
INTEGRAR É...

Identificar e compreender as dificuldades 

e os processos facilitadores da integração 

dos estudantes

Identificar recursos e potencialidades 

institucionais, socioculturais e pessoais 

para a criação de estratégias que minimizem 

os obstáculos e que potenciem as práticas 

mais bem-sucedidas

Promover a participação dos estudantes 

que ingressam nos cursos de Licenciatura, 

Mestrado e Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (CTeSP) na vida académica 

e social da ESE

Um projeto de intervenção e integração dos estudantes na ESE 
promovido pelo Conselho Pedagógico da 

Escola Superior de Educação do P. PORTO



1. Presidência 

 “…uma atitude de atenção permanente e interessada, focada no quotidiano dos/as 
estudantes da Escola, que se traduza numa força facilitadora de ações promotoras 
do seu bem-estar e do seu sucesso educativo. A integração, enquanto processo 
complexo e multifacetado, beneficia se partilhada por todos/as. Nesta perspetiva, 
integrar é também cuidar da Comunidade Educativa como um todo, procurando 
a harmoniosa convivência diária, a realização pessoal de todos/as, mas também o 
funcionamento pleno e eficaz de todas as estruturas da Escola.”

2. CP – Conselho Pedagógico

“…desenvolver procedimentos que potenciem os métodos de ensino, aprendizagem 
e avaliação e o sucesso escolar. Incluir é cumprir e fazer cumprir os direitos dos 
estudantes e apelar à observância dos seus deveres, numa lógica de equidade e 
igualdade de oportunidades, de promoção dos valores democráticos e de partici-
pação na vida da Escola. Para alcançar estas finalidades, o CP desenvolve atividades 
como a divulgação dos espaços, contextos e meios de participação dos estudantes; 
a realização de um Orçamento Participativo Escolar (OPE) anual; a disseminação 
do Guia de Conduta e Convivência; o acompanhamento e apoio à atividade dos 
Representantes dos Estudantes nos diversos cursos; a promoção e divulgação dos 
inquéritos pedagógicos, propondo planos de melhoria que permitam aperfeiçoar os 
seus resultados; a participação no Observatório Pedagógico do Instituto Politécnico 
do Porto.”

3. NAID – Núcleo de Apoio à Integração Digital

“…oferecer aos estudantes da ESE um conjunto de serviços e tecnologias de apoio, 
utilizadas com pessoas com necessidades adicionais de suporte, em contextos 
formativos ou mesmo de utilização pessoal; proporcionar o conhecimento e a 
aprendizagem de linguagens alternativas (braille) ou língua gestual portuguesa, 
para desenvolvimento pessoal e profissional; disponibilizar um espaço de inclusão 
e trabalho colaborativo, facilitador da participação de colegas que necessitem de 
apoio pessoal ou tecnológico para o seu sucesso académico.”
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4. CIP – Centro de Intervenção Psicopedagógica

 “…proporcionar aos estudantes da ESE um serviço (gratuito) de Psicologia e 
Acompanhamento Psicopedagógico que os apoia na integração académica, nos pro-
cessos desenvolvimentais e relacionais, a nível psicoafetivo, psicossocial e cognitivo.
Na entrada para o ensino superior, que coincide geralmente com a fase de tran-
sição entre a adolescência e a idade adulta, podem emergir problemas afetivos e 
comportamentais, dificuldades de desenvolvimento e de aprendizagem e, por vezes, 
necessidade de reorientação académica. Através de consultas de psicologia, psicote-
rapia, psicodrama e orientação escolar e profissional, o CIP procura contribuir para 
o bem-estar destes estudantes, que se confrontam com novas exigências e múltiplos 
desafios nas várias dimensões da sua vida, facilitando o processo de integração e o 
sucesso na realização do seu projeto de vida.”

5. GATA – Grupo de Apoio ao 

Trabalho Académico

 “… criar condições para que qualquer estudante da ESE tenha a possibilidade de 
vivenciar em pleno a sua experiência no Ensino Superior, como um processo efeti-
vamente formativo e de enriquecimento humano. No GATA, procuramos contribuir 
para o sucesso académico de todos, através de processos de diálogo e colaboração 
entre estudantes e professores. Nesse sentido, no GATA assumimos o compromisso 
de apoiar o trabalho académico, com uma postura assente na solidariedade, na 
colaboração, na curiosidade intelectual, no compromisso comum, na mediação e 
na valorização do conhecimento e das experiências de vida de cada um”.

6. AEESEP – Associação de Estudantes 

da Escola Superior de Educação 

 “…receber os novos estudantes, criando oportunidades de participação e intervenção 
na vida académica da ESE, P.Porto e da Academia do Porto. Acompanhar a apoiar 
os nossos estudantes. É acolher os nossos estudantes na nossa instituição, aproxi-
mando tanto semelhantes quanto desconhecidos. A Associação de Estudantes é dos 
estudantes e para os estudantes, cabe-nos a nós ser o agente da mudança em todos 
os aspetos, cabe-nos a nós ser porta-vozes das vontades comuns dos estudantes. 
Integrar é cultura, é desporto, é arte, é voluntariado, é recreação, é autonomia, 
é liberdade, é espírito, é uma constante procura por novas formas de agregar a 
comunidade académica.”
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7. GRI – Gabinete de Relações Internacionais

“…proporcionar um contexto educativo aberto à diversidade cultural, atendendo a 
especificidades de cada estudante e contribuindo para o seu desenvolvimento pleno 
e a sua realização pessoal. 

O GRI proporciona a concretização de experiências profissionais, interculturais 
e linguísticas que contribuem para o enriquecimento dos/as estudantes enquanto 
cidadãos/cidadãs do mundo. As atividades possibilitam aos/às estudantes em geral, 
e particularmente aos/às envolvidos/as em programas de mobilidade, experiências 
caracterizadas pela pluralidade cultural e pela diversidade de abordagens de ensino e 
aprendizagem, para uma sociedade mais inclusiva e democrática.  Simultaneamente, 
pretende-se o desenvolvimento de posturas reflexivas e críticas acerca das diferentes 
realidades culturais vivenciadas.” 

8. Gabinete do Sucesso Académico 

e Empregabilidade

 “Integrar é contribuir para uma formação académica de qualidade em condições 
de efetiva igualdade de oportunidades que promova uma aprendizagem de sucesso, 
é potenciar o talento de cada estudante, permitindo que ao longo do seu percurso 
académico alcance o máximo potencial das suas valências. É ainda, disponibilizar 
os mecanismos necessários para que todos e cada um dos nossos estudantes transite 
e integre facilmente mercado de trabalho.”

9. SAS – Serviços de Ação Social 

do Politécnico do Porto

“Os Serviços de Ação Social do P.PORTO são a concretização de uma política de 
proximidade que encoraja o sucesso de cada estudante, desenvolvendo atividades e 
programas que contribuem, de forma decisiva, para a sua realização pessoal, intelec-
tual, científica, académica e profissional do estudante. Na prossecução desta missão, 
os SAS do P.PORTO promovem o acompanhamento próximo dos estudantes nos 
diversos domínios da sua ação: bolsas de estudo; auxílios de emergência; alimentação; 
alojamento; serviços de saúde; psicologia e aconselhamento social; conhecimento 
cultural; prática desportiva, entre outros apoios inerentes a uma política social ativa.”
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