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Curriculum Vitae 
 
 

1.Dados pessoais 
 

Nome: José Manuel Brito Pires Bica 

Data de nascimento: 25 de setembro de 1961 

Naturalidade: S. Brás de Alportel 

Profissão: Docente do grupo de recrutamento 620 (Educação Física) do ensino 
secundário.  
 
Morada: Rua Virgínia Passos, Bloco 2, Fração I, 8150-114, S. Brás de Alportel 

Telefone(+351): 917988263 

E-mail: bica62@hotmail.com 

 

2. Habilitações académicas 

 

2007a: Doutoramento em Ciências da Educação pela Universidade de Sevilha (integrado 

no programa Educación y Sociedad), através da defesa pública (11 de junho) do trabalho 
de investigação “Rankings y calidad educativa en los centros de enseñanza secundaria de 
el Algarve”, com a classificação máxima de “Sobresaliente cum Laude”, por unanimidade 
(registado na Universidade do Algarve em 11 de julho de 2008).  
http://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/2125/rankings-y-calidad-educativa-en-los-centros-
de-ensenanza-secundaria-de-el-algarve-portugal/ 
 
 
2007: Pela apresentação e discussão do mesmo trabalho, concedida a acreditação ao 
título de Doutor Europeu, por unanimidade.  

https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/11274/browse?type=dateissued 
 
 
2001: Mestrado com referência ao Curso de Ciências Educação do curso dos estudos de 

“tercer ciclo”. Este reconhecimento de habilitações foi concedido pela Universidade de 
Lisboa/Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação. 
 

2000a: Suficiencia Investigadora pela Universidade de Sevilha, através da defesa pública 

(27 de junho) do trabalho de investigação “Clima Escolar, Participación, Motivación y 
Profesorado”, com a classificação de “Sobresaliente”.  

mailto:bica62@hotmail.com
http://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/2125/rankings-y-calidad-educativa-en-los-centros-de-ensenanza-secundaria-de-el-algarve-portugal/
http://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/2125/rankings-y-calidad-educativa-en-los-centros-de-ensenanza-secundaria-de-el-algarve-portugal/
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/11274/browse?type=dateissued
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https://books.google.pt/books/about/Clima_escolar_participaci%C3%B3n_motivaci%C3%
B3n.html?id=ZnMEkAEACAAJ&redir_esc=y 
 
  
2000: Curso de Estudos Superiores Especializados em Administração Escolar, pelo 
Instituto Superior da Educação e do Trabalho com a classificação final de 16 valores 
 
1988: Licenciatura em Educação Física, na Universidade do Porto pelo Instituto Superior 

de Educação Física do Porto com a nota final de 13 valores.  
 

1986: Bacharelato em Educação Física na Universidade do Porto pelo Instituto Superior 

de Educação Física do Porto com a nota final de 13 valores. 
 
3. Habilitações profissionais 

 

1994: Habilitado para o exercício do magistério do grupo de Educação Física de ensino 
Secundário, tendo obtido a classificação profissional de 15 valores.  
 
1993: 2.º ano de profissionalização em serviço pela Escola Superior de Educação de 
Faro/Universidade do Algarve com a classificação final de 17 valores.  
 
1992: 1.º ano de profissionalização em serviço pela Escola Superior de Educação de 
Faro/Universidade do Algarve, com a classificação final de 17 valores. 
 

4. Pós-Graduações  

 
1996/98: Programa de doutoramento Educación y Sociedad, departamento de Teoría e 
Historia de la Educación y Pedagogía Social, Universidade de Sevilha, com os seguintes 
cursos e classificações: 
 
- A investigação histórico-educativa. Necessidades sociais e educativas: 8 (notable) 

- Possibilidades e limites dos métodos interpretativos-valorativos na educação: 8 (notable) 

- A história da educação. Ciência histórica-pedagógica: 8 (notable) 

- Educação e género nos textos escolares: uma aproximação histórica: 9 (sobresaliente) 

- Educação em valores: um caminho para o estado de bem-estar: 8 (notable) 

- A direção das escolas na europa : 6 (aprobado) 

- A investigação interpretativa e etnográfica II: como proceder: 9 (sobresaliente) 

- Técnicas arquivísticas aplicadas à investigação histórico-educativa: 8 (notable) 

- Livros de texto e currículo: passado e presente: 6 (aprobado) 

- A educação em valores: uma caminho para o estado de bem-estar(II): 8 (notable) 

- Perspetivas da função docente na sociedade informatizada: 7,5 (notable) 

- Necessidades educativas das mulheres da Andaluzia: 7 (notable) 

https://books.google.pt/books/about/Clima_escolar_participaci%C3%B3n_motivaci%C3%B3n.html?id=ZnMEkAEACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.pt/books/about/Clima_escolar_participaci%C3%B3n_motivaci%C3%B3n.html?id=ZnMEkAEACAAJ&redir_esc=y
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- Educação contemporânea e perspetivas éticas: 6,5 (notable) 

 
 
1994/99: Curso de estudos superiores especializados em administração escolar, com os 
seguintes cursos e classificações. 
 
- Filosofia da educação: 18 valores 

- Sociologia das organizações: 15 valores 

- Administração escolar: 15 valores 

- Psicologia das organizações: 16 valores 

- Política educativa: 17 valores 

- Métodos e técnicas de administração escolar: 17 valores 

- Sociologia da educação: 18 valores 

 

5. Outras habilitações/interesses 

 

2019: Nível elementar do curso de formação profissional “Ação de formação de 
Orientação – A Modalidade de Orientação em contexto escolar” com a duração de 25 
horas. 
 
2011: Certificação em competências digitais no âmbito do sistema de formação e de 
certificação em competências TIC para docentes (portaria n.º 731/2009).  
 

2009: Nível I em “Resolução Criativa de Problemas”, nos laboratórios de Co-Criação e 
Inovação Organizacional, organizado pela Associação Portuguesa para a Gestão da 
Inovação e da Criatividade Organizacional.   
 

2008: Registo CCPFC/RFO-14412/02 como formador, através do Conselho Científico-
Pedagógico da formação contínua, nas áreas e domínios de: 

 

- Administração educacional - B01 

- Avaliação - B02 

- Organização do sistema educativo - B09 

- Politica educativa - B12 

- Didáticas especificas (educação física) - C05 

- Práticas de avaliação do rendimento escolar- C10 

1994: Curso de juiz árbitro de natação pura promovido pelo conselho nacional de 
arbitragem de natação pura com a classificação final de 19 valores. 
 



 

4 

 

1990: Curso de juiz árbitro de ginástica desportiva masculina realizado pelo núcleo de 
ginástica desportiva do norte com a classificação final de 18 valores. 
 
 
6.Situação atual 
 
 

Professor do Quadro de Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas 
 
7. Experiência Docente no Ensino Não Superior (Escolas onde lecionei) 

 

2018/2020: Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas - São Brás de Alportel 

2004/2018: Escola Secundária de Pinheiro e Rosa - Faro. 

2003/2004: Licença Sabática pelo Despacho n.º 25098/2003 (2.ª serie). 

2002/2003: Escola Secundária de Pinheiro e Rosa - Faro. 

1994/2002: Escola Secundária Dra. Laura Ayres de Quarteira - Loulé. 

1991/1994: Escola Secundária de Albufeira - Faro. 

1990/1991: Escola Secundária de Figueiró dos Vinhos - Leiria. 

1989/1990: Escola Secundária de S. Mamede de Infesta - Porto. 

1988/1989: Escola Secundária Garcia da Orta - Porto. 

1987/1988: Escola Preparatória de Paranhos - Porto. 

1986/1987: Escola Preparatória Soares dos Reis - Vila Nova de Gaia. 

 

8. Experiência Docente no Ensino Não Superior (disciplinas lecionadas) 

 

2018/2020: Desporto introdução  (basquetebol - metodologia de jogo e orientação -
aplicada) do curso profissional de técnico de desporto. 
 
2018/2020: Estudo do movimento do curso profissional de técnico de desporto (osteologia 
e artrologia; miologia; controle e coordenação do movimento; e fundamentos de mecânica 
para análise do movimento).    
 
2017/2018: Gestão de instalações desportivas do curso profissional de técnico de apoio à 
gestão desportiva.  
 
2016/2017: Práticas de atividades físicas e desportivas do curso profissional de técnico de 
apoio à gestão desportiva.  
 
2015/16: Práticas de atividades físicas e desportivas e gestão de instalações desportivas 
do curso profissional de técnico de apoio à gestão desportiva.  
 
2013/15: Práticas de atividades físicas e desportivas do curso profissional de técnico de 
apoio à gestão desportiva.  
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2012/13: Gestão de instalações desportivas e gestão de programas e projetos do 
desporto do curso profissional de técnico de apoio à gestão desportiva. 
 
2011/12: Organização e gestão desportiva do curso profissional de técnico de apoio à 
gestão desportiva.  
 
2004/20: Educação física. 

2006/07: Área tecnológica integrada do curso tecnológico de desporto. 

2004/06: Práticas desportivas e recreativa do curso tecnológico de desporto. 

2002/03: Desporto, na formação técnica de desporto. 

1986/03: Educação física. 

 
9.Experiência docente no ensino não superior (desporto escolar) 

2018/20: Grupo equipa de badmínton misto   

2017/18: Grupo equipa de basquetebol em juvenis masculinos 

2016/17: Grupo equipa de voleibol em juvenis femininos 

2014/15: Grupo equipa de voleibol em juvenis femininos. 

2013/14: Grupo equipa de voleibol em juvenis femininos. 

2012/13: Grupo equipa de futsal em juvenis masculinos. 

2005/06: Grupo equipa de basquetebol em juvenis femininos. 

2004/05: Grupo equipa de natação. 

2002/03: Grupo equipa voleibol de formação. 

1998/99: Grupo equipa de basquetebol em juvenis femininos. 

1996/97: Grupo equipa de basquetebol em iniciados masculinos. 

1995/96: Coordenador do desporto escolar a nível de escola.  

1994/95: Grupo equipa de basquetebol em juvenis masculinos.  

1992/93: Grupo equipa de basquetebol em juvenis femininos. 

1990/91: Grupo equipa de basquetebol em juvenis masculinos.  
 
 
10.Experiência docente no ensino não superior (cargos pedagógicos) 

 

2018/2019: Avaliador externo do desempenho docente do professor Luís Manuel Brites 
Serrenho, do Agrupamento de escolas de Pinheiro e Rosa, em Faro. Avaliador externo do 
desempenho docente do professor Hugo Miguel Marques Santos Ramalho, do 
Agrupamento de escolas de Pinheiro e Rosa, em Faro. 
 
2018/2020: Diretor do curso profissional de técnico de desporto (1.º e 2.º ano). Diretor de 
turma 
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2013/2018: Orientador da formação em contexto de trabalho (FCT) e júri das provas de 
aptidão profissional (PAP) dos alunos do curso profissional de técnico de apoio à gestão 
desportiva e das provas de aptidão profissional. Diretor de turma 
 
2016/18: Elemento da equipa da promoção e educação para a saúde (PES) 
  
2015/2017: Diretor de instalações desportivas.  
 
2013/2018: Diretor dos cursos profissionais de técnicos de apoio à gestão desportiva.  
 
2014/2015: Elemento da equipa de acompanhamento do contrato de autonomia.  
 
2013/2014: Avaliador externo do desempenho docente da professora Alexandra Correia 
Azevedo de Espiney, do Agrupamento Vertical de Escolas Paula Nogueira, em Olhão.  
 
2013/2014: Avaliador Interno do desempenho docente dos seguintes professores: Susana 
Miguel da Palma, Sílvia Margarida Martins Gonçalves, Sílvia Maria Matos de Oliveira, e 
Cláudia Maria Chartier Martins Benedito.  
 
2013/2014: Orientador (professor cooperante) de Práticas de Ensino Supervisionado - 
Estágio dos seguintes mestrandos: Pedro Santos, Ana Cerdeira e Isabel Rodrigues. 
 
2012/2013: Avaliador externo do desempenho docente da professora Susana Maria 
Afonso Jesus Pereira, do Agrupamento Vertical de Escolas de Estoi (Escola EB 23 Poeta 
Emiliano Costa) 
 
2011/2012: Coordenador da equipa de autoavaliação. 

2010/2012: Coordenador da equipa de acompanhamento/monitorização do projeto 
educativo. 
 
2009/2010: Coordenador da equipa de elaboração do projeto educativo. 
 
2007/2013: Coordenador do departamento curricular de expressões e membro da 
comissão de coordenação da avaliação de desempenho/sessão de avaliação de 
desempenho do conselho pedagógico. 
 
2007/2011: Avaliador de desempenho docente. 

2005/2007: Membro da assembleia de escola. 

2004/2007: Membro da equipa de autoavaliação. 

2002/2003: Diretor de instalações.  

2001/2002: Orientador do núcleo de estágio de educação física (INUAF).  

2000/2001: Membro da equipa de projeto qualidade XXI. 

1999/2001: Elemento da equipa de avaliação dos alunos no âmbito do conselho 
pedagógico. 
 
1999/2001: Coordenador dos diretores de turma do 12.º ano de escolaridade.  
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1998/1999: Elemento da assembleia constituinte para aprovação do regulamento interno 
de escola.  
 
1998/1999: Diretor de instalações do grupo disciplinar de educação física. 

1998/2001: Membro da comissão especializada a fim de analisar e emitir pareceres 
acerca dos documentos de reflexão crítica dos docentes em exercício da escola.  
 
1998/2001: Coordenador de grupo disciplinar de educação física. 

1998/2000: Elemento da equipa do conselho pedagógico na elaboração e avaliação do 
plano anual de atividades. 
 
1995/2006: Direção de turma. 
 
1998/2000: Elemento da equipa de elaboração projeto educativo no âmbito conselho 
pedagógico. 
 
1997/1998: Elemento da equipa pedagógico-disciplinar do conselho pedagógico. 

1994/1999: Chefe do departamento curricular de expressões. 

1990/1991: Delegado de disciplina e coordenador do desporto escolar a nível de escola. 

 

11.Experiência docente no ensino não superior (outras funções) 

 
1997/1998: Animador desportivo, no âmbito do programa, Turismo Sénior, promovido pelo 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade, da Economia e da Saúde, organizado e gerido 
pelo INATEL. 
 
1992/1994: Colaborador técnico entre a Câmara Municipal de Loulé e as escolas do 1.º 
ciclo de Quarteira no apoio curricular à disciplina de Educação Física. 
 
1992/2005: Professor de natação, nas piscinas municipais de Loulé. 

1990: Juiz arbitro de ginástica desportiva masculina, no Porto. 

1989/1990: Professor de natação na piscina de S. Mamede de Infesta (Porto) ao abrigo 
de um protocolo entre a Direção Geral de Desportos e as Escolas Primárias. 
 
1988/1990: Professor de ginástica desportiva infantil e de adultos no Futebol Clube do 
Porto. 
 
 
12. Formação contínua de professores 

 

2018a: Sessão de trabalho para avaliadores externos no âmbito da aferição de 
procedimentos entre os docentes que vão exercer as funções de avaliadores externos da 
componente científica e pedagógica no ano escolar de 2018/2019, que teve lugar em Beja 
(Escola Secundária), no dia 25 de outubro de 2018, com a duração de 6 horas.  
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2018: Ação de formação, na modalidade de curso, Supervisão da prática letiva e 
desenvolvimento profissional, com a duração de 25 horas e classificação de excelente 
(9,5 valores) 
 
2017: Ação de formação, na modalidade de curso, Direitos e procedimentos 
administrativos aplicados às escolas, com a duração de 25 horas e classificação de 

excelente (9 valores).  
 
2014: Ação de formação, na modalidade de curso, Avaliação externa da dimensão 
cientifica e pedagógica, promovida pelo Centro de Formação Ria Formosa - Associação 

de Escolas de Faro - Olhão, com a duração de 15 horas,  correspondendo a 0,6 créditos e 
classificação de excelente (9,4 valores).  
 
2013a: Sessão de formação sobre avaliação externa da dimensão cientifica e pedagógica, 
com a duração de 3 horas, promovida pela Direção-Geral da Administração Escolar, com 
o apoio do Centro de Formação Ria Formosa - Associação de Escolas de Faro – Olhão.  
 
2013: Sessão de formação sobre avaliação externa da dimensão cientifica e pedagógica, 
com a duração de 6 horas, promovida pela Direção-Geral da Administração Escolar, com 
o apoio do Centro de Formação Ria Formosa - Associação de Escolas de Faro – Olhão.  
 
2010b: Ação de formação, na modalidade de projeto, Elaboração do Projeto Educativo da 
Escola Secundária de Pinheiro e Rosa através da Resolução Criativa de Problemas, com 

a duração de 25 horas, correspondendo a 3 créditos e classificação de excelente (10  
valores).  
 
2010a: Ação de formação, na modalidade de curso de formação, Competências Digitais 
(Nível 1): Curso A, (CCPFC/ACC-58414/09), com a duração de 15 horas, correspondendo 

a 0,6 créditos e classificação de muito bom (8,2  valores).  
 

2010: Ação de formação, na modalidade de curso de formação, Quadros Interativos 
Multimédia no Ensino/Aprendizagem das Artes e Expressões, com a duração de 15 horas, 

correspondendo a 0,6 créditos e classificação de muito bom (8,8  valores).  
 

2009a: Ação na modalidade de formação denominada, Ação Realizada no Estrangeiro. 
Esta formação foi creditada com 24 créditos.  
 

2009: Ação de formação na modalidade de seminário, Avaliação do Desempenho 
Docente - A Classificação na Avaliação do Desempenho, com a duração de 4 horas.  

 

2008d: Ação de formação, na modalidade de oficina de formação, Planificação, 
Realização, Avaliação e Investigação do Ensino em Educação Física I, com a duração de 

15 horas correspondendo a 1,2 créditos e classificação de excelente (9,4 valores).   
 
2008c: Ação de formação, na modalidade de oficina de formação, Planificação, 
Realização, Avaliação e Investigação do Ensino em Educação Física II, com a duração de 

15 horas correspondendo a 1,2 créditos e classificação de excelente  (9 valores).  
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2008b: Ação de formação, na modalidade de módulo de formação, Avaliação do 
Desempenho Docente e Supervisão Pedagógica, com a duração de 22,5 horas 
correspondendo a 0,9 créditos e classificação de excelente (10 valores).  
 

2008a: Ação de formação, na modalidade de módulo de formação, As Dinâmicas 
Organizacionais da Escola e o Modelo de Avaliação de Desempenho Docente, com a 
duração de 15 horas correspondendo a 0,6 créditos e classificação de excelente (10 
valores).  
 

2008: Ação de formação, na modalidade de módulo de formação, A Função de 
Coordenação do Processo de Avaliação do Desempenho Docente, com a duração de 15 
horas correspondendo a 0,6 créditos e classificação de muito bom (8,5 valores).  
 

2007: Ação de formação contínua, na modalidade de curso, Educação Física e Desporto-
Potencialidades da Atividade Física, com a duração de 15 horas correspondendo a 0,6 

créditos e classificação de muito bom (8 valores).  
 

2003: Ação/curso de formação, Prevenção de Situações de Mal-estar Docente, com a 

duração de 25 horas e 1 crédito. 
 

2000: Ação de formação, O Projeto Educativo no Contexto de uma Escola com 
Autonomia, na modalidade de Projeto (25 horas de sessões presenciais conjuntas e 50 

horas de trabalho autónomo) e 3 créditos.  
 

1997: Ação de formação, Formação Especializada em Gestão Pedagógica e 
Administração Escolar, com a duração de 250 horas e 10 créditos.  

 

1996: Ação de formação, As relações na sala de aula, com a duração de 27 horas e 1,1 

créditos. 
 

1994: Curso de formação, FORJA (formação na utilização das novas tecnologias da 
informação e comunicação para fins educativos) com a duração de 220 horas e 7,3 
unidades de crédito. 
 
 
 
13. Avaliação do desempenho docente 

 

2011: Menção qualitativa de bom (7,9) no período de 1/09/2009 a 31/08/2011.  

2010: Apreciação intercalar com a classificação qualitativa de muito bom no período de 
1/09/2009 a 31/09/2010. 
 
2009: Menção qualitativa de bom (7,68) no período de 1/09/2007 a 31/08/2009.  

2003: Menção qualitativa de satisfaz no período de 31/08/2002 a 17/10/2003. 



 

10 

 

2001: Menção qualitativa de satisfaz no período de 19/10/99 a 19/10/01. 

1999: Menção qualitativa de bom no período de 19/10/95 a 19/10/99. 

1999: Menção qualitativa de satisfaz no período de19/10/95 a 19/10/99. 

1995: Menção qualitativa de satisfaz no período de1/09/93 a 19/10/95. 

 

14. Participações em formações 

 

2019: II Seminário Internacional “Currículo, Avaliação, Formação e Tecnologias 
educativas (CAFTe), que decorreu na FPCEUP – Faculdade de Psicologia e de Ciências 
da Educação da Universidade do Porto nos dias 13 e 114 de junho de 2019. O seminário 
foi uma organização do CIIE – Centro de Investigação e Intervenção Educativas da 
FPCEUP. 
https://www.fpce.up.pt/ciie/sites/default/files/CIIE_Ebook_CAFTe2019_IISeminariovf.pdf 
 
2019: Ação de formação de “Orientação - a modalidade em contexto escolar”, com a 
duração de 25 horas. 
 
2018: I Seminário Internacional “Currículo, Avaliação, Formação e Tecnologias educativas 
(CAFTe), que decorreu na FPCEUP – Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação da Universidade do Porto nos dias 9 e 10 de julho de 2018. O seminário foi 
uma organização do CIIE – Centro de Investigação e Intervenção Educativas da 
FPCEUP. 
https://www.fpce.up.pt/1cafte/index.html 
https://www.fpce.up.pt/1cafte/assets/Programa_Comunicacoes_Orais.pdf 
 
 
2015: XVI Congresso Nacional de Gestão de Desporto, com o tema “Desporto e Turismo: 
Sinergias Estratégicas”, que decorreu em Vilamoura (10 horas) – 26 e 27 de novembro de 
2015.  
 
2013a: Avaliação externa da dimensão cientifica e pedagógica, promovida pela direção-
geral da administração escolar e com o apoio do centro de formação ria formosa-
associação de escolas de Faro-Olhão (3 horas) - 30/05/13. 
 

2013: Avaliação externa da dimensão cientifica e pedagógica, promovida pela direção-
geral da administração escolar e com o apoio do centro de formação ria formosa-
associação de escolas de Faro-Olhão (6 horas) - 11/03/13. 
 

2009: Workshop Reasons for Inclusion in Education - A discussion Mark Vaughan, na 
Conferência Internacional Changing Practices in Inclusive Schools, que decorreu na 
Universidade de Évora e organizado pelo CIEP U.E. - Centro de Investigação em 
Educação e Psicologia, no âmbito do Projecto IRIS - Improvement Through Research in 
Inclusive Schools.  
 

https://www.fpce.up.pt/ciie/sites/default/files/CIIE_Ebook_CAFTe2019_IISeminariovf.pdf
https://www.fpce.up.pt/1cafte/assets/Programa_Comunicacoes_Orais.pdf
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2008: Congresso internacional de criatividade e inovação, que decorreu em Loulé nas 
Instalações do Instituto Superior Afonso III.  
 

2007a: 1.º ciclo de conferências no âmbito do programa de formação, Educação Política e 
Cidadania, e realizado pelo Instituto Superior Dom Afonso III, em parceria com o Centro 

de Formação de Faro, com a Direção Regional de Educação do Algarve e com a 
Associação 25 de abril.  
 

2007: Sessão de divulgação da Via Algarviana, realizada na Escola Secundária de 

Pinheiro e Rosa em Faro, no âmbito do Curso Tecnológico de Desporto.  
 

2005: Organização desportiva da atividade referente II, Melhor Escola com mais Atividade 
Física, através da realização de um Pentatlo e Percurso de Orientação, no âmbito das 

atividades do curso tecnológico de desporto. 
 

2003d: Ação de formação, Atividade Física e Saúde - Obesidade, organizada pelo núcleo 

de estágio de Educação Física da Escola Secundária João de Deus, em Faro.  
 

2003c: Seminário, Introdução ao Basebol na Escola, organizado pelo núcleo de estágio 

de Educação Física de Pinheiro e Rosa, em Faro.  
 

2003b: Ação de formação, Ensino do Ténis na Escola, organizada pelo núcleo de estágio 

de Educação Física da Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes, em Olhão. 
 

2003a: Ação de formação, A Segurança do Aluno é a Segurança do Professor, 

organizada pelo núcleo de estágio de Educação Física da Escola Básica 2, 3 Dr. Alberto 
Iria, em Olhão.  
 

2003: Ação de formação intitulada, Formação de Professores de Educação Física, 

organizada pelo Instituto Superior Dom Afonso III. 
 

2002c: Ação de formação, O Rugby na Escola, organizada pelo núcleo de estágio de 

Educação Física da Escola Secundária Dra. Laura Ayres em Quarteira.  
 

2002b: Seminário, Aeróbica na Escola, organizada pelo núcleo de estágio de Educação 

Física da Escola Secundária Dra. Laura Ayres em Quarteira.  
 

2002a: Seminário, A Eficácia do Professor, organizada pelo núcleo de estágio de 

Educação Física da Escola Secundária Dra. Laura Ayres em Quarteira.  
 

2002: Ação de formação, Atividade Física e Saúde, organizada pelo núcleo de estágio de 

Educação Física da Escola E.B.2/3 Dr. José Jesus Neves Júnior em Faro. 
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2001: Torneio de Inter-turmas de Basquetebol 3x3, realizado na Escola Secundária Dra. 
Laura Ayres em Quarteira. Este torneio foi organizado pelo núcleo do Desporto Escolar da 
Escola Secundária Dra. Laura Ayres, em Quarteira.  
 

1999: Seminário, Métodos e Técnicas de Investigação em Educação Física, organizado 

pela Escola Superior de Educação de Faro. 
 

1997a: 1.º Congresso do Fórum Português de Administração Educacional realizado em 
Vilamoura e que teve como tema: A administração da educação: investigação, formação e 
práticas. 

 

1997: Seminário intitulado manes - Os manuais escolares no ensino secundário (1812-
1990) - II encontro internacional, organizado pelo Departamento de Teoria, História da 

Educação e Pedagogia Social da Universidade de Sevilha e realizado na mesma 
Universidade em Sevilha - Espanha. 
 

1996: XIX Congresso Técnico-Científico da Associação Portuguesa de Técnicos de 
Natação, realizado em Portimão. 
 

1995: Ação de formação realizada pela Associação de Natação de Évora, em Loulé 
subordinada ao tema, Natação no Clube; da Aprendizagem ao Treino de Infantis, dirigida 
pelo Dr. António Vasconcelos Raposo. 
 

1994: XVII Congresso Técnico-Científico da Associação Portuguesa de Técnicos de 
Natação, realizado na Figueira da Foz. 
 

1993: Simpósio intitulado, Escola, Saúde e Bem-Estar, realizado e organizado pela Escola 
Secundária de Albufeira. 
 

1992: Ação de formação, Informação sobre a Aplicação dos Novos Programas, realizada 

em Faro pela Associação de Profissionais de Educação Física do Algarve (APEF) e onde 
foi preletor o Dr. Luís Bom. 
 
1991: II Congresso de Educação Física dos Países de Língua Portuguesa, intitulado, As 
Ciências do Desporto e a Prática Desportiva no Espaço da Língua Portuguesa, 
organizado pela Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física da 
Universidade do Porto. 
 

1990: Festival Gímnico realizado na Escola Secundária de S. Pedro do Sul.  

1989: Fórum intitulado, Desporto, Ética e Sociedade, organizado pela Faculdade de 

Ciências do Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto. 
 
1988a: Fórum Horizonte intitulado “As etapas da Formação do Praticante Desportivo” 
realizado em Oeiras. 
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1988: Jornadas Científicas intituladas, Desporto, Saúde e Bem - Estar, organizadas pela 

Faculdade de Ciências de Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto. 
 

1987: Seminário, Para uma formação Desportivo-Motora na Escola no contexto da 

Reforma do Sistema Educativo, realizado na auditoria da Universidade do Porto e 
promovidas pelo ISEF (Instituto Superior de Educação Física - Universidade do Porto). 
 
 
15. Estudos realizados na escola (não publicados) 

 
 
2000/2001: Participámos na Equipa do Projeto Qualidade XXI, na elaboração de um 
estudo que consistiu na elaboração de questionários e tratamento estatístico dos 
mesmos, na Escola Secundária Dra. Laura Ayres.  
 
1999: Artigo de divulgação no boletim do Centro de Recursos e de Investigação - Ação 
(CRIA), intitulado Projeto Educativo: uma tarefa de todos, na Escola Secundária Dra. 
Laura Ayres.  
 
1998b: Estudo, Avaliação do Centro de Aprendizagem, realizado na Escola Secundária 
Dra. Laura Ayres, em Quarteira.  
 
1998a: Artigo de divulgação no boletim do Centro de Recursos e de Investigação - Ação 
(CRIA), intitulado Acerca do regime disciplinar dos Alunos, na Escola Secundária Dra. 

Laura Ayres.  
 
1998: Artigo de divulgação no boletim do Centro de Recursos e de Investigação - Ação 
(CRIA), intitulado Avaliação do Centro de Aprendizagem, na Escola Secundária Dra. 

Laura Ayres.  
 
1996/1997: Estudo destinado aos alunos da Escola Secundária Dra. Laura Ayres em 
Quarteira, onde, por um lado, se procurou saber do conhecimento que os jovens 
possuíam acerca do conceito do Espirito Desportivo e por outro lado, analisar as 
intenções de comportamento que esses jovens adotariam em situações de prática 
desportiva competitiva. Este estudo foi oportunamente entregue aos responsáveis do 
CRIA (Centro de Recursos e de Investigação - Ação). 
 
16. Comunicações apresentadas na escola (não publicadas) 
 
2002: As perceções do professor ideal segundo os alunos, realizada na Escola 
Secundária Dra. Laura Ayres, em Quarteira. 
 
1993: Escola, saúde e bem-estar, realizada na Escola Secundária de Albufeira. 

1992: O feedback pedagógico, realizada pela Escola Secundária de Albufeira. 
 

17. Experiência Docente no Ensino Superior (Estabelecimentos do Ensino Superior) 

 

2002/2014: Instituto Universitário Dom Afonso III (INUAF) - Loulé.  
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2012/2013: Universidade do Algarve, Faculdade das Ciências Humanas e Sociais - Faro. 

2009/2010: Universidade do Algarve, Faculdade das Ciências Humanas e Sociais - Faro. 

 

18. Experiência Docente no Ensino Superior (UC lecionadas) 

 

2013/2014: Práticas de ensino supervisionado do curso de mestrado em ensino de 
educação física nos ensinos básico e secundário, INUAF, em Loulé.  
Estudos práticos III, do 2.º ano da licenciatura em educação física e desporto, INUAF, 
Loulé 
 
2012/13: Análise institucional de educação e Didática I/II do curso de mestrado em ensino 
de educação física nos ensinos básico e secundário, INUAF,  Loulé.  
Dimensões sociológicas da educação e da gestão escolar, na Universidade do Algarve - 
Faculdade das Ciências Humanas e Sociais do curso de mestrado em ensino de línguas 
Português/Espanhol, em Faro. 
 
2011/2012: Análise Institucional de Educação; Didática I; Desenvolvimento Curricular; 
Didática I; e Pratica de Ensino Supervisionado, no INUAF do curso de mestrado em 
ensino de educação física nos ensinos básico e secundário, em Loulé.  
 

2010/2011: Análise Institucional de Educação; Didática I; e Desenvolvimento Curricular, 
no INUAF do curso de mestrado em ensino de educação física nos ensinos básico e 
secundário, em Loulé.  
 

2009/2010: Análise Institucional de Educação; Desenvolvimento Curricular; e Projeto de 
Investigação Aplicada I e II, no INUAF do curso de mestrado em ensino de educação 
física nos ensinos básico e secundário, em Loulé.  
Dimensões Sociológicas da Educação e da Gestão Escolar, na Universidade do Algarve - 
Faculdade das Ciências Humanas e Sociais do curso de mestrado em ensino de línguas 
Português/Espanhol, em Faro. 
 

2008/2009: Iniciação à Investigação, no INUAF do curso de licenciatura em educação 
física e desporto, em Loulé; Planificação e Desenvolvimento do Currículo – teoria e 
prática do curso de pós-graduação em supervisão - observação, análise, 
acompanhamento e avaliação das práticas educativas; e Desenvolvimento Curricular, 
inserida do curso de especialização avançada em ensino da educação física e desporto. 
 

2007/2008: Iniciação à Investigação, no INUAF do curso de licenciatura em educação 
física e desporto, em Loulé. 
 

2006/2007: Didática da Educação Física e Iniciação à Prática Profissional, no INUAF do 
curso de licenciatura em educação física e desporto, em Loulé. 
2005/06: Análise Institucional da Educação I e II e Desenvolvimento Curricular, no INUAF 
do curso de licenciatura em educação física e desporto, em Loulé. 
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2004/2005: Análise Institucional da Educação no INUAF do curso de licenciatura em 
educação física e desporto, em Loulé. 
 

2003/2004: Em regime de conferencista, formador no INUAF no âmbito da Didática da 
Educação Física e da Análise Institucional da Educação. 
 

2002/2003: Didática da Educação Física e Desporto I no INUAF do curso de licenciatura 
em educação física e desporto, em Loulé. 
 

19. Formador no âmbito dos centros de formação de professores 

 

2012: Ação de formação, na modalidade de oficina de formação, Avaliação interna de 
escolas: a qualidade emergente de escolas (QEE),  com a duração de 25 horas.  
 

2009a: Ação de formação, na modalidade de oficina de formação, Planificação, 
realização, avaliação e investigação em educação física III, com a duração de 15 horas. 

 

2009: Ação de formação na modalidade de círculo de estudos, Programas de educação 
física - orientações metodológicas e avaliação, com a duração de 25 horas.  

 

20.Orientação cientifica (monografias de licenciatura) 

 

2002/2003: Orientação as seguintes monografias: 

- Tânia Isabel Madeira Rosária: Tema do trabalho: Formação académica dos estagiários 
de Educação Física e Desporto do Instituto Superior Dom Afonso. Classificação de 17 
valores. 
 
- Fábio de Sousa Fragoso. Tema do trabalho: Atividade Física para a Saúde. 
Classificação de 19 valores. 
 
- Ricardo Jorge de Brito Guerreiro Madeira Bila, . Tema do trabalho: Se a motivação e o 
clima de aula influencia as aprendizagens dos alunos nas aulas de Educação Física. 
Classificação de16 valores. 
 
- José Augusto Alves Pinto Ferreira. Tema do trabalho: A influencia do clima de escola na 
participação dos professores em geral e de Educação Física no Plano Anual de 
Atividades. Classificação de16 valores. 
 
- Andreia Cristina de Barros Basílio. Tema do trabalho: O Professor Eficaz. Classificação 
de 17 valores. 
 

21. Orientação de estágios pedagógicos 
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2013/2014: Orientador (professor cooperante) de práticas de ensino supervisionado na 
escola secundária de Pinheiro e Rosa do curso de mestrado em ensino de educação 
física nos ensinos básico e secundário, INUAF (Loulé).  
 
2007/2008: Orientação do núcleo de estágio da escola secundária de Tomás de Cabreira, 
em Faro.  
 

2006/2007: Orientação do núcleo de estágio da escola básica - Neves de Júnior, em Faro. 
 

2002/2003: Orientação os seguintes núcleos de estágio pedagógicos:  

EB 2, 3 Dr. Alberto Iria (Olhão); EB 2, 3 José Neves de Júnior (Faro); EB 2, 3 D. Manuel I 

(Tavira); EB 2, 3 José Carlos da Maia (Olhão); EB 2, 3 Poeta Bernardo Passos (S. Brás 

de Alportel); Secundária Francisco Fernando Lopes (Olhão); Secundária de João de Deus 

(Faro); Secundária José Belchior Viegas (S. Brás de Alportel); Secundária de Tavira 

(Tavira); Secundária de Tomás de Cabreira (Faro); Secundária de Pinheiro e Rosa (Faro); 

Secundária de V. Real de S. António (VRSA); e EB 2, 3 Montenegro (Faro) 

 
22. Funções de gestão universitária 
 
2007/2014: Membro do Conselho Cientifico do Instituto Superior Dom Afonso III. 

 
2006/2007: Coordenador do 4.º ano do curso de Licenciatura em Educação Física e 
Desporto no Instituto Superior Dom Afonso III. 
 
2004/2005: Diretor de Curso de Educação Física e Desporto no Instituto Superior Dom 
Afonso III. 
 
 
23. Participações em júris de provas académicas 
 
 

2012/2013: Participação no júri (arguente), da unidade curricular prática de ensino 
supervisionada - relatório de estágio - curso de mestrado em ensino de educação física 
nos ensinos básico e secundário dos seguintes mestrandos: Vílson Alves; João Gameiro; 
Vítor Rolim; Artur Palma; Ana Brás; Dinis Cardoso; Ana Farinho; Daniel Figueiras; Simone 
Marçal; Teresa Jesus; Cláudia Rodrigues; Diogo Guerreiro e Hugo Farinha.  
 
2012: Revisor externo da tese de doutoramento da doutoranda, Joana Cristina Nogueira 
Serpa dos Santos, com o titulo de - Relación entre composición corporal, imagen corporal, 
actividad física e inteligencia emocional en alumnado universitario - estudio en una 
populación portuguesa, da Universidad de Huelva, Facultad  Ciencias  de la Educación, 

Departamento de Educación Física, Música y Artes Plásticas. 
 
2011/2012: Participação no júri (arguente), da unidade curricular prática de ensino 
supervisionada - relatório de estágio - curso de mestrado em ensino de educação física 
nos ensinos básico e secundário dos seguintes mestrandos: Diogo Esteves; Alexandra 
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Guerreiro; Luís Varela; João Pólvora; José Inverno; Nuno Alves; Ruben Lança; Marta 
Rosa; João Lourenço; António Manhita; Rui Filipe; David Rodrigues; José Borges; Pedro 
Santos; Fábio Piçarra; Diana Bomba; Alexandre Oca; Ana Luz; Sabrina Birra.  
 
2010/2011: Participação no júri (arguente), da unidade curricular prática de ensino 
supervisionada - relatório de estágio - curso de mestrado em ensino de educação física 
nos ensinos básico e secundário dos seguintes mestrandos: Cláudio Guerreiro, Nádia 
Luz, Mário Gorjão, José Miguel Fonseca, Francisco Candeias, João Batalha, Ricardo 
Rosa, Susana Fialho, Adriano Mariano, Liliana Martins, Bruno Cruz, Mariana Cabrita, 
Edgar Costa, Luís Paixão, José Elias e Tiago Sousa. 
 
2009/2010: Participação no júri (arguente), da unidade curricular prática de ensino 
supervisionada – relatório de estágio - curso de mestrado em ensino de educação física 
nos ensinos básico e secundário, dos seguintes mestrandos: Rui Belo; João Morgado; 
Renato Nobre; Patrícia Galvão; Bruno Grade; Marco Lobo; Daniela Cabrita; Sandra 
Federmeyer e Helena Correia.  
 
 
24. Workshops e Comunicações 
 

2019: “Ensino por projeto ao nível pré-escolar: Uma aplicação do método de resolução 
criativa de problemas” da autoria de Fernando de Sousa, Ileana Monteiro e José Bica. No 
II Seminário Internacional “Currículo, Avaliação, Formação e Tecnologias educativas 
(CAFTe), que decorreu na FPCEUP - Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação da Universidade do Porto nos dias 13 e 14 de junho de 2019. O seminário foi 
uma organização do CIIE - Centro de Investigação e Intervenção Educativas da FPCEUP. 
https://www.fpce.up.pt/ciie/sites/default/files/CIIE_Ebook_CAFTe2019_IISeminariovf.pdf 
 

2018: “Redes sociais e desenvolvimento de projetos escolares: o ciclo completo com um 
agrupamento escolar”, da autoria de Fernando de Sousa, Ileana Monteiro e José Bica, no 
I Seminário Internacional “Currículo, Avaliação, Formação e Tecnologias educativas 
(CAFTe), que decorreu na FPCEUP - Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação da Universidade do Porto nos dias 9 e 10 de julho de 2018. O seminário foi 
uma organização do CIIE - Centro de Investigação e Intervenção Educativas da FPCEUP.  
https://www.fpce.up.pt/1cafte/index.html 
https://www.fpce.up.pt/1cafte/assets/Programa_Comunicacoes_Orais.pdf 
 
2014: Apresentação, nas instalações do INUAF, do tema (aula aberta): A Avaliação de 
Desempenho dos Professores de Educação Física. 
http://www.inuaf-
studia.pt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=354&cntnt01returnid=15
1  
 

2014: O projeto “40 ANOS DA DEMOCRACIA EM PORTUGAL – O 25 de Abril e a Europa 
2020” pretende levar a cabo ações coletivas que influenciem o discurso e a prática 
política, no sentido da reposição dos valores originais do 25 de Abril. Tendo participado na 
facilitação de equipas no fórum de Faro (21/1/2014). 
http://www.acert.pt/programacao/registo.php?id=723  
 

https://www.fpce.up.pt/ciie/sites/default/files/CIIE_Ebook_CAFTe2019_IISeminariovf.pdf
https://www.fpce.up.pt/1cafte/index.html
https://www.fpce.up.pt/1cafte/assets/Programa_Comunicacoes_Orais.pdf
http://www.inuaf-studia.pt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=354&cntnt01returnid=151
http://www.inuaf-studia.pt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=354&cntnt01returnid=151
http://www.inuaf-studia.pt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=354&cntnt01returnid=151
http://www.acert.pt/programacao/registo.php?id=723
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2009: Rankings and School`s, Quality, na Conferência Internacional Changing Practices in 
Inclusive Schools, que decorreu na Universidade de Évora e organizado pelo CIEP U.E. - 
Centro de Investigação em Educação e Psicologia, no âmbito do Projeto IRIS - 
Improvement Through Research in Inclusive Schools (Poster).  
http://www.irisconference.uevora.pt/doc/Livro_Resumos.pdf  

 
25. Organização de reuniões cientificas 
 
2011: Comissão Organizadora da 12.ª Conferência Europeia de Criatividade e Inovação 
(ECCI XII), realizada em Faro.  
http://www.eaci.net/eccixii/organization.php?l=es 
 
2008: Moderador no Congresso International Sports Meeting 2008, que decorreu no Hotel 

Tivoli Almansor (Carvoeiro) e organizado pelo Projeto Abóbora.  
 
2008: Comissão Organizadora do Congresso Internacional de Criatividade e Inovação, 
realizado em Loulé.  
 
 
26. Publicações cientificas  
 
2019: Sousa F., Monteiro I.  & Bica J. Ensino por projeto ao nível pré-escolar: Uma 
aplicação do método de resolução criativa de problemas. In  A. Monteiro, C. Figueiredo, F. 
Sousa-Pereira & M. Pinto (Org.), Curriculum, avaliação, formação e tecnologias 
educativas (CAFTe): Contributos teóricos e práticos. II seminário Internacional (pp.48-61). 
ISBN  978-989-8471-34-5. Porto: CIIE/FPCEUP. 
file:///D:/Documents114.1/T%20DOCTORAL%2011%20JULHO%202007/ARTIGOS%20E
M%20QUE%20PARTICIPO/Artigos%20Publicados/CIIE_Ebook_CAFTe2019_IISeminario
vf.pdf 
https://www.fpce.up.pt/ciie/sites/default/files/CIIE_Ebook_CAFTe2019_IISeminariovf.pdf 
 
2018a: Sousa F., Monteiro I.  & Bica J. Redes sociais e desenvolvimento de projetos 
escolares: O ciclo completo com um agrupamento de escolas do Algarve. In C. 
Figueiredo, F. Sousa-Pereira, F. Costa & M. Pinto (Org.), Curriculum, avaliação, formação 
e tecnologias educativas (CAFTe): Contributos teóricos e práticos. I seminário 
Internacional  (pp.417- 433). ISBN 978-989-8471-32-1. Porto: CIIE/FPCEUP. 

file:///D:/Documents114.1/T%20DOCTORAL%2011%20JULHO%202007/ARTIGOS%20E
M%20QUE%20PARTICIPO/Artigos%20Publicados/EBookCIIE_Curriculo_Avaliacao_For
macao_Tecnologias_Educativas_2018.pdf 
https://www.fpce.up.pt/cafte/1cafte/assets/Ebook_CAFTe2018.pdf 

2018: Sousa, F., Monteiro, I. & Bica, J. “A evolução das redes sociais na execução de 
projetos: o ciclo completo com um agrupamento escolar”, Estudos de Psicologia 
(Campinas), 35(3), 265-274.  

http://dx.doi.org/10.1590/1982-02752018000300005 
 

http://www.irisconference.uevora.pt/doc/Livro_Resumos.pdf
http://www.eaci.net/eccixii/organization.php?l=es
file:///D:/Documents114.1/T%20DOCTORAL%2011%20JULHO%202007/ARTIGOS%20EM%20QUE%20PARTICIPO/Artigos%20Publicados/CIIE_Ebook_CAFTe2019_IISeminariovf.pdf
file:///D:/Documents114.1/T%20DOCTORAL%2011%20JULHO%202007/ARTIGOS%20EM%20QUE%20PARTICIPO/Artigos%20Publicados/CIIE_Ebook_CAFTe2019_IISeminariovf.pdf
file:///D:/Documents114.1/T%20DOCTORAL%2011%20JULHO%202007/ARTIGOS%20EM%20QUE%20PARTICIPO/Artigos%20Publicados/CIIE_Ebook_CAFTe2019_IISeminariovf.pdf
https://www.fpce.up.pt/ciie/sites/default/files/CIIE_Ebook_CAFTe2019_IISeminariovf.pdf
file:///D:/Documents114.1/T%20DOCTORAL%2011%20JULHO%202007/ARTIGOS%20EM%20QUE%20PARTICIPO/Artigos%20Publicados/EBookCIIE_Curriculo_Avaliacao_Formacao_Tecnologias_Educativas_2018.pdf
file:///D:/Documents114.1/T%20DOCTORAL%2011%20JULHO%202007/ARTIGOS%20EM%20QUE%20PARTICIPO/Artigos%20Publicados/EBookCIIE_Curriculo_Avaliacao_Formacao_Tecnologias_Educativas_2018.pdf
file:///D:/Documents114.1/T%20DOCTORAL%2011%20JULHO%202007/ARTIGOS%20EM%20QUE%20PARTICIPO/Artigos%20Publicados/EBookCIIE_Curriculo_Avaliacao_Formacao_Tecnologias_Educativas_2018.pdf
https://www.fpce.up.pt/cafte/1cafte/assets/Ebook_CAFTe2018.pdf
http://dx.doi.org/10.1590/1982-02752018000300005
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2017: Bica, J., Monteiro, I. &  Sousa, F. “O projeto curricular de turma no enquadramento 
escolar: comparação das perceções dos professores e dos diretores de turma de uma 
escola secundária”, Revista: Temas e Problemas, 16, 73-91, Centro de Investigação em 

Educação e Psicologia, CIEP, Universidade de Évora. ISSN: 1646-2831. 
http://www.revistas.uevora.pt/index.php/educacao/issue/view/73 
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/195-754-1-SM.pdf 
 
2014a: Cerdeira, A., Rodrigues, I., Santos, P. & Bica, J. “Aptidão Física e Resultados 
Escolares dos Alunos do Ensino Secundário: Estudo Comparativo das Escolas 
Secundárias de Faro” STUDIA n.º 17, julho de 2014, INUAF - Instituto Universitário Dom 

Afonso III, Loulé. 
http://revista.inuaf-
studia.pt/index.php?mact=News,cntnt01,default,0&cntnt01detailpage=62&cntnt01summar
ytemplate=newsSummaryIndex&cntnt01detailtemplate=newsDetail&cntnt01category_id=2
3&cntnt01returnid=62 
 
2014: Sousa, F., Bica, J. & Monteiro, I. “Aprendendo com o insucesso: Um estudo de caso 
de aplicação da resolução criativa de problemas ao projeto educativo”. Estudos de 
Psicologia (Universidade de Campinas). 31(1), 55-63. ISSN 1982-0275.  
http://dx.doi.org/10.1590/0103-166X2014000100006. 
http://www.scielo.br/pdf/estpsi/v31n1/a06v31n1.pdf 
 
2013: Bica, J. & Brás, A. “Aptidão física e resultados escolares dos alunos do ensino 
secundário: um estudo de caso” STUDIA n.º 16, Agosto de 2013, INUAF - Instituto 

Universitário Dom Afonso III, Loulé. 
http://revista.inuaf-studia.pt/uploads/news/id123/Bica-
APTIDÃO%20FÍSICA%20E%20RESULTADOS%20ESCOLARES.pdf  

 

2011a: Bica, J. & Sousa, F., Rankings e Qualidade Percebida nas Escolas do Algarve, 
Revista Educação - Temas e Problemas, 7, 4, 31-44, Centro de Investigação em 

Educação e Psicologia, CIEP, Universidade de Évora 
http://www.oei.es/historico/N18103.php 
 

2011: Bica, J. & Sousa, F., Rankings e qualidade percebida nas escolas secundárias do 
Algarve. Revista Portuguesa de Pedagogia, 45, 1, 93-109 (SCIELO referenced). 

ISSN:1647-8614 
DOI: http://dx.doi.org/10.14195/1647-8614_45-1_6 
URI: http://hdl.handle.net/10316.2/4847 
http://193.136.6.118/bitstream/10316.2/4847/2/9%20-
%20Rankings%20e%20qualidade%20percebida%20nas%20escolas%20secund%C3%A1
rias%20do%20Algarve.pdf  
 
2010a: Ferreira, J., Bica, J. & Castanho, G.,  Orientação Motivacional em Atletas Infantis 
de Natação Pura, STUDIA N.º 13 - Tomo II, dezembro de 2010, pp. 7-9, INUAF- Instituto 

Universitário Dom Afonso III, Loulé.  
 
2010: Bica, J. & Sousa, F., Rankings e Qualidade de Escolas, STUDIA N.º 13 - Tomo II, 

dezembro de 2010, pp. 15-17, INUAF- Instituto Universitário Dom Afonso III, Loulé.  
 
2007: Bica, J., Rankings y calidad educativa en los centros de enseñanza secundaria de 
el Algarve, Tese de doutoramento, Universidade de Sevilha.  

http://www.revistas.uevora.pt/index.php/educacao/issue/view/73
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/195-754-1-SM.pdf
http://revista.inuaf-studia.pt/index.php?mact=News%2ccntnt01%2cdefault%2c0&cntnt01detailpage=62&cntnt01summarytemplate=newsSummaryIndex&cntnt01detailtemplate=newsDetail&cntnt01category_id=23&cntnt01returnid=62
http://revista.inuaf-studia.pt/index.php?mact=News%2ccntnt01%2cdefault%2c0&cntnt01detailpage=62&cntnt01summarytemplate=newsSummaryIndex&cntnt01detailtemplate=newsDetail&cntnt01category_id=23&cntnt01returnid=62
http://revista.inuaf-studia.pt/index.php?mact=News%2ccntnt01%2cdefault%2c0&cntnt01detailpage=62&cntnt01summarytemplate=newsSummaryIndex&cntnt01detailtemplate=newsDetail&cntnt01category_id=23&cntnt01returnid=62
http://revista.inuaf-studia.pt/index.php?mact=News%2ccntnt01%2cdefault%2c0&cntnt01detailpage=62&cntnt01summarytemplate=newsSummaryIndex&cntnt01detailtemplate=newsDetail&cntnt01category_id=23&cntnt01returnid=62
http://dx.doi.org/10.1590/0103-166X2014000100006
http://www.scielo.br/pdf/estpsi/v31n1/a06v31n1.pdf
http://revista.inuaf-studia.pt/uploads/news/id123/Bica-APTIDÃO%20FÍSICA%20E%20RESULTADOS%20ESCOLARES.pdf
http://revista.inuaf-studia.pt/uploads/news/id123/Bica-APTIDÃO%20FÍSICA%20E%20RESULTADOS%20ESCOLARES.pdf
http://www.oei.es/historico/N18103.php
http://dx.doi.org/10.14195/1647-8614_45-1_6
http://hdl.handle.net/10316.2/4847
http://193.136.6.118/bitstream/10316.2/4847/2/9%20-%20Rankings%20e%20qualidade%20percebida%20nas%20escolas%20secund%C3%A1rias%20do%20Algarve.pdf
http://193.136.6.118/bitstream/10316.2/4847/2/9%20-%20Rankings%20e%20qualidade%20percebida%20nas%20escolas%20secund%C3%A1rias%20do%20Algarve.pdf
http://193.136.6.118/bitstream/10316.2/4847/2/9%20-%20Rankings%20e%20qualidade%20percebida%20nas%20escolas%20secund%C3%A1rias%20do%20Algarve.pdf


 

20 

 

http://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/2125/rankings-y-calidad-educativa-en-los-centros-
de-ensenanza-secundaria-de-el-algarve-portugal/ 
 
1987: Massada, L., Botelho, M., Faria, R. & Bica, J., Índices de Flexibilidade do 
Futebolista, Revista Portuguesa de Medicina Desportiva, Volume 6, n.º 8 maio/junho de 
1987, pp. 85-93, Mediações, Lisboa.  
 
 
27. Outras publicações 
 
2009: Bica, J. & Sousa, F. Rankings. Público: Cartas à Diretora 21 de dezembro, p.10. 

 
2008: Bica, J. & Sousa, F. Qualidade versus Rankings nas escolas secundárias. O 

Algarve, 3 de Março p.8. 
 
 
28. Idiomas 

Inglês: Leitura e conversação. 

Castelhano: Leitura, escrita e conversação. 

Francês: Leitura. 

 

29.Filiações:  

 

- Fórum português de administração educacional. 

- Sindicato democrático dos professores do sul. 

- Direção da Associação Portuguesa para a Inovação e Criatividade nas Organizações 
(APGICO – www.apgico.pt; Pessoa Coletiva nº 508069670). 
 
- Centro de Investigação das Ciências da Educação e Formação (CICEF) do Instituto 
Superior D. Afonso III - Loulé 
 

 

http://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/2125/rankings-y-calidad-educativa-en-los-centros-de-ensenanza-secundaria-de-el-algarve-portugal/
http://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/2125/rankings-y-calidad-educativa-en-los-centros-de-ensenanza-secundaria-de-el-algarve-portugal/

