ESE

Herdeira de uma tradição de formação de
educadores que remonta ao século XIX, a Escola
Superior de Educação do Porto é hoje uma
instituição de referência na investigação, na
inovação e na formação de profissionais nas áreas
da educação e da intervenção social, das línguas e
do património, das artes, da música e do desporto.
Dispondo de um corpo docente especializado
e altamente qualificado, esta instituição de
ensino superior público dispõe de ótimas
condições que garantem uma formação de
excelência nas oito licenciaturas e nos treze
mestrados - alguns com várias especializações
- que constituem a sua oferta formativa
graduada. Através de um convénio entre o
Instituto Politécnico do Porto e a Universidade
de Santiago de Compostela, a ESE está ainda
envolvida num Doutoramento em Educação.
Localizada no maior polo universitário do
noroeste da Península Ibérica, e implantada num
parque envolvente de grandes dimensões, a
ESE do IPP oferece um excelente e estimulante
ambiente de ensino-aprendizagem que valoriza
as experiências em contextos profissionais,
colocando ao dispor da sua população estudantil
diversas infraestruturas de qualidade.

Heir to a tradition of teacher education
dating back to the 19th century, the
Porto School of Education (ESEP) is
nowadays a reference institution for
research, innovation and training of
professionals in the areas of education
and social intervention, languages and
heritage, the arts, music and sport.
With a highly qualified and specialized
teaching staff, this public higher education
institution has conditions that guarantee
excellent training in eight undergraduate
degrees and thirteen master’s degrees some with various specializations - that
constitute its graduated training offer.
Through an agreement between the
Polytechnic Institute of Porto and the
University of Santiago de Compostela,
ESEP is also offering a PhD in Education.
Located in the largest university center in
the north-west of the Iberian Peninsula
and placed in a large surrounding
campus, the ESEP offers an excellent
and stimulating teaching-learning
environment that values experiences
in professional contexts, and provides
to its student population access to
several quality infrastructures.

