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Interdisciplinaridade
e espírito de
colaboração
A Escola Superior de Educação concilia a sua
missão com a do Instituto Politécnico de
Lisboa, contribuindo para a sua consolidação
como instituição de referência nos planos
nacional e internacional. Procura conciliar o
conhecimento e potencialidades da
comunidade em que se insere, inovando as
suas áreas tradicionais de ação e
estabelecendo novas áreas de ensino,
formação e investigação.

À sua vocação de formação nas
áreas educativas entendidas em sentido lato, a ESELx acrescenta a experiência consolidada dos seus docentes na atuação em equipas multidisciplinares. Esta experiência, inicialmente adquirida no apoio a práticas
profissionais apenas ligadas à educação formal, foi rapidamente alargada a todos os cursos que a ESELx
hoje oferece e constitui uma marca
consolidada da identidade dos seus
docentes. O trabalho de equipa de
natureza multidisciplinar faz parte
da natureza da intervenção da ESELx com todos os públicos com que
trabalha, sejam alunos, cooperantes
ou parceiros institucionais.
Como tal, são mais de 200 os protocolos estabelecidos com instituições nacionais, de natureza muito
diversa. Estes protocolos contemplam o acolhimento de estudantes
em estágios curriculares, a consulto-
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