da investigação na ESELx, 

reforçou o seu papel de interlocutor para a investigação no âmbito do IPL tendo sido a 

coordenadora do CIED indigitada como representante da ESELx para as questões da 

investigação junto do IPL. 

 

Projetos de Investigação 

No concurso para projetos no CIED, data de abertura e encerramento, foram submetidos 25 

projetos para financiamento por docentes da ESELX. Todos os projetos foram financiados em 

despesas de deslocação e alguns em bibliografia, escalas de avaliação e materiais específicos 

no quadro das regras de financiamento da administração pública.  

No intuito de contribuir para a melhoria da atividade científica dos docentes, uma comissão de 

apreciação externa apreciou os projetos pontuando-os quantitativa e qualitativamente, 

fazendo a cada projeto sugestões de melhoria. A comissão externa foi composta por um júri de 

7 professores de várias áreas científicas afiliados a várias instituições (Instituto Politécnico de 

Lisboa, Universidade de Lisboa e Universidade Nova de Lisboa) e coordenado pela professora 

Margarida Santos da Escola Superior de Tecnologias da Saúde do IPL. O painel definiu um 

conjunto de critérios de avaliação que foi integrado na apreciação a realizar em 2017. 

Foram realizadas sessões públicas de apresentação dos projetos com o objetivo de dar a 

conhecer os projetos e permitir a discussão pública com vista à sua melhoria. 

Com base de financiamento 2016, foi realizado um novo regulamento de financiamento de 

projetos e novo formulário de candidatura para os projetos de 2017 e criada uma área de 

projetos no sítio do CIED (http://www.eselx.ipl.pt/investigacao/projetos). 

 

Publicações 

Grupo de Revisão Linguística 

Foi criado o Grupo de Revisão Linguística, constituído por Antónia Estrela, Helena Barroso, 

Laurence Volhgemuth, Mariana Pinto e Sandrina Esteves. Este grupo foi reconhecido pelo 

Conselho Técnico Científico. A criação deste grupo decorre do aumento de publicações e da 

necessidade de garantir a sua qualidade linguística. 

 

Revista Estudos Educacionais: Investigação às Práticas 



No ano de 2016, o processo de submissão da revista Da Investigação às Práticas foi concluído 

com sucesso. Desde de janeiro de 2016, foram incluídos 5 números em versão HTLM o que 

permitiu concluir com sucesso a associação à SCIELO. Já que os restantes critérios se 

encontravam garantidos. 

A indexação da revista à base de dados SCIELO permite uma elevada internacionalização dos 

artigos publicados. Para avaliar o grau de disseminação das suas publicações, a revista está 

presentemente, associada ao Google Analytics. Deste modo, os indicadores de visualização e 

consulta da revista estão a ser monitorizados. Desde da sua indexação, em Setembro, a revista 

obteve 13 082 visualizações e 2707 downloads de artigos ou resumos do artigo (dados 

recolhidos a 15 de Dezembro de 2015 no Google Analytics). 

Este processo teve início em 2011 num esforço conjunto de várias coordenações do CIED. A 

conclusão deste processo com êxito permite, pela primeira vez em Portugal, que uma Escola 

Superior de Educação apresente uma revista científica indexada à Scielo. 

Adicionalmente, a revista foi associada com êxito ao Repositório Científico de Acesso Aberto 
de Portugal por ter cumprido nos últimos dois anos rigorosamente os critérios previstos pela 
RCAAP e porque foi parametrizada para este fim por Rui Teófilo. Neste processo, foi realizado 
novo pedido de associação ao repositório através da plataforma online da RCAAP por Marina 
Fuertes e Rui Téofilo. Por fim, participação na 7ª Conferência Luso-Brasileira do Acesso Aberto 
(CONFOA), no Politécnico de Viseu em novembro de 2016 com a apresentação dos indicadores 
da revista e da sua parametrização por Rui Teófilo, permitiu que a revista fosse integrada no 
repositório da RCAAP. 

 

Ebooks 

No ano de 2016, foi criada uma área no sítio do CIED para alojar ebooks no intuito de divulgar 

os trabalhos desenvolvidos no seio dos cursos e a investigação associada aos cursos. Para o 

efeito, foi estabelecido um regulamento normativo da submissão e publicação de ebooks pelo 

CIED. Este regulamento consta da página do CIED na área Ebooks 

(http://www.eselx.ipl.pt/investigacao/e-books).  

No presente ano, foram publicados dois ebooks: 

1)  TempuSpacium – Didática das Ciências Sociais organizado por Alfredo Dias, Maria 

João Hortas, Nuno Ferreira e Cristina Cruz – associado às licenciaturas de 1º e 2º 

Ciclo. 

2) Evidências em Intervenção Precoce organizado por Marina Fuertes, Clarisse Nunes 

e João Rosa – associado ao mestrado de Intervenção Precoce. 

Atas do encontro 

Em outubro de 2016, foram publicadas as Atas do VII Encontro do CIED – II Encontro 

Internacional Estética e Arte em Educação, com 37 artigos. 

 

Atividades de apoio à Investigação  

A coordenação do CIED, a presidência do CTC e da ESELX, reuniram com o pró presidente do 

IPL para a investigação (José Cavaleiro), em fevereiro de 2016, no intuito de partilhar os 

projetos e as iniciativas do CIED pedindo apoio institucional através da aquisição do DOI para 



os artigos científicos e teses realizados na ESELX bem como a aquisição de software de análise 

de entrevistas, os dois pedidos bem acolhidos. Em novembro de 2016 foi-nos comunicado que 

as aquisições foram pedidas e autorizadas. 

Foi lançado um concurso de bolsa de iniciação à investigação na área da tradução em inglês. O 

bolseiro selecionado integrará as atividades do CIED, da revista e apoio aos projetos 

financiados. 

Foi criada uma área de moodle do CIED de acesso a todos os docentes e que pode ser editada 

pelos membros da comissão científica com objetivo de divulgar ações, encontros e concursos 

científicos. 

 

Participação do CIED em atividades de cooperação institucional 

A coordenação do CIED esteve presente na reunião com o Ministério da Ciência e Tecnologia 

na reflexão sobre iniciativas científicas para 2017, associou-se ao IPL na discussão sobre o 

programa de financiamento do Horizonte 2020 para Politécnicos e cooperou 

institucionalmente com todos os programas de financiamento do IPL.  

A equipa do CIED, na pessoa da Susana Torres, apoiou logisticamente e através de informação 

os projetos dos professores da ESELx ao concurso Anual para Projetos de Investigação, 

Desenvolvimento, Inovação e Criação Artística do IPL – 2016. 

A coordenação do CIED participou na avaliação de projetos do programa de financiamento do 

Horizonte 2020 – FCT aberto aos Institutos Politécnicos Portugueses. 

 

Organização de eventos 

O CIED foi promotor de 8 Encontros, 14 Palestras, 11 seminários, 10 aulas abertas, 17 

Exposições e 9 atividades diversas num total de 69 eventos organizados por docentes, 

coordenação de cursos e parceiros da ESELx que passamos a nomear: 

 

07 Janeiro 

• Aula Aberta - Aprendizagem de L2  

• XI Encontro Temático Animação Sociocultural 

16 Janeiro  

• I Encontro - Infância, Desenvolvimento e Risco  

28 Janeiro  

• Seminário - Avaliar em Matemática: o quê, como e para quê?  

01-15 Fevereiro 

• Exposição Desenhos com cana 

02 Fevereiro  



• Arte & Comunidade - Síndrome de Asperger no contexto das Artes  

03 Fevereiro  

• Discutindo as questões de género com as crianças: partilha de experiências  

• XII Encontro Temático Animação Sociocultural  

17 Fevereiro a 02 Março 

• Exposição - Corpo, espaço de emoções   

19 Fevereiro  a 04 Março 

• Exposição - Estruturas de Encaixe em cortiça | Trabalhos de alunos de AVT  

03-19 Março 

• Exposição Ensaios sobre a Cor 

09 Março 

• Seminário - As creches e os jardins de infância da Associação Rosa Sensat  

14 Março 

• Exposição - Perspetivas Curriculares Integradas e Intervenção em situações educativas 

05 Abril 

• Exposição 1 Mês, 2 Obras   

06 Abril 

• Dia Aberto ESELx 

07 Abril 

• Aula Aberta e Exposição - Querubim Lapa, Um Percurso na Cerâmica  

11 Abr 

• Seminário Ver para Crer 

12 Abril a 31 Maio 

• Aulas Abertas - Mestrado em Ed. Social e Intervenção Comunitária  

13 Abril 

• Exposição - Estudos de Pintura   

14 Abril 

• Palestra - La formación de maestros en Castilla La Mancha, España  

16 Abril 

• Exposição Objetos da Oficina  

21 Abril 



• Exposição Desenho Científico  

26 Abril 

• Aula Aberta Intervenção Precoce e Grupos de Mães  

28 Abril 

• Lançamento do Livro -Textos e contextos: leitura, escrita e cultura letrada  

05 Maio 

• Seminário Cultura, Arte e Inclusão 

06 Maio 

• Seminário Planificação em Intervenção Precoce - Estudo Caso 

07 Maio 

• Seminário Uma questão de importância - intervenção na vinculação 

12 Maio 

• Exposição O Fantástico na Arte  

17 Maio 

• Seminário 3 fotógrafos, 3 caminhos 

19 Mai 

• Palestra A Importância das Zonas Húmidas em Educação: ...  

• Tertúlia Imagens e Memória 

21 Maio 

• III Encontro de Literatura para a Infância: A natureza dos/nos livros 

25 Maio 

• Aula aberta de Artes Plásticas II - Exposição e exploração de objetos...  

27 Maio 

• Concerto final de Ano  

31 Maio a 10 Junho 

• Exposição Outros Mundos 

03-17 Junho 

• Exposição Materiais para o Design - Jóias  

09 Junho 

• Oficina de Raku com Stefania Barale e Fernando Sarmento 

• Seminário - Procesos de Alfabetización Visual desde un Enfoque Sociocrítico  



16 Junho 

• Tertúlia 2 Criar Imagens  

20 Junho a 08 Julho 

• Exposição 4B - Desenho Figura Humana 

25 Junho 

• Workshop I TempuSpacium - Didática das Ciências Sociais 

27 Junho 

• Sessão de apresentação dos Projetos do CIED 

01-02 Julh 

• 1º Encontro temático APL ESE e 8º Encontro Língua Portuguesa nos ...  

05 Julho 

• 5º Seminário de Matemática e Ciências Experimentais 

16 Julho 

• Aula Aberta - Laboratório de Formas Animadas II | Criação de Espetáculo  

22 Julho a 05 Agosto 

• OXIMORO | EXPOSIÇÃO Vídeo-Instalação [Alunos da Licenciatura em AVT] 

04 Agosto a 31 Outubro 

• Concurso de Fotografia ESELx | Centenário do Edifício da ESELx 

01 Setembro 

• Exposição - Bustos  

07 Outubro  

• Seminário - Acústica, ideias e construções 

11 Outubro  

• Aula Aberta - Social Work and Social Workers in Holland  

14 Outubro  

• XIII Encontro Temático de Animação Sociocultural 

25 Outubro 

• Sessão Inaugural dos Mestrados da ESELx  

• Palestra - Matemática e Arte - trabalhos de alunos da Escola António Arroio 

28 Outubro  

• Workshop de Técnica Alexander  



05 Novembro 

• III Encontro de Mestrados em Educação e Ensino 

08 Novembro  

• Thomas Bakk - O Senhor dos Cordéis (Contautor)  

14 Novembro  

• Palestra Resíduos sólidos urbanos  

16 Novembro  

• Sessão -O que trazemos na lancheira?  

18 Novembro  

• Concerto Canções Tradicionais Portuguesas 

23 Novembro  

• Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar 

29 Novembro  

• Seminário "Desafios de uma intervenção precoce portuguesa" 

05 Dezembro 

• Palestra Diferenças entre o Nudismo e o Naturismo Global 

07 Dezembro  

• Palestras "‘Ler’ antes de saber..." e "Contar com histórias"  

10 Dezembro  

• Conferência - Investigar sobre enseñanza de la escritura en las aulas y com los profesores  

12 Dezembro  

• Comemorações do Centenário do Edifício da ESELx 

12-31 Dezembro 

• Exposição " ESELx: Edifício Centenário” | Concurso de fotografia  

12 Dezembro  a 16 Janeiro 

• Exposição de Escultura - Physis  

13 Dezembro  a 17 Janeiro 

• Apresentação de estudos no âmbito da administração educacional 

17 Dezembro 

• Encontro "Por uma nova escola" 

 



 

 

 

 

 

Pela Coordenação e por ordem alfabética 

Dalila Lino 

Marina Fuertes 

 

Pela Equipa de Colaboração e por ordem alfabética 

Rui Téofilo 

Susana Torres 

 

 


