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Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de Ensino Superior / Entidade Instituidora:
Universidade Do Algarve

A1.a. Outras Instituições de Ensino Superior / Entidades Instituidoras:

A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (UAlg)

A3. Ciclo de estudos:
Ensino de Português e Inglês no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário

A3. Study programme:
Master in Portuguese and Spanish Teaching for Basic and Secondary School Teachers

A4. Grau:
Mestre

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
n. 72 de 14 de Abril de 2010 com alterações no n. 158 de 19 de agosto de 2013

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Didáctica das Línguas

A6. Main scientific area of the study programme:
Language Education

A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 
256/2005, de 16 de Março (CNAEF): 

145

A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 
256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável: 

<sem resposta>

A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 
256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável: 

<sem resposta>

A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
120

A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
dois anos, 4 semestres

A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
two years, 4 semestres

A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
20
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A11. Condições de acesso e ingresso:
Os candidatos devem cumprir as condições referidas nos n.ºs 1 e 2 do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de 
março, acrescidas pelas disposições do Decreto-Lei n.º 43/2007, de 22 de fevereiro, do Decreto-Lei n.º 
220/2009, de 8 de setembro, e da Portaria n.º 1189/2010, de 17 de novembro.

A11. Entry Requirements:
Candidates must meet the legislation requirements of nºs 1 and 2 of DL nº 74/2006 of 24th of March, as well 
as the dispositions of DL nº 43/2007, of 22nd of February, of DL nº 220/2009 of 8th of Setember, and the 
dispositions of Portaria n.º 1189/2010, of 17th of November.

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

A12. Percursos alternativos como ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades 
do doutoramento em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):

Sim (por favor preencha a tabela A 12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras)

A12.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do 
doutoramento (se aplicável)

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em 
que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms 
of organisation of alternative paths compatible with the structure of the study cycle (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):

Ensino de Português e Espanhol Teaching of Portuguese and Spanish

Ensino de Português e Francês Teaching of Portuguese and French

Ensino de Português e Línguas Clássicas Teaching of Portuguese and Classic Languages

Ensino de Inglês e Espanhol Teaching of English and Spanish

Ensino de Inglês e Francês Teaching of English and French

A13. Estrutura curricular

Mapa I - Ensino de Português e Espanhol

A13.1. Ciclo de Estudos:
Ensino de Português e Inglês no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário

A13.1. Study programme:
Master in Portuguese and Spanish Teaching for Basic and Secondary School Teachers

A13.2. Grau:
Mestre

A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ensino de Português e Espanhol

A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Teaching Portugese and Spanish

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and 
credits that must be obtained before a degree is awarded
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Área Científica / Scientific Area
Sigla / 
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory 
ECTS

ECTS Optativos / Optional 
ECTS*

Didáctica das Línguas/Language 
Education

D 78 6

Ciências da Educação/Educational 
Sciences

CE 18 0

Psicologia/Psychology P 12 0

Língua L 0 6

(4 Items) 108 12

Mapa I - Ensino de Português e Francês

A13.1. Ciclo de Estudos:
Ensino de Português e Inglês no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário

A13.1. Study programme:
Master in Portuguese and Spanish Teaching for Basic and Secondary School Teachers

A13.2. Grau:
Mestre

A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ensino de Português e Francês

A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Teaching Portugese and French

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and 
credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area
Sigla / 
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory 
ECTS

ECTS Optativos / Optional 
ECTS*

Didáctica de Línguas/Language Education D 78 6

Ciências da Educação/Educational 
Sciences

CE 18 0

Psicologia/Psychology P 12 0

Língua/Language L 0 6

(4 Items) 108 12

Mapa I - Ensino de Português e Línguas Clássicas

A13.1. Ciclo de Estudos:
Ensino de Português e Inglês no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário

A13.1. Study programme:
Master in Portuguese and Spanish Teaching for Basic and Secondary School Teachers

A13.2. Grau:
Mestre

A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ensino de Português e Línguas Clássicas

A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Teaching Portuguese and Classic Languages
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A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and 
credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area
Sigla / 
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory 
ECTS

ECTS Optativos / Optional 
ECTS*

Didáctica de Línguas/Language Education D 78 6

Ciências da Educação/Educational 
Sciences

CE 18 0

Psicologia/Psychology P 12 0

Língua/Language L 0 6

(4 Items) 108 12

Mapa I - Ensino de Inglês e Espanhol

A13.1. Ciclo de Estudos:
Ensino de Português e Inglês no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário

A13.1. Study programme:
Master in Portuguese and Spanish Teaching for Basic and Secondary School Teachers

A13.2. Grau:
Mestre

A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ensino de Inglês e Espanhol

A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Teaching English and Spanish

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and 
credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area
Sigla / 
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory 
ECTS

ECTS Optativos / Optional 
ECTS*

Didáctica de Línguas/Language Education D 78 6

Ciências da Educação/Educational 
Sciences

CE 18 0

Psicologia/Psychology P 12 0

Língua/Language L 0 6

(4 Items) 108 12

Mapa I - Ensino de Inglês e Espanhol

A13.1. Ciclo de Estudos:
Ensino de Português e Inglês no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário

A13.1. Study programme:
Master in Portuguese and Spanish Teaching for Basic and Secondary School Teachers

A13.2. Grau:
Mestre

A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ensino de Inglês e Espanhol
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A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Teaching English and Spanish

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and 
credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area
Sigla / 
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory 
ECTS

ECTS Optativos / Optional 
ECTS*

Didáctica de Línguas/Language Education D 78 6

Ciências da Educação/Educational 
Sciences

CE 18 0

Psicologia/Psychology P 12 0

Língua/Language L 0 6

(4 Items) 108 12

A14. Plano de estudos

Mapa II - Ensino de Português e Espanhol - 1/1

A14.1. Ciclo de Estudos:
Ensino de Português e Inglês no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário

A14.1. Study programme:
Master in Portuguese and Spanish Teaching for Basic and Secondary School Teachers

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ensino de Português e Espanhol

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Teaching Portuguese and Spanish

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1/1

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1/1

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular 
Units

Área 
Científica / 
Scientific 
Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact 
Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

DIMENSÕES SOCIOLÓGICAS DA 
EDUCAÇÃO E DA GESTÃO 
ESCOLAR/SOCIOLOGICAL 
DIMENSIONS OF EDUCATION 
AND EDUCATIONAL 
MANAGEMENT

CE semestral/semester 168 TP26;OT05 6 n.a.

DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM/HUMAN 
DEVELOPMENT AND LEARNING

P semestral/semester 168 TP26;OT05 6 n.a.

D semestral/semester 168 TP26;OT05 6 n.a
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DIDÁCTICA DE LÍNGUAS/APPLIED 
LINGUISTICS TO THE TEACHING 
OF LANGUAGES

Optativa I (Português ou 
Espanhol)/Optional I (Portuguese or 
Spanish)

L semestral/semester 168 TP26;OT05 6

O aluno escolherá as 
unidades curriculares 
optativas de acordo 
com as suas 
necessidades de 
formação na disciplina 
que irá ensinar/ The 
student will choose the 
optional curricular units 
in accordance with 
his/her own specific 
learning needs.

optativa II (TÉCNICAS DE TEATRO 
PARA O ENSINO DE LÍNGUAS ou 
POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E 
ENSINO DE LÍNGUAS/ Optional II 
LINGUISTIC POLITICS IN 
LANGUAGE TEACHING or 
THEATRE TECHNIQUES TO 
LANGUAGE TEACHERS

D semestral/semester 168
TP-10; 
P-20; OT-5 

6

O aluno escolherá as 
unidades curriculares 
optativas de acordo 
com as suas 
necessidades de 
formação na disciplina 
que irá ensinar/ The 
student will choose the 
optional curricular units 
in accordance with 
his/her own specific 
learning needs.

(5 Items)

Mapa II - Ensino de Português e Espanhol - 1/2

A14.1. Ciclo de Estudos:
Ensino de Português e Inglês no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário

A14.1. Study programme:
Master in Portuguese and Spanish Teaching for Basic and Secondary School Teachers

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ensino de Português e Espanhol

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Teaching Portuguese and Spanish

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1/2

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1/2

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular 
Units

Área 
Científica / 
Scientific 
Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact 
Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations 
(5)

COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES 
INTERPESSOAIS/COMMUNICATION 
AND INTERPERSONAL 
RELATIONSHIPS

P semestral/semester 168 TP26;OT05 6 n.a.

CE semestal/semester 168 TP26;OT05 6 n.a.
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CURRICULO E ENSINO DE LÍNGUAS/ 
CURRICULUM AND LANGUAGE 
TEACHING

TECNOLOGIAS APLICADAS AO ENSINO 
DE LÍNGUAS/APPLIED TECHNOLOGIES 
TO LANGUAGE TEACHING

D semestral/semester 168 TP26;OT05 6 n.a.

DIDÁCTICA DO PORTUGUÊS / APPLIED 
LINGUISTICS TO THE TEACHING OF 
PORTUGUESE

D semestral/semester 168 TP26;OT05 6 n.a.

DIDÁCTICA DO ESPANHOL/ APPLIED 
LINGUISTICS TO THE TEACHING OF 
SPANISH

D semestral/semester 168 TP26;OT05 6 n.a.

(5 Items)

Mapa II - Ensino de Português e Espanhol - 2

A14.1. Ciclo de Estudos:
Ensino de Português e Inglês no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário

A14.1. Study programme:
Master in Portuguese and Spanish Teaching for Basic and Secondary School Teachers

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ensino de Português e Espanhol

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Teaching of Portuguese and Spanish

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área 
Científica / 
Scientific 
Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact 
Hours (4)

ECTS Observações / Observations (5)

INVESTIGAÇÃO EM 
ENSINO DE LÍNGUAS/ 
RESEARCH IN 
LANGUAGE TEACHING 

CE semestral/semester 168 S-26;OT-5 6

Esta unidade curricular ocorre 
durante o primeiro semestre do 
Estágio Profissional anual/This 
curricular unit occurs during the first 
semester of the annual professional 
practice

ESTÁGIO / PRÁTICA 
PEDAGOGICA 
SUPERVISIONADA E 
RELATÓRIO 
CIENTÍFICO / 
PROFESSIONAL 
PRACTICE / 
SUPERVISED SCHOOL 
PRACTICE WITH 
SCIENTIFIC REPORT

D anual / annual 1512 PL-90; 
S-52; OT-
52; E-240

54 E= 240 horas correspondentes a 
trabalho realizado pelo aluno: a) 
em actividades do processo de 
iniciação à prática profissional e na 
prática lectiva sob orientação dos 
Supervisores; b) em actividades 
orientadas de observação, de 
pesquisa e de recolha de dados e 
em actividades escolares não 
lectivas. / E=240 hours correspond 
to the following work done by the 
student: a) activities of initiation to 
professional teaching practice and 
supervised teaching activities at 
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school; supervised observation 
actiivities, research and data 
collection, and other school 
activities.

(2 Items)

Mapa II - Ensino de Português e Francês - 1/1

A14.1. Ciclo de Estudos:
Ensino de Português e Inglês no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário

A14.1. Study programme:
Master in Portuguese and Spanish Teaching for Basic and Secondary School Teachers

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ensino de Português e Francês

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Teaching of Portuguese and French

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1/1

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1/1

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular 
Units

Área 
Científica / 
Scientific 
Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact 
Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

DIMENSÕES SOCIOLÓGICAS DA 
EDUCAÇÃO E DA GESTÃO 
ESCOLAR/SOCIOLOGICAL 
DIMENSIONS OF EDUCATION 
AND EDUCATIONAL 
MANAGEMENT

CE semestral/semester 168 TP26;OT05 6 n.a.

DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM / HUMAN 
DEVELOPMENT AND LEARNING

P semestral/semester 168 TP26;OT05 6 n.a.

DIDÁCTICA DE LÍNGUAS/APPLIED 
LINGUISTICS TO THE TEACHING 
OF LANGUAGES

D semestral/seme 168 TP26;OT05 6 n.a.

OPTATIVA I (PORTUGUÊS ou 
FRANCÊS / OPTIONAL I 
(PORTUGUESE or FRENCH)

L semestral/semester 168 TP26;OT05 6

O aluno escolherá as 
unidades curriculares 
optativas de acordo 
com as suas 
necessidades de 
formação na disciplina 
que irá ensinar/ The 
student will choose the 
optional curricular units 
in accordance with 
his/her own specific 
learning needs.

OPTATIVA II (POLÍTICAS 
LINGUÍSTICAS E ENSINO DE 
LÍNGUAS ouTÉCNICAS DE 
TEATRO PARA O ENSINO DE 

D semestral/semester 168 TP-10 P:20; 
OT-5 

6 n.a.
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LÍNGUAS) / (LINGUISTIC 
POLITICS IN LANGUAGE 
TEACHING or THEATRE 
TECHNIQUES TO LANGUAGE 
TEACHERS)

(5 Items)

Mapa II - Ensino de Português e Francês - 1/2

A14.1. Ciclo de Estudos:
Ensino de Português e Inglês no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário

A14.1. Study programme:
Master in Portuguese and Spanish Teaching for Basic and Secondary School Teachers

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ensino de Português e Francês

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Teaching Portuguese and French

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1/2

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1/2

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular 
Units

Área 
Científica / 
Scientific 
Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact 
Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations 
(5)

COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES 
INTERPESSOAIS/COMMUNICATION 
AND INTERPERSONAL 
RELATIONSHIPS

P semestral/semester 168 TP26;OT05 6 n.a.

CURRICULO E ENSINO DE 
LÍNGUAS/CURRICULUM AND 
LANGUAGE TEACHING

CE semestral/seme 168 TP26;OT05 6 n.a.

TECNOLOGIAS APLICADAS AO ENSINO 
DE LÍNGUAS/ APPLIED 
TECHNOLOGIES TO LANGUAGE 
TEACHING

D semestral/semester 168 TP26;OT05 6 n.a.

DIDÁCTICA DO PORTUGUÊS / APPLIED 
LINGUISTICS TO THE TEACHING OF 
PORTUGUESE

D semestral/semester 168 TP26;OT05 6 n.a.

DIDÁCTICA DO FRANCÊS/ APPLIED 
LINGUISTICS TO THE TEACHING OF 
FRENCH

D semestral/seme 168 TP26;OT05 6 n.a.

(5 Items)

Mapa II - Ensino de Português e Francês - 2

A14.1. Ciclo de Estudos:
Ensino de Português e Inglês no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário
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A14.1. Study programme:
Master in Portuguese and Spanish Teaching for Basic and Secondary School Teachers

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ensino de Português e Francês

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Teaching Portuguese and French

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área 
Científica / 
Scientific 
Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact 
Hours (4)

ECTS Observações / Observations (5)

INVESTIGAÇÃO EM 
ENSINO DE 
LÍNGUAS/RESEARCH IN 
LANGUAGE TEACHING

CE semestral/semester 168 S-26; OT-5 6

Esta unidade curricular ocorre 
durante o primeiro semestre do 
Estágio Profissional anual/This 
curricular unit occurs during the 
first semester of the annual 
professional practice.

ESTÁGIO / PRÁTICA 
PEDAGOGICA 
SUPERVISIONADA E 
RELATÓRIO CIENTÍFICO / 
PROFESSIONAL 
PRACTICE / SUPERVISED 
SCHOOL PRACTICE WITH 
SCIENTIFIC REPORT

D anual/ annual 1512
PL-90; 
S52; OT-
52; E-240

54

E= 240 horas correspondentes a 
trabalho realizado pelo aluno: a) 
em actividades do processo de 
iniciação à prática profissional e 
na prática lectiva sob orientação 
dos Supervisores; b) em 
actividades orientadas de 
observação, de pesquisa e de 
recolha de dados e em 
actividades escolares não 
lectivas. / E=240 hours 
correspond to the following work 
done by the student: a) activities 
of initiation to professional 
teaching practice and supervised 
teaching activities at school; 
supervised observation actiivities, 
research and data collection, and 
other school activities.

(2 Items)

Mapa II - Ensino de Português e Línguas Clássicas - 1/1

A14.1. Ciclo de Estudos:
Ensino de Português e Inglês no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário

A14.1. Study programme:
Master in Portuguese and Spanish Teaching for Basic and Secondary School Teachers

A14.2. Grau:
Mestre
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A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ensino de Português e Línguas Clássicas

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Teaching Portuguese and Classic Languages

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1/1

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1/1

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular 
Units

Área 
Científica / 
Scientific 
Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact 
Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations 
(5)

DIMENSÕES SOCIOLÓGICAS DA 
EDUCAÇÃO E DA GESTÃO 
ESCOLAR/SOCIOLOGICAL 
DIMENSIONS OF EDUCATION AND 
EDUCATIONAL MANAGEMENT

CE semestral/semester 168 TP26;OT05 6 n.a.

DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM/HUMAN 
DEVELOPMENT AND LEARNING

P semestral/semester 168 TP26;OT05 6 n.a.

DIDÁCTICA DE LÍNGUAS/APPLIED 
LINGUISTICS TO THE TEACHING OF 
LANGUAGES

D semestral/semester 168 TP26;OT05 6 n.a.

OPTATIVA I (PORTUGUÊS ou LATIM / 
OPTIONAL I (PORTUGUESE or LATIN)

L semestral/semester 168 TP26;OT05 6 n.a.

OPTATIVA II (POLÍTICAS 
LINGUÍSTICAS E ENSINO DE LÍNGUAS 
ouTÉCNICAS DE TEATRO PARA O 
ENSINO DE LÍNGUAS) / (LINGUISTIC 
POLITICS IN LANGUAGE TEACHING or 
THEATRE TECHNIQUES TO 
LANGUAGE TEACHERS)

D semestral/semester 168
TP-10; P-20; 
OT-5

6 n.a.

(5 Items)

Mapa II - Ensino de Português e Línguas Clássicas - 1/2

A14.1. Ciclo de Estudos:
Ensino de Português e Inglês no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário

A14.1. Study programme:
Master in Portuguese and Spanish Teaching for Basic and Secondary School Teachers

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ensino de Português e Línguas Clássicas

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Teaching of Portuguese and Classic Languages

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1/2
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A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1/2

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular 
Units

Área 
Científica / 
Scientific 
Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact 
Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations 
(5)

COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES 
INTERPESSOAIS/COMMUNICATION 
AND INTERPERSONAL 
RELATIONSHIPS

P semestral/semester 168 TP26;OT05 6 n.a.

CURRICULO E ENSINO DE 
LÍNGUAS/CURRICULUM AND 
LANGUAGE TEACHING

CE semestral/semester 168 TP26;OT05 6 n.a.

TECNOLOGIAS APLICADAS AO ENSINO 
DE LÍNGUAS/ APPLIED 
TECHNOLOGIES TO LANGUAGE 
TEACHING

D semestral/semester 168 TP26;OT05 6 n.a.

DIDÁCTICA DO PORTUGUÊS / APPLIED 
LINGUISTICS TO THE TEACHING OF 
PORTUGUESE

D semestral/semester 168 TP26;OT05 6 n.a.

DIDÁCTICA DO LATIM / APPLIED 
LINGUISTICS TO THE TEACHING OF 
LATIN

D semestral/semester 168 TP26;OT05 6 n.a.

(5 Items)

Mapa II - Ensino de Português e Línguas Clássicas - 2

A14.1. Ciclo de Estudos:
Ensino de Português e Inglês no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário

A14.1. Study programme:
Master in Portuguese and Spanish Teaching for Basic and Secondary School Teachers

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ensino de Português e Línguas Clássicas

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Teaching Portuguese and Classic Languages

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área 
Científica / 
Scientific 
Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact 
Hours (4)

ECTS Observações / Observations (5)

CE semestral/semester 168 S-26; OT-5 6
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INVESTIGAÇÃO EM 
ENSINO DE 
LÍNGUAS/RESEARCH IN 
LANGUAGE TEACHING

Esta unidade curricular ocorre 
durante o primeiro semestre do 
Estágio Profissional anual/This 
curricular unit occurs during the 
first semester of the annual 
professional practice.

ESTÁGIO / PRÁTICA 
PEDAGOGICA 
SUPERVISIONADA E 
RELATÓRIO CIENTÍFICO / 
PROFESSIONAL 
PRACTICE / SUPERVISED 
SCHOOL PRACTICE WITH 
SCIENTIFIC REPORT

D anual/annual 1512
PL-90; 
S-52; OT-
52; E-240

54

E= 240 horas correspondentes a 
trabalho realizado pelo aluno: a) 
em actividades do processo de 
iniciação à prática profissional e 
na prática lectiva sob orientação 
dos Supervisores; b) em 
actividades orientadas de 
observação, de pesquisa e de 
recolha de dados e em 
actividades escolares não 
lectivas. / E=240 hours 
correspond to the following work 
done by the student: a) activities 
of initiation to professional 
teaching practice and supervised 
teaching activities at school; 
supervised observation actiivities, 
research and data collection, and 
other school activities.

(2 Items)

Mapa II - Ensino de Inglês e Espanhol - 1/1

A14.1. Ciclo de Estudos:
Ensino de Português e Inglês no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário

A14.1. Study programme:
Master in Portuguese and Spanish Teaching for Basic and Secondary School Teachers

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ensino de Inglês e Espanhol

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Teaching English and Spanish

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1/1

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1/1

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular 
Units

Área 
Científica / 
Scientific 
Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact 
Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations 
(5)

DIMENSÕES SOCIOLÓGICAS DA 
EDUCAÇÃO E DA GESTÃO 
ESCOLAR/SOCIOLOGICAL 
DIMENSIONS OF EDUCATION AND 
EDUCATIONAL MANAGEMENT

CE semestral/semester 168 TP26;OT05 6 n.a.

P semestral/semester 168 TP26;OT05 6 n.a.
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DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM/HUMAN 
DEVELOPMENT AND LEARNING

DIDÁCTICA DE LÍNGUAS/APPLIED 
LINGUISTICS TO THE TEACHING OF 
LANGUAGES

D semestral/semester 168 TP26;OT05 6 n.a.

OPTATIVA I (INGLÊS ou ESPANHOL) / 
OPTIONAL I (ENGLIOSH OR SPANISH)

L semestral/semester 168 TP26;OT05 6 n.a.

OPTATIVA II (POLÍTICAS 
LINGUÍSTICAS E ENSINO DE LÍNGUAS 
ouTÉCNICAS DE TEATRO PARA O 
ENSINO DE LÍNGUAS) / (LINGUISTIC 
POLITICS IN LANGUAGE TEACHING or 
THEATRE TECHNIQUES TO 
LANGUAGE TEACHERS)

D semestral/semester 168
TP-10; P-20; 
OT-5

6 n.a.

(5 Items)

Mapa II - Ensino de Inglês e Espanhol - 1/2

A14.1. Ciclo de Estudos:
Ensino de Português e Inglês no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário

A14.1. Study programme:
Master in Portuguese and Spanish Teaching for Basic and Secondary School Teachers

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ensino de Inglês e Espanhol 

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Teaching English ans Spanish

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1/2

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1/2

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular 
Units

Área 
Científica / 
Scientific 
Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact 
Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES 
INTERPESSOAIS/COMMUNICATION 
AND INTERPERSONAL 
RELATIONSHIPS

P semestral/semester 168 TP26;OT05 6

As aulas desta 
unidade curricular 
funcionam em 
simultâneo para 
todas as áreas de 
especialização do 
curso. /The lessons 
of this curricular unit 
are taugth 
simultaneously to all 
branches of the 
course. 

CURRÍCULO E ENSINO DE 
LÍNGUAS/CURRICULUM AND 
LANGUAGE TEACHING

CE semestral/semester 168 TP26;OT05 6 As aulas desta 
unidade curricular 
funcionam em 
simultâneo para 
todas as áreas de 
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especialização do 
curso. /The lessons 
of this curricular unit 
are taugth 
simultaneously to all 
branches of the 
course. 

TECNOLOGIAS APLICADAS AO 
ENSINO DE LÍNGUAS/ APPLIED 
TECHNOLOGIES TO LANGUAGE 
TEACHING

D semestral/semester 168 TP26;OT05 6

As aulas desta 
unidade curricular 
funcionam em 
simultâneo para 
todas as áreas de 
especialização do 
curso. /The lessons 
of this curricular unit 
are taugth 
simultaneously to all 
branches of the 
course. 

DIDÁCTICA DO ESPANHOL/ APPLIED 
LINGUISTICS TO THE TEACHING OF 
SPANISH

D semestral/semester 168 TP26;OT05 6 n.a.

DIDÁCTICA DO INGLÊS / APPLIED 
LINGUISTICS TO THE TEACHING OF 
ENGLISH

D semestral/semester 168 TP26;OT05 6 n.a.

(5 Items)

Mapa II - Ensino de Inglês e Espanhol - 2

A14.1. Ciclo de Estudos:
Ensino de Português e Inglês no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário

A14.1. Study programme:
Master in Portuguese and Spanish Teaching for Basic and Secondary School Teachers

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ensino de Inglês e Espanhol

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Teaching English and Spanish

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área 
Científica / 
Scientific 
Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact 
Hours (4)

ECTS Observações / Observations (5)

INVESTIGAÇÃO EM 
ENSINO DE 
LÍNGUAS/RESEARCH IN 
LANGUAGE TEACHING

CE semestral/semester 168 S-26; OT-5 6

Esta unidade curricular ocorre 
durante o primeiro semestre do 
Estágio Profissional anual/This 
curricular unit occurs during the 
first semester of the annual 
professional practice.

D anual/annual 1512 54
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ESTÁGIO / PRÁTICA 
PEDAGOGICA 
SUPERVISIONADA E 
RELATÓRIO CIENTÍFICO / 
PROFESSIONAL 
PRACTICE / SUPERVISED 
SCHOOL PRACTICE WITH 
SCIENTIFIC REPORT

PL-90; 
S-52; OT-
52; E-240

E= 240 horas correspondentes a 
trabalho realizado pelo aluno: a) 
em actividades do processo de 
iniciação à prática profissional e 
na prática lectiva sob orientação 
dos Supervisores; b) em 
actividades orientadas de 
observação, de pesquisa e de 
recolha de dados e em 
actividades escolares não 
lectivas. / E=240 hours 
correspond to the following work 
done by the student: a) activities 
of initiation to professional 
teaching practice and supervised 
teaching activities at school; 
supervised observation actiivities, 
research and data collection, and 
other school activities.

(2 Items)

Mapa II - Ensino de Inglês e Francês - 1/1

A14.1. Ciclo de Estudos:
Ensino de Português e Inglês no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário

A14.1. Study programme:
Master in Portuguese and Spanish Teaching for Basic and Secondary School Teachers

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ensino de Inglês e Francês

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Teaching English and French

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1/1

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1/1

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área 
Científica / 
Scientific 
Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact 
Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

DIMENSÕES SOCIOLÓGICAS DA 
EDUCAÇÃO E DA GESTÃO 
ESCOLAR/SOCIOLOGICAL 
DIMENSIONS OF EDUCATION 
AND EDUCATIONAL 
MANAGEMENT

CE semestral/semester 168 TP26;OT05 6

As aulas desta unidade 
curricular funcionam em 
simultâneo para todas 
as áreas de 
especialização do 
curso. /The lessons of 
this curricular unit are 
taugth simultaneously to 
all branches of the 
course. 

DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM/HUMAN 
DEVELOPMENT AND LEARNING

P semestral/semester 168 TP26;OT05 6 As aulas desta unidade 
curricular funcionam em 
simultâneo para todas 
as áreas de 
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especialização do 
curso. /The lessons of 
this curricular unit are 
taugth simultaneously to 
all branches of the 
course. 

DIDÁCTICA DE LÍNGUAS/APPLIED 
LINGUISTICS TO THE TEACHING 
OF LANGUAGES

D semestral/semester 168 TP26;OT05 6

As aulas desta unidade 
curricular funcionam em 
simultâneo para todas 
as áreas de 
especialização do 
curso. /The lessons of 
this curricular unit are 
taugth simultaneously to 
all branches of the 
course. 

OPTATIVA I (INGLÊS ou 
FRANCÊS) / OPTIONAL I 
(ENGLISH or FRENCH)

L semestral/semester 168 TP26;OT05 6

Opcional/ O aluno 
escolherá as unidades 
curriculares optativas 
de acordo com as suas 
necessidades de 
formação na disciplina 
que irá ensinar/ The 
student will choose the 
optional curricular units 
in accordance with 
his/her own specific 
learning needs.

OPTATIVA II (POLÍTICAS 
LINGUÍSTICAS E ENSINO DE 
LÍNGUAS ouTÉCNICAS DE 
TEATRO PARA O ENSINO DE 
LÍNGUAS) / (LINGUISTIC 
POLITICS IN LANGUAGE 
TEACHING or THEATRE 
TECHNIQUES TO LANGUAGE 
TEACHERS)

D semestral/semester 168
TP-10; 
P-20; OT-5

6

Opcional/ O aluno 
escolherá as unidades 
curriculares optativas 
de acordo com as suas 
necessidades de 
formação na disciplina 
que irá ensinar/ The 
student will choose the 
optional curricular units 
in accordance with 
his/her own specific 
learning needs.

(5 Items)

Mapa II - Ensino de Inglês e Francês - 1/2

A14.1. Ciclo de Estudos:
Ensino de Português e Inglês no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário

A14.1. Study programme:
Master in Portuguese and Spanish Teaching for Basic and Secondary School Teachers

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ensino de Inglês e Francês

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Teaching English and French

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1/2

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1/2
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A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular 
Units

Área 
Científica / 
Scientific 
Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact 
Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES 
INTERPESSOAIS/COMMUNICATION 
AND INTERPERSONAL 
RELATIONSHIPS

P semestral/semester 168
TP-26; 
OT05

6

As aulas desta 
unidade curricular 
funcionam em 
simultâneo para 
todas as áreas de 
especialização do 
curso. /The lessons 
of this curricular unit 
are taugth 
simultaneously to all 
branches of the 
course. 

CURRÍCULO E ENSINO DE 
LÍNGUAS/CURRICULUM AND 
LANGUAGE TEACHING

CE semestral/semester 168 TP26;OT05 6

As aulas desta 
unidade curricular 
funcionam em 
simultâneo para 
todas as áreas de 
especialização do 
curso. /The lessons 
of this curricular unit 
are taugth 
simultaneously to all 
branches of the 
course. 

TECNOLOGIAS APLICADAS AO 
ENSINO DE LÍNGUAS/ APPLIED 
TECHNOLOGIES TO LANGUAGE 
TEACHING

D semestral/semester 168 TP26;OT05 6

As aulas desta 
unidade curricular 
funcionam em 
simultâneo para 
todas as áreas de 
especialização do 
curso. /The lessons 
of this curricular unit 
are taugth 
simultaneously to all 
branches of the 
course. 

DIDÁCTICA DO FRANCÊS/ APPLIED 
LINGUISTICS TO THE TEACHING OF 
FRENCH

D semestral/semester 168 TP26;OT05 6 n.a.

DIDÁCTICA DO INGLÊS / APPLIED 
LINGUISTICS TO THE TEACHING OF 
ENGLISH

D semestral/semester 168 TP26;OT05 6 n.a.

(5 Items)

Mapa II - Ensino de Inglês e Francês - 2

A14.1. Ciclo de Estudos:
Ensino de Português e Inglês no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário

A14.1. Study programme:
Master in Portuguese and Spanish Teaching for Basic and Secondary School Teachers

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ensino de Inglês e Francês

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Teaching English and French
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A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área 
Científica / 
Scientific 
Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact 
Hours (4)

ECTS Observações / Observations (5)

INVESTIGAÇÃO EM 
ENSINO DE 
LÍNGUAS/RESEARCH IN 
LANGUAGE TEACHING

CE semestral/semester 168 S-26; OT-5 6

Esta unidade curricular ocorre 
durante o primeiro semestre do 
Estágio Profissional anual/This 
curricular unit occurs during the 
first semester of the annual 
professional practice.

ESTÁGIO / PRÁTICA 
PEDAGOGICA 
SUPERVISIONADA E 
RELATÓRIO CIENTÍFICO / 
PROFESSIONAL 
PRACTICE / SUPERVISED 
SCHOOL PRACTICE WITH 
SCIENTIFIC REPORT

D anual/annual 1512
PL-90; 
S-52; OT-
52; E-240

54

E= 240 horas correspondentes a 
trabalho realizado pelo aluno: a) 
em actividades do processo de 
iniciação à prática profissional e 
na prática lectiva sob orientação 
dos Supervisores; b) em 
actividades orientadas de 
observação, de pesquisa e de 
recolha de dados e em 
actividades escolares não 
lectivas. / E=240 hours 
correspond to the following work 
done by the student: a) activities 
of initiation to professional 
teaching practice and supervised 
teaching activities at school; 
supervised observation actiivities, 
research and data collection, and 
other school activities.

(2 Items)

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Outros

A15.1. Se outro, especifique:
1º ano em regime Pós Laboral
2º ano em regime Diurno

A15.1. If other, specify:
1st school year After working hours
2nd school year Daytime

A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular
(es) deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)

Maria de Lurdes Ferreira Cabral, professora catedrática / Mercedes Rabadán, Professora Auxiliar 
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A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III - Agrupamentos de Escolas de Almancil /School networks of Almancil

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Agrupamentos de Escolas de Almancil /School networks of Almancil

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Almancil.pdf

Mapa III - Agrupamentos de Escolas de Pinheiro e Rosa/School networks of Pinheiro e Rosa 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Agrupamentos de Escolas de Pinheiro e Rosa/School networks of Pinheiro e Rosa 

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Pinheiro e Rosa.pdf

Mapa III - Agrupamentos de Escolas de Padre João Coelho Cabanita/School networks of Padre João Coelho 
Cabanita

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Agrupamentos de Escolas de Padre João Coelho Cabanita/School networks of Padre João Coelho 
Cabanita

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Coelho Cabanita.pdf

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço 
demonstrando a adequação dos recursos disponíveis. 

A17.2._Divisão de Núcleos de Estágio 2013-2014.pdf

A17.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes 
no período de estágio e/ou formação em serviço.

A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes 
nos estágios e períodos de formação em serviço.

A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve dispõe de recursos humanos que 
garantem um acompanhamento efectivo dos estudantes do curso de Mestrado em Ensino de Línguas nos 
estágios curriculares do referido curso. 
Os orientadores da FCHS são portadores de doutoramento e currículo relevante na área científica de 
ensino das línguas inglesa, portuguesa e espanhola. Os orientadores da FCHS fazem um 
acompanhamento constante do trabalho dos estudantes, quer no que respeita ao planeamento, quer na 
execução e na reflexão sobre a prática lectiva nessas mesmas disciplinas. O trabalho desenvolvido na 
orientação científico-pedagógica dos estudantes inclui observação de sequências de ensino-
aprendizagem ministradas pelos estudantes nas turmas dos orientadores cooperantes e respectivas 
sessões de reflexão pré e pós acção. O planeamento da acção pedagógica dos estudantes é realizado em 
regime de colaboração com todos os intervenientes no processo de formação.

A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service 
training periods.

The Faculty of Human and Social Sciences of the University of Algarve owns human resources able to 
effectively follow its students in the in-service educational program of the Master in Language Teaching.
The supervisors of FCHS have doctoral degrees and relevant curriculum in the scientific area of language 
teaching in English, Portuguese and Spanish. The FCHS language teaching supervisors constantly follow 
the progress of the students in what concerns the planning as well as the execution and the reflection on 
their teaching practice on these same language subjects. The work developed in the scientific and 
pedagogic supervision of the students includes observation of language learning-teaching sequences in 
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the cooperant supervisors' classes and the respective pre and post action reflection sessions. The 
planning of the pedagogic practice of the students is done in collaboration with all the education process 
intervenients. 

A17.4. Orientadores cooperantes

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por 
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB).

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por 
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço, 
negociados entre a instituição de ensino e as instituições de formação em serviço.

A17.4.1._regulamento PPS- funções dos orientadores.pdf

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação 
de professores).

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação 
de professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only for 
teacher training study cycles)

Nome / Name
Instituição ou 
estabelecimento a que 
pertence / Institution

Categoria Profissional / 
Professional Title

Habilitação Profissional / 
Professional Qualifications

Nº de anos 
de serviço / 
No of 
working 
years

Regina Maria 
Pinto do 
Nascimento 
Barros Jerónimo

Agrupamento de Escolas 
de / School network of 
Pinheiro e Rosa, Faro

Professora de Nomeação 
Definitiva/School Teacher in 
permanent post

Licenciatura em LLM 
Português/Francês/Licenciatura in 
LLM Portugese and French

34

Maria Isabel 
Costa Rodrigues 
Monteiro

Agrupamento de Escolas 
de / School network of 
Pinheiro e Rosa, Faro

Professora do Quadro de 
Agrupamento/School 
Teacher in permanent post

Licenciatura Filologia 
Germânica/Licenciatura in Germanic 
Philology

33

Isabel Maria 
Ricardo Formiga 
de Oliveira 

Agrupamento de Escolas 
de/School network of 
Almancil, Almancil

Professora do Quadro de 
Agrupamento/School 
Teacher in permanent post

Licenciatura LLM Português e Inglês/ 
Licenciatura LLM Portuguese and 
English

16

Carina Horta de 
Jesus

Agrupamento de Escolas 
de/School network of 
Almancil, Almancil

Professora 
Contratada/School Hired 
Teacher

Mestre em Ensino de Línguas/Master 
in Language Teaching

5

Carlos Alberto 
Mangas

Agrupamento de 
Escolas/School network 
Pe. João Coelho 
Cabanita, Loulé

Professor 
Contratado/School Hired 
Teacher

Mestre em Ensino de Línguas/Master 
in Language Teaching

5

Pergunta A18 e A19

A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Salas de aulas do Campus de Gambelas da Universidade do Algarve e Escolas dos Agrupamentos com os 
quais a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais estabeleceu protocolos de cooperação.

In the classrooms of Gambelas Campus of the University of Algarve as well as in the Schools with which 
the Faculty of Human and Social Sciences has celebrated cooperation protocols.

A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A19._regulamento-segundo e terceiro-ciclos-1.pdf

A20. Observações:

A realização de sessões de Orientação Tutorial, assim como alguns dos Seminários incluídos na UC 
Estágio/Prática Pedagógica Supervisionada e Relatório Científico podem ocorrer em salas destinadas a 
trabalho de grupo, no edifício da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais.
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A20. Observations:

The Tutorial Sessions as well as some of the seminars of the curricular unit PROFESSIONAL PRACTICE / 
SUPERVISED SCHOOL PRACTICE WITH SCIENTIFIC REPORT may occur in rooms prepared to group work 
at the building of the Faculty of Human and Social Sciences. 

A21. Participação de um estudante na comissão de avaliação externa
A Instituição põe objecções à participação de um estudante na comissão de avaliação externa?

Sim

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
Espera-se que o curso contribua para a formação de profissionais capazes de compreender criticamente 
as realidades sociais, políticas, históricas e económicas que contextualizam a aprendizagem, os usos de 
língua e os comportamentos culturais necessários a uma cidadania plena, no contexto da sociedade 
portuguesa.
São objectivos do curso habilitar os candidatos a professores do 3o ciclo do ensino básico e do ensino 
secundário para:
• uma construção dinâmica do conhecimento e das competências necessárias ao exercício da profissão de 
professor no quadro das instituições escolares do Sistema Educativo Português;
• a gestão de situações de aprendizagem adequadas aos pressupostos dos programas curriculares dos 
ensinos básico e secundário, de modo a promover nos alunos competências nos domínios dos Quatro 
Pilares da Educação: saber, saber-fazer, saber-estar e saber-ser;
• a construção de um modelo pessoal de actuação;
• o desenvolvimento de projectos de investigação-acção.

1.1. study programme's generic objectives.
This master 's degree is expected to contribute to the professionalization of teachers who are able to 
critically comprehend the social, political, historical and economic realities that contextualize the learning, 
the language uses and the cultural behaviours required for a plain citizenship in the context of the 
portuguese society.
The course aims at:
- a dynamic construction of the knowledge and competences required for teaching at the 3rd cycle of Basic 
and Secondary Education on the context of the schools of the Portuguese Educational System; 
- the management of learning situations adequate to the principles of the curricula of the 3rd cycle of Basic 
and Secondary Education, in order to promote student's competences in the Four Pillars of Education: 
learning to know; learning to do; learning to live together and learning to be;
- the construction of a personal pattern of action;
- the development of action-research projects.

1.2. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da instituição.
A missão da Universidade do Algarve define a instituição como um centro de criação, transmissão e 
difusão da cultura e do conhecimento humanístico, artístico, científico e tecnológico, que contribui para a 
promoção cultural e científica da sociedade, com vista a melhorar a sua capacidade de antecipação e 
resposta às alterações sociais, científicas e tecnológicas, para o desenvolvimento das comunidades, em 
particular da região do Algarve, para a coesão social, promovendo e consolidando os valores da liberdade 
e da cidadania. 
A missão da FCHS, enquadra-se na missão da UALG e assume a formação graduada de elevada qualidade 
nas áreas das artes e humanidades, e das ciências da linguagem em particular.
Os objectivos do curso de mestrado integram-se nesta visão da instituição, na medida em que visam a 
formação de professores de línguas com um elevado sentido de ética e deontologia profissional, 
conscientes das suas responsabilidades culturais e sociais, enquanto futuros intervenientes activos no 
processo de instrução formal em escola do Sistema Educativo Português.

1.2. Coherence of the study programme's objectives and the institution's mission and strategy.
The mission of University of Algarve defines the institution as a center of creation, transmission and 
diffusion of culture, and knowledge in the areas of the humanities, the arts, the sciences and the 
technologies which contributes to the social and scientific promotion of the community, with the aim of 
improving its capacity of anticipation of the answers required by social, scientific and technological 
change. The University also aims to contribute to the development of the social community, in particular 
the Algarve region, by the promotion and the consolidation of the values of freedom and citizenship.
The mission of FCHS fits in the mission of UALG by providing highly qualified post graduation degrees on 
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arts, humanities and in language sciences in particular.
The goals of this master course are integrated into the vision of the University of Algarve and FCHS in what 
they aim at providing the post graduation of language teachers with high standards of ethics and 
professional deontology, aware of their cultural and social responsibilities as future active participants in 
the formal instructional schooling process of the Portuguese Educational System.

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
O curso, incluindo os seus objectivos, é anunciado ao seu público alvo através dos meios de comunicação 
usuais na Universidade: páginas web, brochuras específicas.
A sessão de boas vindas aos estudantes do curso, realizada pela direcção, visa a partilha da informação 
sobre a estrutura, os objectivos, a cultura e os valores que norteiam a acção pedagógica dos docentes do 
Mestrado em Ensino de Línguas, da FCHS.
Nas unidades curriculares da área científica de Didáctica os estudantes são frequentemente alertados para 
a relevância dos princípios de exigência científica, mas também ética e deontológica, assim como para a 
importância da matriz humanista, reflexiva e crítica que estrutura o curso e norteia a visão da formação de 
professores de línguas partilhada pela instituição e por todos os intervenientes no curso de mestrado.
As restantes unidades curriculares do curso integram objectivos coerentes com a matriz cultural do curso, 
os quais são comunicados aos alunos.

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
The target public of this course is informed about the curricular plan and its objectives through the usual 
media channels of the University: web pages, specific brochures. 
The students' welcome session organized by the direction of the course, at the first school year, aims at 
sharing the information on the structure, objectives, the culture and the values that guide the pedagogical 
practice of the teachers of the Master in Language Teaching at FCHS.
On the course of the curricular units of the scientific area of Didactics, the students' attention is frequently 
called onto the relevance of the principles of scientific rigor, high ethic standards and deontological values 
as well as on the importance of the humanistic, reflexive and critical matrix that structures and guides this 
program, and is shared by all the participants in this master's degree.
Other curricular units also share their objectives with the students, which are coherent with the cultural 
matrix of the course.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade

2.1 Organização Interna

2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a 
revisão e actualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.

A FCHS organiza-se em dois departamentos (Artes e Humanidades / Psicologia e Ciências da Educação), 
cada um com uma Comissão Científica, onde têm assento os docentes doutorados. As distribuições de 
serviço; as criações e revisões de cursos; e a atualização dos conteúdos programáticos são, em primeiro 
lugar, aprovadas aí e, depois, pelo Conselho Científico da FCHS, sendo, depois, homologadas pelo Diretor 
da Faculdade, com base nas normas legais em vigor. As criações de curso e revisões que impliquem 
grandes mudanças são submetidas à aprovação do Reitor e a parecer do Conselho Pedagógico e do 
Senado da Universidade. Os Diretores de Curso são indicados pelas Comissões Científicas e nomeados 
pelo Diretor da Faculdade, tendo em conta os seguintes critérios: grau de doutor, uma relação adequada 
entre a atividade de docência/investigação e as áreas nucleares do curso; capacidade de gestão 
académica; capacidade de iniciativa para promover melhorias. A eles cabe escolher o subdiretor do curso.

2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study programme, including its approval, 
the syllabus revision and updating, and the allocation of academic service.

The FCHS is organized in two departments (Arts & Humanities / Psychology & Educational Sciences), each 
with a Scientific Committee, where all PhDs professors have an assigned seat. These Committees have the 
role to approve the teaching service, the creation, planning, and revisions of unit course’s syllabus and full 
degrees. Those decisions are reviewed and approved by the Scientific Council of FCHS and by the FCHS 
Dean. Furthermore, creations and revisions of full degrees require the approval of the Rector, of the 
Pedagogical Council as well as the Senate of the University. The Course Directors are recommended by the 
Scientific Committees and appointed by the Dean, taking into account the following criteria: doctoral 
degree, an appropriate relationship between the activity of teaching / research and the core areas of the 
course, academic management capacity, ability to take initiative to make improvements. They are 
responsible for choosing the deputy director of the course.
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2.1.2. Forma de assegurar a participação activa de docentes e estudantes nos processos de tomada de 
decisão que afectam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.

Por cada departamento são eleitos três docentes e três estudantes que compõem o Conselho Pedagógico 
da Faculdade (art.º 16º dos Estatutos da Faculdade). As competências desse órgão incluem todas as 
matérias relacionadas com o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade, nomeadamente (art.º 
18.º):
- Pronunciar-se sobre as orientações pedagógicas e os métodos gerais de ensino e de avaliação;
- Promover a realização de relatórios de funcionamento das unidades curriculares e dos ciclos de estudos;
- Acompanhar a realização da avaliação do desempenho pedagógico dos docentes, por estes e pelos 
estudantes, bem como a sua análise e divulgação;
- Apreciar as queixas relativas a falhas pedagógicas, e propor as providências necessárias;
- Aprovar o regulamento específico de avaliação dos estudantes da Faculdade, ouvido o Conselho 
Científico;
- Pronunciar -se sobre o regime de prescrições, o calendário escolar, os horários letivos e os mapas de 
exames da Faculdade.

2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decision-making processes 
that have an influence on the teaching/learning process, including its quality.

The Pedagogical Council of the Faculty is composed of three teachers and three students elected from 
each department (Article 16 of the Faculty Constitution). The power of this pedagogical board includes all 
matters relating to the teaching-learning process and its quality, in particular (Art. 18.):
- Comment on the pedagogical orientations and general methods of teaching and of assessment;
- Promote the execution of reports on the functioning of the courses and cycles of studies;
- Monitor the implementation of the evaluation of the teaching performance of teachers, by these, and also 
by students, as well as its analysis and dissemination;
- Assess complaints about educational failures, and propose the necessary measures;
- Approve specific regulations for the evaluation of students of the Faculty, after consultation with the 
Scientific Council;
- Pronouncing on the regime of requirements, the school calendar, schedules and maps of academic 
examinations of the Faculty.

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 
A Universidade do Algarve dispõe de uma estrutura de apoio logístico ao Sistema
Interno de Garantia da Qualidade, o Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ). Ao
GAQ compete:
a. colaborar na adopção dos mecanismos de autoavaliação regular do desempenho das
unidades orgânicas, dos cursos, dos serviços e das atividades científicas e
pedagógicas sujeitas a avaliação / acreditação;
b. dinamizar os processos para a avaliação / acreditação externa dos cursos;
c. aplicar, centralizadamente, aos estudantes / docentes, os questionários sobre o
ensino e a aprendizagem, por unidade curricular.
A avaliação do ensino e aprendizagem é realizada, sequencialmente, pelos docentes
responsáveis de unidades curriculares, diretores de curso, de departamento, conselho
pedagógico, conselho científico / técnico-científico e diretor de unidade orgânica cada
um, dentro das suas competências, pode indicar acções de melhoria, calendarizadas.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme. 
The Universidade of Algarve has a structure for the logistic support to the Internal System for
Quality Assurance, the Assessment and Quality Assurance office (GAQ). It is the competence of
GAQ:
a) to cooperate in the adoption of regular self-evaluation mechanisms of the performance of the
faculties, the courses, the services and the scientific and pedagogical activities subject to
evaluation / accreditation;
b) to boost the processes of the evaluation / external accreditation of the courses;
c) to apply, centrally, to the students and teachers alike, the questionnaires about the education
and learning processes,.
The evaluation of the education and learning processes is performed, sequentially, by the professors
that coordinate the curricular units, the course director and department directors, the pedagogical
council, the scientific council and the director of the organic units. Each one of them, within their
competences, may indicate actions for improvement, and their scheduling.

2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função 
na instituição. 
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O Gabinete de Avaliação e Qualidade tem como responsável a licenciada Carmen
Cunha. Este gabinete depende diretamente da reitoria, sendo competência da Vicereitora
Ana de Freitas a coordenação das suas atividades.

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 
The GAQ is in charge of Mrs. Carmen Cunha (B.A.). This office depends directly from the rectory,
and its activities are coordinated by the Vice-Rector Prof. Ana de Freitas.

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de 
estudos. 

Em cada ano letivo, o docente responsável pela unidade curricular (UC) elabora um relatório onde avalia o 
funcionamento da UC. O Diretor de Curso avalia o curso, através dos relatórios das UC que constituem o 
plano curricular, os resultados dos questionários às “Perceções do Ensino/Aprendizagem pelos Alunos e 
pelos Docentes” e outras informações. O Conselho Pedagógico analisa os cursos com base nos relatórios 
anteriores e o Diretor da Unidade Orgânica (UO) analisa globalmente o desempenho da UO. Estes 
relatórios sequenciais têm como objetivo a avaliação sistemática dos ciclos de estudos e a melhoria 
contínua dos mesmos. OS PEAAD (https://peaad.ualg.pt/) são questionários aplicados online a todas as 
UC com aulas presenciais.
Um conjunto de ações de sensibilização são dirigidas aos diretores, diretores de curso, docentes e 
estudantes e apelam à sua participação. O Manual da Qualidade estabelece como os resultados dos 
questionários são integrados
no processo de garantia da qualidade.

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study 
programme. 

In each school year, the professor responsible by the curricular unit (CU) elaborates a report, where
he evaluates the functioning of the CU. The course director evaluates the course, by the reports of
the CU that constitute the curricular plan, the results of the questionnaires of the “Teaching and
learning perceptions by students and teachers” (PEAAD) and other information. The Pedagogical
Council analyzes the courses based on the previous reports, and the Director of the Organic Unit
(OU) globally analyzes the performance of the UO. These sequential reports have as objective the
systematic evaluation of the study cycles (courses) and their continuous improvement.
A set of awareness-triggering actions is directed to the directors, course directors, teachers and
students and appeal to their participation in the evaluation process.
The Quality Manual (Manual de Qualidade) establishes how the questionnaire results are integrated
in the process of the quality assurance.

2.2.4. Ligação facultativa para o Manual da Qualidade 
http://www.ualg.pt/home/pt/content/manual-da-qualidade

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de acções de 
melhoria. 

Esta é a primeira avaliação externa do curso. Todavia, além da divulgação da informação recolhida pelo 
Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ) da UALG, a opinião dos estudantes sobre o desenvolvimento 
curricular do programa do curso, frequentemente informalmente recolhida junto dos mesmos pela 
direcção do curso, é usada para o fornecimento de recomendações para o melhoramento do 
funcionamento do curso. 

O corpo docente de cada ano curricular de mestrado reúne pelo menos uma vez por ano para partilha de 
informação e reflexão sobre formas de melhoramento das condições e do funcionamento do curso. 

2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions. 
This is the first external evaluation of this course. However, besides the information provided by the 
Quality Assurance and Assessment Office (QAAO) of UALG, the students' opinion on the curriculum 
development of the course, frequently informally inquired by the course direction, is used to provide 
recommendations concerning the improvement of the course development.

Every school year there is a meeting with the board of professors that teach curricular units of the master 
course with the aim of sharing information and reflecting on ways of improving the course development.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 
na

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 
na

Page 25 of 122ACEF/1314/06467 — Guião para a auto-avaliação

20/06/2018http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=3cdfa48c-0178-8f7f-...



3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

3.1.1 Instalações físicas afectas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços lectivos, bibliotecas, 
laboratórios, salas de computadores, etc.).

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa V. Spaces

Tipo de Espaço / Type of space Área / Area (m2)

Laboratório de Teatro C1-0.30/Acting and Performance Room (68 horas anuais de utilização) 87.5

Sala de aula C1-1.37/Classroom (26 horas anuais de utilização) 49.5

Laboratório de Línguas e Informática/Language and Computer Lab C1-1.56 (153 horas anuais de utilização) 76.1

Sala de aulas/Classroom CP-2.19 (32,5 horas anuais de utilização) 42.8

Sala de aulas/Classroom CP-3.13 (6,5 horas anuais de utilização) 102

Sala de aulas/Classroom CP-3.7 (66,5 horas anuais de utilização) 99.4

Biblioteca Central de Gambelas/Library 8000

Laboratório de Informática C1 - 0.35/Computer Lab (82.5) 86.7

Laboratório de Informática C1 - 1.36/Computer Lab (26) 50.8

Sala de aulas/Classroom CP-3.19 (14 horas anuais de utilização) 42.8

Sala de aulas/Classroom CP-3.9 (12 horas anuais de utilização) 99.4

Sala de aulas/Classroom J2 (17 horas anuais de utilização) 52

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afectos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos 
didácticos e científicos, materiais e TICs).

Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials

Equipamentos e materiais / Equipment and materials Número / Number

Computador/Computer (estimativa de 4474 horas anuais de utilização) 144

Projector de vídeo (estimativa de 1137 horas anuais de utilização) 9

Câmera vídeo digital/Video Camera 1

Gravador audio digital/Digital Audio Recorder 5

Gravador de vídeo/Video recorder 1

Leitor de vídeo/Video Palyer 2

Armário de metal para guardar material de teatro/Steel Cupboard to store theater equipment (Lab teatro) 1

Bancada em metal e madeira/Bench Theater (Lab teatro) 1

Projector de luz duplo com suporte/Double light bulb projector (Lab teatro) 2

Projector de luz mono com suporte/Single light bulb projector (Lab teatro) 2

Suporte de cabides com rodízios/Portable hanger (Lab teatro) 8

Adereços e guarda roupa vários/Props and theater wardrope (Lab teatro) 100

Retroprojector/OHP (estimativa de 483 horas anuais de utilização) 6

Televisor/TV (estimativa de 62 horas anuais de utilização) 1

Computador/Computer - Lab Línguas e Inform. (estimativa de 2295 horas anuais de utilização) 20

Auscultadores com microfone/Headset (estimativa de 2295 horas anuais de utilização) 15

Leitor e gravador de DVD/DVD recorder (estimativa de 153 horas de utilização) 1

Computador (Lab. C1 - 0.35)/Computer 16

Computador (Lab. C1 - 1.36)/Computer 14

3.2 Parcerias

3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
Existem parecerias institucionais estabelecidas (ainda que não especificamente no âmbito deste ciclo de 
estudos) por via de protocolos ou de acordos conjuntos que têm implicações neste ciclo de estudos.

A FCHS pertence à rede Erasmus Mundus através do Mestrado Internacional em Processamento da 
Linguagem Natural e Indústrias da Língua que permite a presença de professores de várias instituições 
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estrangeiras.

3.2.1 International partnerships within the study programme.
There are international institutional partnerships (though not specifically with this study program) 
established via protocols or joint agreements that have implications on this master program. 

FCHS is part of the ERASMUS MUNDUS network in the International Master's in Natural Language 
Processing and Language Industries which allows for the presence of various lecturers from foreign 
universities at our university.

3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior 
nacionais.

Não existem colaborações formais com outros ciclos de estudos ou com outras instituições nacionais de 
ensino superior universitário nacionais no âmbito deste ciclo de estudos.
Contudo, docentes deste curso de mestrado são frequentemente convidados por outras instituições de 
ensino superior nacionais para participar em júris de provas públicas na área do ensino de línguas, assim 
como docentes de instituições de ensino superior universitário nacionais integram com frequência os júris 
de provas públicas nessa mesma área de formação, realizados na FCHS. 

3.2.2 Collaboration with other study programmes of the same or other institutions of the national higher 
education system.

There is no formal collaboration with other master degrees in language teaching or with other national 
institutions of higher education in the area of teacher education. 
However, teachers of this master's program are frequently invited to integrate the juries of master and 
doctorate public defenses in the area of language teaching, as well as teachers of other national 
institutions of higher education are frequent members in academic juries of master and doctorate public 
defenses in the same scientific area, at the FCHS.

3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.
Os processos de investigação e reflexão sobre a prática docente implicam, inevitavelmente, o contacto 
com investigadores e educadores de outras instituições, nacionais ou estrangeiras, através da 
participação dos docentes e dos estudantes em eventos científicos, debates online e encontros de 
docentes. Essas actividades promovem a aproximação institucional dos intervenientes e abrem espaços 
para o estabelecimento de parcerias formais de cooperação institucional.
Além disso, existe na universidade um Gabinete de Mobilidade de apoio ao intercâmbio de docentes e de 
alunos
(http://www.ualg.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=25467&Itemid=1563&lang=pt).

3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study programme.
The processes of research and reflection on teaching practice implies inevitably contact with researchers 
and educators from other institutions, national or foreign, through scientific meetings, online discussions 
and meetings of teachers. These activities promote the institutional proximity of the participants and 
creates room for the establishment of formal institutional partnerships. 
Besides, there is a Mobility Office at the university which aims to support the exchange of teachers and 
students
(http://www.ualg.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=25467&Itemid=1563&lang=pt).

3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
A existência de um segundo ciclo em Ensino de Línguas no 3º ciclo do EB e no ES promove o 
estabelecimento de relações com as instituições escolares da região do Algarve, quer do setor público, 
quer do setor privado, respondendo às necessidades de formação qualificada de professores nas áreas 
disciplinares de línguas, bem como respondendo às necessidades de investigação aplicada sentidas pelos 
professores dessas mesmas escolas.

Os docentes do curso de Mestrado em Ensino de Línguas disponibilizam-se para a realização de acções 
de formação nas próprias escolas destinadas a professores de línguas (já realizadas, por exemplo, nas 
redes de escolas de Boliqueime e de Quarteira), assim como asseguram a orientação de projectos de 
investigação-acção ou projectos de investigação conducentes a provas académicas de docentes de 
escolas (públicas e privadas) da região.

3.2.4 Relationship of the study programme with business network and the public sector.
The existence of a second cycle in Teaching Languages to 3r cycle of Basic and Secondary School 
promotes the establishment of relationships with state and private schools in the Algarve region, 
responding to the local teachers needs for qualified education on the subject of language teaching, as well 
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as responding to their applied research needs. 

The professors of the Master in Language Teaching are available to supervise seminars or workshops for 
teachers of the local schools (as it has happened, for example, at the school networks of Albufeira and 
Quarteira), and they also supervise action-research projects or academic research projects developed by 
teachers of local schools (state and private).

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente 

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Maria de Lurdes Ferreira Cabral

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria de Lurdes Ferreira Cabral

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Mercedes Rabadan Zurita

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mercedes Rabadan Zurita

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Joaquim Agostinho de Oliveira Guerra

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Joaquim Agostinho de Oliveira Guerra

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria Helena Venâncio Martins

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Helena Venâncio Martins

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - João Eduardo Rodrigues Martins

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Eduardo Rodrigues Martins

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Ana Susana Rocio Gonçalves de Almeida

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Susana Rocio Gonçalves de Almeida

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Gabriela Maria Ramos Gonçalves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Gabriela Maria Ramos Gonçalves

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Sónia Isabel Brito Esteves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sónia Isabel Brito Esteves

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
20
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Adriana Manuela de Mendonça Freire Nogueira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Adriana Manuela de Mendonça Freire Nogueira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Manuel Célio Jesus Conceição

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Manuel Célio Jesus Conceição

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático após submissão do guião)

4.1.2. Equipa docente do ciclo de estudos / Study cycle’s academic staff

Nome / Name
Grau / 
Degree

Área científica / Scientific Area
Regime de tempo / 
Employment link

Informação/ 
Information

Maria de Lurdes 
Ferreira Cabral

Doutor
Ciências da Educação/Metodologia do Ensino de 
Línguas / Educational Sciences /Methodology of 
Language Teaching

100 Ficha submetida

Mercedes Rabadan 
Zurita

Doutor Ensino de Línguas 100 Ficha submetida

Joaquim Agostinho de 
Oliveira Guerra

Doutor Didática das Línguas 100 Ficha submetida

Maria Helena 
Venâncio Martins

Doutor Psicologia Educacional 100 Ficha submetida

Doutor Sociologia/Sociology 100 Ficha submetida
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João Eduardo 
Rodrigues Martins

Ana Susana Rocio 
Gonçalves de Almeida

Mestre
Intervenção Precoce na Infância - Psicologia da 
Educação e do Desenvolvimento

100 Ficha submetida

Gabriela Maria Ramos 
Gonçalves

Doutor Ciências Psicológicas, Psicologia Social 100 Ficha submetida

Sónia Isabel Brito 
Esteves

Mestre Comunicação, Cultura e Artes 20 Ficha submetida

Adriana Manuela de 
Mendonça Freire 
Nogueira

Doutor Estudos Clássicos 100 Ficha submetida

Manuel Célio Jesus 
Conceição

Doutor Linguística 100 Ficha submetida

920

<sem resposta>

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos

4.1.3.1.a Número de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição
9

4.1.3.1.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição (campo de 
preenchimento automático, calculado após a submissão do formulário)

97,8

4.1.3.2.a Número de docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um 
período superior a três anos

9

4.1.3.2.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por 
um período superior a três anos (campo de preenchimento automático, calculado após a submissão do 
formulário)

97,8

4.1.3.3.a Número de docentes do ciclo de estudos em tempo integral com grau de doutor
8

4.1.3.3.b Percentagem de docentes do ciclo de estudos em tempo integral com grau de doutor (campo de 
preenchimento automático, calculado após a submissão do formulário)

87

4.1.3.4.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de 
um ano

2

4.1.3.4.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de 
um ano (campo de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)

21,7

4.1.3.5.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha)
2

4.1.3.5.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha) 
(campo de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)

21,7
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Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente 
actualização

As recentes mudanças na legislação portuguesa destinada às instituições de ensino superior vieram 
provocar a necessidade de implementação de alterações em vários níveis da organização das 
universidades, nomeadamente no que diz respeito à avaliação do desempenho do pessoal docente. Em 
consequência dos atuais Estatutos da Carreira Docente, já foi aprovado o Regulamento Geral de Avaliação 
de Desempenho do Pessoal Docente da Universidade que obriga à aprovação de um Regulamento 
Específico de Avaliação da FCHS. A partir dessa data, todos os docentes da Faculdade são avaliados de 
três em três anos em função de 4 vertentes: Ensino, Investigação, Extensão e Gestão – tendo as duas 
primeiras o dobro do peso das restantes na classificação final. A atualização dos docentes faz-se, 
essencialmente, pela participação em centros e projetos de investigação avaliados e financiados, e pela 
frequência de cursos sobre o uso das novas tecnologias e sua relação com a qualidade pedagógica. A 
atualização também se faz através das publicações e da participação em congressos nacionais e 
internacionais.

4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
Changes in legislation for higher education institutions have raised the need to change various levels of 
universities ‘organization, particularly, with regard to the evaluation of staff´s performance. As a result of 
the new Teaching Career Regulations, there has been already approved the General Rules for Evaluation of 
Teaching Performance at the University of Algarve. This document includes the adoption, and its approval 
by FCHS, of an Assessment Regulatory Plan. Thereafter, all professors are evaluated every three years 
based on four different measures: Teaching, Research, Community involvement and Internal Management. 
The first two will have a weight that is twice as superior as the last two. The skills´ upgrading and general 
training of professors is done primarily through participation in research projects and research centers, 
some financed, and also by attending courses on the use of new technologies and their relationship to 
quality teaching. The update is also done through publications and participation in both national and 
international congress.

4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
<sem resposta>

4.2. Pessoal Não Docente 

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afecto à leccionação do ciclo de estudos. 
Estão afetos 15 (Quinze) funcionários à Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, com contrato em 
funções públicas por tempo indeterminado, os quais se distribuem por distintos Gabinetes e Secretariados 
que servem toda a comunidade académica. Nenhum dos funcionários está afeto, por isso, a um ciclo de 
estudos em particular. Na prática, porém, isso faz com que todos estejam adstritos ao conjunto dos ciclos 
de estudo existentes na Faculdade, de acordo com as funções inerentes ao Gabinete ou Secretariado onde 
exercem as suas funções: Gabinete Académico, Gabinete de Departamentos, Conselho Científico e 
Formação Avançada, Gabinete da Direção.

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
There are 15 (fifeteen) employees allocated at the School of Humanities and Social Sciences (FCHS), under 
public contract (working agreement) with an indefinite conclusion period. These employees are distributed 
by different offices, including front-offices and registrars, which serve the entire academic community. 
None of these employees are allocated to a specific degree. In practice, this causes everyone to be familiar, 
as well as to share skills, with all existing courses at FCHS, according to their distributed duties: Academic 
Office, Departments, Scientific Council and Advanced Training Office, Staff Office of the Director.

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos. 
Dos dezasseis funcionários não docentes afetos à Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, três são 
licenciados, oito têm o décimo segundo ano, dois o décimo primeiro ano e um tem o antigo sétimo ano 
dos liceus (equivalente ao atual décimo primeiro ano).

4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study programme. 
Out of the sixteen non-teaching employees assigned to the Faculty of Humanities and Social Sciences, 
three hold undergraduate degrees, eight have completed the third cycle of High School, two completed the 
second cycle of High School, and one holds a degree that is equivalent to the second cycle of high school.

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 
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Todo o pessoal não docente afeto à Faculdade de Ciências Humanas e Sociais é avaliado segundo o 
Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho na Administração Pública, em respeito pela legislação em 
vigor e de acordo com o Regulamento Interno para a aplicação do Sistema Integrado de Avaliação de 
Desempenho da Administração Pública (SIADAP) na Universidade do Algarve

4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance. 
All non-teaching staff assigned to the Faculty of Humanities and Social Sciences is evaluated according to 
the Integrated Performance Assessment in place at Public Administration sectors, and it is in compliance 
with the legislation in force and in accordance with the Rules for the implementation of the Integrated 
System for Performance Evaluation of Public Administration at the University of Algarve.

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente. 
De acordo com as disponibilidades financeiras da Universidade do Algarve é constituído, anualmente, um 
plano de formação para o pessoal não docente. Em regra, esse plano é elaborado a partir das 
necessidades e das recomendações propostas pelas diferentes Unidades Orgânicas. No caso da 
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, as propostas de formação apresentadas respeitam as 
recomendações dos avaliadores do pessoal não docente, em respeito pelo que está estipulado no Sistema 
Integrado de Avaliação de Desempenho na Administração Pública.

4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff. 
The University of Algarve, according to its financial resources available, establishes an annual training 
plan for non-teaching staff. In general, this plan is developed from the needs and recommendations 
proposed by the various departments in different colleges. In the case of the Faculty of Humanities and 
Social Sciences, the training proposals submitted comply with the recommendations of the evaluation of 
non-teaching staff in respect for what is stipulated in the Integrated System for Performance Evaluation of 
Public Administration.

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género, idade, região de 
proveniência e origem socioeconómica (escolaridade e situação profissional dos pais).

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 10.5

Feminino / Female 89.5

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 0

20-23 anos / 20-23 years 10.5

24-27 anos / 24-27 years 5.3

28 e mais anos / 28 years and more 84.2

5.1.1.3. Por Região de Proveniência

5.1.1.3. Caracterização por região de proveniência / Characterisation by region of origin
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Região de proveniência / Region of origin %

Norte / North 10.5

Centro / Centre 0

Lisboa / Lisbon 0

Alentejo / Alentejo 5.3

Algarve / Algarve 84.2

Ilhas / Islands 0

Estrageiro / Foreign 0

5.1.1.4. Por Origem Socioeconómica - Escolaridade dos pais

5.1.1.4. Caracterização por origem socioeconómica - Escolaridade dos pais / By Socio-economic origin – 
parents' education

Escolaridade dos pais / Parents %

Superior / Higher 7.9

Secundário / Secondary 7.9

Básico 3 / Basic 3 29

Básico 2 / Basic 2 23.7

Básico 1 / Basic 1 26.3

5.1.1.5. Por Origem Socioeconómica - Situação profissional dos pais

5.1.1.5. Caracterização por origem socioeconómica - Situação profissional dos pais / By socio-economic 
origin – parents' professional situation

Situação profissional dos pais / Parents %

Empregados / Employed 31.6

Desempregados / Unemployed 10.5

Reformados / Retired 21.1

Outros / Others 36.8

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular / Number of students per curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular do 2º ciclo 8

2º ano curricular do 2º ciclo 11

19

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.

5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study cycle demand

2011/12 2012/13 2013/14

N.º de vagas / No. of vacancies 0 12 10

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 0 12 8

N.º colocados / No. enrolled students 0 12 8

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 0 12 8

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 0 0 0

Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0
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5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem 

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos 
estudantes. 

A direção do curso assegura a realização de diversas actividades de apoio ao sucesso escolar dos alunos 
deste curso de mestrado, nomeadamente através de:
a) Reuniões periódicas entre a direção do curso, os docentes e os alunos, com a finalidade de aferir a 
qualidade do funcionamento do curso e reflectir sobre estratégias de acção que visam melhorar as 
respostas para os problemas identificados;
b) Atendimento em horário pós-laboral para os alunos trabalhadores estudantes;
c) incentivos à comunicação docente-aluno, através da plataforma de e-learning, que visa assegurar que 
todos os alunos têm acesso aos materiais que suportam as actividades de ensino- aprendizagem de cada 
uma das UC;
d) Incentivo às atividades de investigação, através da divulgação dos projetos de investigação dos 
docentes.
e) Promoção do espírito e realização de actividades de investigação por parte dos estudantes através da 
divulgação de projetos de investigação dos docentes.

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path. 
The direction of the course has been ensuring a variety of activities to support the academic success of 
students in this master's program, which are worth highlighting:
a) Regular meetings between the master's direction, the teachers and with the students with the aim of 
assessing the quality of the development of the course as well as reflect on action strategies that aim at 
adopting solutions for identified fragilities;
b) After work hours attendance by teachers for working students;
e) Strengthening the teacher-student communication, through e-learning platform, in order to ensure that 
all students have access to materials that support teaching and learning activities of each CU;
f) Encouraging students' research attitudes and activities through the dissemination of research projects 
of faculty members.

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 
As medidas ocorrem a diversos níveis e com recurso a estratégias diversificadas:

a) Efectiva proximidade na relação docente-estudante que garante atendimentos individuais e também 
promove o acolhimento e a integração dos estudantes;
b) Reuniões realizadas no início do ano letivo, tendo em vista a explicitação dos objetivos do curso, locais 
de estágio, apresentação dos docentes que colaboram no curso.
c) Fornecimento de informação sobre as instalações da FCHS, que inclui os diversos serviços 
(secretariado, gabinete de informática, sala de computadores) e da UALg (biblioteca, serviços académicos, 
cantinas). 
d) Incentivo à participação dos estudantes em reuniões científicas, provas públicas de mestrado, 
conferências e palestras realizadas na FCHS.

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 
The measures adopted occur at different levels and use of diverse strategies:
a) The actual proximity of teacher-student ratio ensures individual care and also promotes the acceptance 
and integration of students;
a) Briefings and meetings held at the beginning of the school year contribute to clarify the objectives of the 
course, possible institutions of internship, and to present teachers of the different CUs of the course;
b) Information on the FCHS facilities, which includes the various services (secretaries, informatics support 
office, computers’ room) and UALG (library, academic services, canteens). 
c) Encouragement of students' participation in research seminars, conferences and other academic events 
organized at the faculty.

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego. 
Os estudantes são informados pela direção do curso sobre programas de apoio financeiro existentes 
assim como sobre instrumentos de pesquisa e instituições que divulgam informação sobre o recrutamento 
de docentes. 

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 
Students are briefed by the course direction on available financial programs as well as on research 
instruments and institutions that support teachers on applying for teaching jobs. 

5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo 
ensino/aprendizagem. 
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A utilização dos resultados dos inquéritos de satisfação insere-se num processo mais global de 
autoavaliação que tem vindo a ser dinamizado pelos órgãos de direção e gestão pedagógica da FCHS. Os 
resultados são analisados em 3 níveis: na direção de curso, no grupo de docentes, e nos grupos de 
estudantes. A partir da reflexão e do debate realizados, são avançadas medidas concretas de melhoria do 
processo de ensino-aprendizagem, as quais, num segundo momento, integram um plano de ação 
estratégica das diversas iniciativas institucionais de promoção do sucesso escolar da FCHS. Os 
estudantes são ainda inquiridos pela direção do curso sobre o seu grau de satisfação (questionário aos 
estudantes). As suas opiniões são tidas em conta pela direção que as usa como suporte para 
recomendações que visam a melhoria do processo de ensino-aprendizagem junto dos docentes e dos 
próprios alunos. 

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 
The results of satisfaction surveys are part of a more general process of self-assessment that has been 
spurred by the direction of course, the board of educational leadership and management of FCHS. For this 
reason, the results are analyzed in three levels: in the course direction, within the group of teachers, within 
the group of students. Upon reflection and discussion, concrete measures to improve the teaching-
learning process are advanced, which, subsequently, are part of a strategic plan of action for the various 
institutional initiatives to promote the academic success of FCHS. 
Students are also inquired by the course direction on their level of satisfaction ( students' questionnaire). 
Their opinions are taken into account by the direction of the master course and they are used as the 
support for recommendations to teachers, and students as well, aiming at the improvement of the 
teaching-learning process. 

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos. 
A promoção e coordenação da mobilidade académica é feita através do Gabinete de Relações 
Internacionais e Mobilidade (GRIM), desenvolvendo protocolos e acordos com universidades estrangeiras, 
participando ativamente em programas de cooperação no ensino superior e articulando os processos 
internamente com os seus serviços e Faculdades/Escolas.A implementação prévia de acordos bilaterais e 
de estudo garantem o reconhecimento mútuo de créditos realizados em mobilidade. Sessões periódicas 
de divulgação e esclarecimento sobre oportunidades de mobilidade existentes são realizadas em cada 
campus e Faculdade/Escola, com a participação ativa de estudantes com experiência de mobilidade.O 
apoio aos estudantes (outgoing e incoming) é prestado antes da partida (informação de vistos e geral), à 
chegada (alojamento, visto residência) e de integração (cursos de língua, sessões de orientação, eventos 
culturais).A UAlg é também um centro da rede EURAXESS para assistência a investigadores em 
mobilidade.

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits. 
The promotion and coordination of academic mobility is carried out through the International and Mobility 
Office, by developing protocols and agreements with universities abroad, being an active participant in 
programmes of cooperation in higher education and articulating internally all processes with its services 
and Faculties/Schools. Bilateral and learning agreements are implemented before the mobility to guaranty 
mutual credit recognition. Periodic dissemination sessions of existing mobility opportunities are carried 
out in each campus and Faculty/School, with the active participation of students with mobility experience. 
The support to students (outgoing and incoming) is provided before departure (visa and general 
information), at arrival (accommodation, residence permit) and for integration (language courses, 
orientation sessions, cultural events). UAlg is also a network centre EURAXESS for mobility support to 
researchers.

6. Processos

6.1. Objectivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos 

6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes, 
operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de cumprimento. 

O curso visa desenvolver, aprofundar e transformar os conhecimentos e as competências adquiridas nas 
áreas de especialidades, no primeiro ciclo, integrando num todo coerente e articulado os saberes 
respeitantes a áreas científicas relevantes na formação para a docência: educação, didácticas específicas 
e disciplinas de especialidade. Assim, processo de construção do conhecimento didáctico do professor 
requer o desenvolvimento de conhecimentos e de competências que lhes permitam

a) no domínio do ensino dos conteúdos:
• gerir um constante aprofundamento do conhecimento de conteúdo adequado ao ensino de línguas no 3º 
ciclo do ensino básico e no ensino secundário;
• conceber e desenvolver o currículo da(s) sua(s) disciplina(s) de docência ajustado ao seu contexto de 
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trabalho, através da planificação, organização e avaliação do ambiente educativo, bem como das 
actividades e projectos curriculares, em articulação com as outras disciplinas;
• realizar actividades de ensino promotoras da aprendizagem no âmbito de todos os objectivos 
curriculares da(s) sua(s) disciplina(s) de docência e avaliar os progressos dos alunos;
• demonstrar usos discursivos especializados, adequados a audiências diversificadas, no âmbito da 
comunicação dos conhecimentos construídos pelos próprios. 

b) no domínio do conhecimento pedagógico 
• observar os alunos, identificar as suas características e necessidades e estabelecer com eles uma 
relação educativa de qualidade, promotora de inclusão, segurança e autonomia;
• utilizar conhecimentos e competências de natureza psicossocial e pedagógica, orientadas para a 
resolução de situações problemáticas na ação educativa;
• utilizar um repertório de estratégias de ação e de reflexão que permitam assegurar o estabelecimento de 
um clima pedagógico emque a aula de língua (materna ou estrangeira) se constitui como uma comunidade 
educativa que promove o desenvolvimento dos conhecimentos, atitudes, valores e competências dos 
diversos alunos que a integram. 
• utilizar metodologias de investigação e de análise crítica que permitam observar, descrever, analisar, 
reflectir e concluir sobre fenómenos da realidade do processo de ensino-aprendizagem;
• trabalhar em colaboração com outros professores e demais atores educativos na construção, realização 
e avaliação do projeto da sua instituição, procurando envolver igualmente as famílias e a comunidade;
• realizar a sua própria formação como elemento constitutivo da sua prática profissional, analisar os 
problemas existentes nesta prática e ensaiar e avaliar estratégias e ações com vista à sua superação;
• demonstrar attitudes que indiciem o prosseguimento de um processo de aprendizagem autónomo, auto-
reflexivo e contínuo. 

As aprendizagens são verificadas através da avaliação realizada nas diferentes UCs do plano do curso e 
na UC Estágio/Prática Pedagógica Supervisionada que inclui um relatório científico avaliado em prova 
pública, e que correspondente a 1512 horas de trabalho total.

6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study programme, and 
measurement of its degree of fulfillment. 

This master aims to develop, deepen and transform the subject matter knowledge and competences 
acquired at the 1st cycle of studies, integrating in a coherent and articulated body the knowledge on 
scientific areas germane to teaching education: education, didactics and language subject matters. 
Therefore, on the process of building their professional teaching knowledge, students are expected to:
a) at the level of the subject matter teaching: 

• manage a constant deepening of the content knowledge adequate to the teaching of languages at the 3rd 
cycle of basic and secondary school;
• devise and develop the curriculum of their subject-matter discipline(s) adjusting it to their working 
context, through the planning, organization and evaluation of the learning environment, the activities and 
the curricular projects, in articulation with other disciplines.
• develop teaching activities that promote the learning of all the curricular objectives of their subject-matter 
discipline(s) and to evaluate their students progress.
• demonstrate the command of appropriate specialized discourse, adequate to diversified audiences on 
communicating self constructed knowledge. 
b) at the level of pedagogic interaction:
• observe the students, identify their individual characteristics and needs and to establish a relationship of 
educational quality, which promotes inclusion, security and autonomy;
• make use of psychosocial and pedagogical knowledge and competence to solve problematic situations in 
their teaching practice;
• make use of a repertoire of action and reflection strategies which allows them to securely establish a 
learning environment where the (native or foreign) language classroom becomes an educational 
community that promotes the students’ development of knowledge, skills, attitudes and values;
• make use of research and critical analysis methodologies which allow them to observe, describe, 
analyse, reflect and draw conclusions on the process of learning and teaching;
• work in collaboration with other teachers and educational actors on the construction, realization and 
evaluation of the school project, seeking the integration of the students’ families as well as the community;
• develop their own teaching education as part of their professional practice, analyse problems in that 
practice and rehearse and evaluate strategies and actions aiming at the solution of those problems;
• demonstrate attitudes that indicate their self-directed commitment to continuous professional self-
reflective development.

Students’ achievement is verified in every UC of the course, as well as in the UC Practicum/Supervised 
teaching practice that includes a scientific report presented in a public defense, and which corresponds to 
1515 hours of total workload.

6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha. 
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O plano curricular deste curso de mestrado respeita asrecomendações expressas pelo DL 74/2006, 24 de 
março e pelo Despacho reitoral de 8 de junho (DR-2ª série164/2007, 27 de agosto), documentos de 
referência para os cursos de formação avançada da Universidade do Algarve. O plano do curso está 
organizado em unidades curriculares, distribuídas por 4 semestres, que correspondem a 120 créditos 
atribuídos de acordo a proposta de generalização de um sistema europeu de créditos – ECTS. 
De acordo com os nºs 7 e 8 do Artº 16 do DL 43/2007, 22 de Fevereiro, os 120 créditos do programa do 
mestrado são distribuídos da seguinte forma 
a) Formação educacional geral- 30 ECTS (25%) - UCs das áreas científicas de Ciências da Educação e de 
Psicologia;
b) Didácticas específicas - 30 ECTS (25%) - UCs da área de Didáctica, excluindo Estágio/ PPS e relatório;
c) Iniciação à prática profissional, incluindo a prática
de ensino supervisionada 54 ECTS (45%) UC de Estágio/Prática Pedagógica Supervisionada e Relatório 
Científico;
d) Formação na área de docência 6 ECTS (5%) UCs da área científica de Línguas.

No respeito pelos documentos norteadores da aplicação do paradigma educacional proposto pela 
Declaração de Bolonha, neste curso:
- o processo de formação é mais centrado na aprendizagem do que no ensino, ou seja, a carga total de 
trabalho dos estudantes foi definida de acordo com o tempo estimado para completar todas as actividades 
de aprendizagem planeadas tal como aulas teóricas, seminários, estudo individual, preparação de 
projectos e exames;
- as metodologias de aprendizagem propiciam o desenvolvimento não só de competências específicas, 
mas também de capacidades e competências horizontais, como sejam o aprender a pensar, o 
desenvolvimento do espírito crítico, o aprender a prender, a capacidade para analisar situações e resolver 
problemas, as capacidades comunicativas, a liderança, a inovação, a integração em equipa, a adaptação à 
mudança, etc; 
- o papel do professor vai além do espaço físico da aula e passa a assumir funções de orientador, de apoio 
e de suporte;
- os espaços de aprendizagem incluem a bibliotecas, laboratórios, salas para trabalho de grupo;
- é fomentado o acesso à informação – escrita, oral, Internet/plataforma moodle- assim como a capacidade 
de a seleccionar, de a organizar e de a sintetizar;
- o acesso ao curso de mestrado prevê a flexibilização de percursos, embora com pré-requisitos 
específicos. 

6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process. 
European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) is a standard for comparing the study 
attainment and performance of students of higher education across the European Union and other 
collaborating European countries

6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de 
trabalho. 

O plano de curso do Mestrado em Ensino de Línguas foi já objecto de duas alterações que visaram:

- uma maior focagem na áreas de conteúdo fundamentais à construção do conhecimento profissional dos 
professores de línguas. Foram substituídas duas disciplinas incluídas na área científica das Ciências da 
Educação com o objectivo de enfatizar aspetos mais específicos do processo de ensino-aprendizagem e 
da formação de professores de línguas;

- um ajuste das horas presenciais na UC Estágio/Prática Pedagógica Supervisionada, de modo a melhor 
corresponder às necessidades de acompanhamento do processo de formação para a prática docente nas 
disciplinas de Português, Espanhol e Inglês.

Ambas as alterações tiveram em conta as opiniões dos estudantes, inquiridos para o efeito pela direção do 
curso.

6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies 
updating. 

The curricular plan of the Master was reviewed twice with the aims of:

- obtaining a greater focus on the specific language content of the course, necessary to the professional 
knowledge of the students. Two curricular units of the scientific area of Education were modified in order 
to better emphasize specify aspects of the language learning and teaching process;

- adjusting the contact hours of the UC PROFESSIONAL PRACTICE / SUPERVISED SCHOOL PRACTICE 
WITH SCIENTIFIC REPORT to the needs of the students.

6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica. 
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A maioria das UCs do curso requerem a realização de trabalhos de pesquisa/investigação científica na 
área específica do ensino de línguas. O processo de investigação é acompanhado pelos responsáveis 
pelas UCs.

6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research. 
Most of the UCs of the curricular plan require the completion of research papers by the students. The 
research process is supervised by the professors of each of the curricular subjects.

6.2. Organização das Unidades Curriculares 

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa IX - Desenvolvimento e Aprendizagem

6.2.1.1. Unidade curricular:
Desenvolvimento e Aprendizagem

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome 
completo):

Maria Helena Venâncio Martins - 13 horas TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Susana Rocio Gonçalves de Almeida - 13 horas TP + 5 horas OT

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

- Adquirir conhecimentos sobre o estudo científico do desenvolvimento e aprendizagem e principais 
etapas do desenvolvimento humano;
- Desenvolver conhecimentos sobre a adolescência, principais características e transformações 
especificamente no âmbito do desenvolvimento cognitivo, social e moral;
- Desenvolver conhecimentos no âmbito das diversas variáveis em jogo na aprendizagem e sobre as 
principais Teorias da Aprendizagem e suas aplicações na sala de aula.
Competências interpessoais: 
- Desenvolver sentido crítico e reflexivo;
- Aceitar e valorizar a diversidade social e cultural; 
- Desenvolver a capacidade de autonomia, trabalho em equipa e a iniciativa de procura de soluções por 
forma a dar resposta aos problemas decorrentes da prática pedagógica.
Competências sistémicas: 
- Ser capaz de analisar a realidade educativa, recorrendo a múltiplas estratégias de leitura dos níveis 
científico e profissional e social da Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Acquire knowledge on the scientific study of learning and development and the stages of human 
development;
- Develop knowledge about adolescence, major features and changes specifically in the context of 
cognitive, social and moral development;
- Develop knowledge under the different variables on learning and on major theories of learning and their 
applications in the classroom.
Interpersonal skills:
- Develop critical and reflective sense;
- Accept and value social and cultural diversity;
- Develop the capacity for autonomy, teamwork and initiative to find solutions in order to address the 
problems arising from the pedagogical practice.
Systemic competences:
- Be able to analyze the educational reality, using multiple reading strategies of scientific and professional 
levels and social Psychology of Development and Learning.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 – O estudo científico do Desenvolvimento: temas, teorias e personalidades na Psicologia do 
Desenvolvimento;
2 - A adolescência enquanto etapa do desenvolvimento humano;
3 - Aprendizagem, motivação e sucesso escolar;
4 - Psicossociologia da sala de aula.
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6.2.1.5. Syllabus:
1 - The scientific study of development: issues, theories and personalities in Developmental Psychology;
2 - Adolescence as a stage of human development;
3 - Learning, motivation and academic success;
4 - Social Psychology of the classroom.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
No contexto dos conteúdos curriculares desta unidade curricular pretende-se efetuar uma abordagem 
global, compreensiva, integrada e atualizada sobre o desenvolvimento e aprendizagem. Através de um 
processo participativo, prático e reflexivo os discentes devem integrar conhecimentos sobre a 
adolescência enquanto etapa de desenvolvimento humano, as principais teorias do desenvolvimento e da 
aprendizagem, tendo como objetivo a construção de um quadro de referência que lhes possibilite 
compreender o processo de desenvolvimento e aprendizagem dos adolescentes, bem como estabelecer as 
bases para a intervenção educativa.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
In this curricular unit we will take a global, comprehensive, integrative and updated approach of the 
processes of the human development and learning process. Through a participative, practical and reflexive 
process, students must acquire knowledge and a theoretical frame about adolescence as a stage of human 
development, the major theories of development and learning. This theoretical frame of reference will allow 
them to understand the process of development and learning of adolescents, as well as lay the foundation 
for the educational intervention.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A Metodologia de ensino-aprendizagem decorre:
- Das exposições dos temas (fornecidas referências bibliográficas para aprofundamento);
- Da apresentação/discussão de casos (reais e literatura. As técnicas de simulação/dramatização de 
estudos de casos serão ponto de partida para a reflexão sobre o exercício da profissão e desenho de 
alternativas de intervenção educativa;
- Do trabalho individual e cooperativo dos estudantes;
- Da vivência de experiências escolares isomorfas relativas à programação e regulação dos percursos de 
aprendizagem e instituição de processos de trabalho que facilitem a tomada de consciência do processo 
de ensino-aprendizagem.
Desenvolve-se ainda através de sessões tutoriais, leitura de bibliografia recomendada, trabalhos em 
pequeno grupo e autoestudo.
Avaliação com exame final. Realização de 2 provas (módulos 1 e 2; outra com módulos 3 e 4) - 80%; e 
participação nas aulas e trabalhos - 20%.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies includes:
- Themes presentations (provided references for further discussion);
- Presentation / case studies discussions (real literature and techniques of simulation / role-case studies 
will be a starting point for reflection on the profession and design of alternative educational intervention;
- Individual and cooperative students work;
- Experience of isomorphic school experiences related to programming and regulation of pathways of 
learning and establishment of work processes that facilitate awareness of the teaching-learning process.
Develops further through tutorial sessions, reading recommended reading, small group work and self-
study.
Assessment with final exam. Individual 2 tests (modules 1 and 2 and another with modules 3 and 4) - 80%, 
and class participation and assignments - 20%.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas são de tipo expositivo articuladas com trabalho 
desenvolvido pelos discentes (trabalhos em grupo; análise crítica de textos; fichas de avaliação de 
conhecimentos; análise de casos; debate na aula, visionamento de vídeos). As aulas de orientação tutorial 
servirão de acompanhamento à integração, desenvolvimento e aprofundamento de conhecimentos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
As estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas são de tipo expositivo articuladas com trabalho 
desenvolvido pelos discentes (trabalhos em grupo; análise crítica de textos; fichas de avaliação de 
conhecimentos; análise de casos; debate na aula, visionamento de vídeos). As aulas de orientação tutorial 
servirão de acompanhamento à integração, desenvolvimento e aprofundamento de conhecimentos.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
Coimbra de Matos, A. (2002). Adolescência: Triunfo do pensamento e descoberta do amor. Lisboa: 
Climepsi Editores.
Coleman, J. (1985). Psicología de la Adolescencia. Madrid: Morata.
Emmer, E, Evertson, C, Clements, B. & Worsham, M. (1997). Classroom Management for Secondary 
Teachers(4th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
Erikson, E. (1992). Identidad, Juventud y Crisis. Madrid: Taurus Edicones.
Martins, M. H. & Neves, C.(2009). Personalidade e Aprendizagem: Uma aventura de aprender a ser pessoa. 
(pp. 89-114). In C. Nunes & S. Jesus (Coord),Temas Actuais em Psicologia.Ualg.
Rubin, K, Bukowski, W. & Parker, J.(2006). Peer interactions, relationships, and groups. In W. Damon, R. 
Lerner & N. Eisenberg (Eds.), Handbook of child psychology: Vol. 3: Social, emotional, and personality 
development (6yh ed., pp. 571-645).
Schunk, D. (2008). Learning theories. 5 Ed, New York: Pearson Education.
Upton, P. (2012). Psychology Express: Developmental Psychology. Harlow: Pearson Education.

Mapa IX - Didática de Línguas

6.2.1.1. Unidade curricular:
Didática de Línguas

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome 
completo):

Maria de Lurdes Ferreira Cabral - 26 horas TP + 5 horas OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
na

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

• Reconhecer o quadro epistemológico da Didáctica de Línguas;
• Distinguir conceitos fundamentais no estudo do processo de aquisição/aprendizagem das línguas 
(materna e estrangeira) na adolescência, em contexto escolar; 
• Analisar e articular informação obtida em documentos orientadores do ensino das línguas na Europa e 
em Portugal;
• Distinguir e identificar implicações educativas de diferentes abordagens ao ensino das línguas

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• Recognize the epistemological framework of Language Teaching;
• Distinguish core concepts for the study of formal native and foreign language acquisition and 
development in adolescence.
. Analyze and articulate the information obtained in European and Portuguese institutional documents that 
settle principles for language teaching.
. Identify and distinguish educational implications of different language teaching approaches.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O Ensino das línguas
A construção do conhecimento em Didáctica de Línguas;
O papel e as funções do professor de línguas, no contexto do sistema educativo português;
Ética e deontologia profissional do professor de línguas.

Alguns conceitos fundamentais no estudo da aquisição e desenvolvimento das línguas
Factores individuais / Factores contextuais;
A compreensão e a produção oral e escrita no âmbito das teorias de literacia;
Características da compreensão e da produção do discurso oral;
Características e fases do processo de leitura;
Características e fases do processo de escrita.

Abordagens comunicativas ao ensino de línguas
Fundamentos das abordagens comunicativas;
As metodologias “task-based”.
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6.2.1.5. Syllabus:
Language Teaching
Knowledge building in Didactics of English
The role and the functions of the language teacher in the Portuguese Educational System
Ethics and professional deontology in language teaching

Fundamental concepts in the study of language acquisition and development
Individual and contextual factors.

Comprehension and production of oral and written language within literacy theories
Characteristics and phases of the processes of comprehension and production of oral discourse; 
Characteristics and phases of the reading process;
Characteristics and phases of the writing process.

The communicative approach to language teaching
Theoretical foundations of the communicative approaches;
The task-based-learning approach.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Todos os conteúdos programáticos contribuem para a consecução dos objectivos propostos na UC.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
All content items contribute to the attainment of the proposed objectives in this C.U.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas TP = 26 horas

São implementadas metodologias de trabalho que incluem a pesquisa, a prática colaborativa e a co-
avaliação do desempenho dos formandos. 

Orientação tutorial = 05 horas (Apoio à realização do trabalho individual, efectuado por tutoria electrónica)

Avaliação – Unidade Curricular com exame final

Formativa: 
Desempenho dos formandos em todas as actividades requeridas nesta unidade curricular.
Sumativa: 

 Recensões críticas (40 % da nota final). 
 Apresentação e discussão de revisão de literatura sobre temática do programa (60% da nota final).

Os alunos que obtenham uma média ponderada final de 9,5 valores serão dispensados da avaliação no 
Exame Final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes TP = 30 Hours
The UC implements methodologies that include research, collaborative practice and co-evaluation of the 
students achievement. 

Tutorials: 05 hours ( the guidance and support for the students individual work is done by electronic 
tutorial)
Assessment: the CU includes final exam
Formative assessment: students achievement in all the learning process
Summative assessment: critical recensions (40%of final grade); presentation and discussion of literature 
revision (60% of final grade)
Students who achieve an average grade of 9,5 points do not attend final exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Os objectivos da unidade curricular requerem a construção de um conhecimento reflexivo sobre as 
temáticas do programa e a metodologia de trabalho segue essa mesma linha.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The learning outcomes require the construction of reflective knowledge on the syllabus content and the 
work methodologies follow the same pattern.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Cabral. M.L. (2010). Temas de Didáctica de Línguas Estrangeiras. Contributo para a formação de 
professores. Faro: CELL/FCHS.
Conselho da Europa (2001). Quadro europeu comum de referência para o ensino das línguas. Porto: 
Edições ASA.
Farstrup, A. & J. Samuels, (Eds.). (2002). What research has to say about reading. Newark, Delaware: IRA.
GAAIRES (2007). Para a Reforma do Ensino Secundário. Lisboa: DGES. 
Hedge, T. (2008). Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford University Press.
Long, M. H., Doughty, K. (2011). The Handbook of Language Teaching. Oxford, UK., John Wiley & Sons.
Seiça, A., & Sanches, M. F. C. (2002). Domínios deontológicos da identidade profissional dos professores: 
Um estudo empírico. Revista de Educação, vol. IX, nº2, 53-74.
Toorenaar, A., & Rijlaarsdam, G. (2011). Instructional theory of Language Lessons. L1- Educational Studies 
in Language and Literature, 11, pp. 57-89.

Mapa IX - Dimensões Sociológicas da Educação e da Gestão Escolar

6.2.1.1. Unidade curricular:
Dimensões Sociológicas da Educação e da Gestão Escolar

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome 
completo):

João Eduardo Rodrigues Martins - 26 horas TP + 5 horas OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n/a

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

- Conhecer os principais quadros de referência teóricos de análise dos fenómenos sócio-educativos e das 
organizações escolares;
- Identificar dimensões da mudança nos sistemas educativos e na gestão das escolas, salientando a 
pluralidade do conhecimento científico e a necessária interdisciplinaridade na formação de professores;
- Construir uma visão sociológica da educação, para uma reflexão crítica sobre a dimensão social da 
educação e do papel do professor como actor social;
- Operacionalizar conhecimentos sobre “dispositivos e projectos escolares”, concretização de objectivos e 
finalidades da escola;
- Reflectir sobre a importância da escola como um “bem e uma riqueza pública” e sobre os grandes 
desafios da escola na era da globalização e das sociedades multiculturais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Know the main theoretical reference frameworks for analyzing socio-educational phenomena and school 
organizations;
- Identify dimensions of change in educational systems and the management of schools, stressing the 
plurality of scientific knowledge and the necessary interdisciplinarity in teacher education;
- Building a sociological view of education, for a critical reflection on the social dimension of education 
and the teacher's role as social actor;
- Operationalizing knowledge "devices and school projects", realization of aims and objectives of the 
school;
- Reflect on the importance of school as a "good and a public wealth" and on the big challenges of school 
in the age of globalization and multicultural societies.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 - EDUCAÇÃO, ESCOLA, SOCIEDADE 
2 – DIMENSÕES SOCIOLÓGICAS DAS ORGANIZAÇÕES
3 - CONCEITOS E MODALIDADES DE AUTONOMIA DA ESCOLA
4 - DIMENSÃO EUROPEIA E NACIONAL DA EDUCAÇÃO

6.2.1.5. Syllabus:
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1 - EDUCATION, SCHOOL, SOCIETY
2 – SOCIOLOGICAL DIMENSIONS OF ORGANIZATIONS
3 - CONCEPTS AND PROCEDURES FOR SCHOOL AUTONOMY
4 - NATIONAL AND EUROPEAN DIMENSION OF EDUCATION

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A coerência entre os conteúdos programáticos e os objectivos da unidade curricular é produzida a partir 
da análise sociológica da educação e da gestão escolar nos seus diferentes níveis, macro, meso e micro.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The coherence between the syllabus and the curricular unit’s objectives is produced from the sociological 
analysis of education and school management in its different levels, macro, meso and micro.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Tendo em conta que a unidade curricular é constituída por aulas teórico-práticas a metodologia adoptada 
é diversificada. Em termos globais, haverá:
- sessões expositivas; 
- trabalho de grupo; 
- debates temáticos; 
- investigação e pesquisa de documentos bibliográficos;
- exploração conjunta de textos;
- redacção de textos;
- análise crítica das diversas componentes presentes na construção do conhecimento sobre a educação e 
a escola. 
Métodos de avaliação 
a) Esta unidade curricular inclui um exame final. Serão admitidos ao exame final os alunos que não 
obtenham uma classificação média final de 9,5 valores.
A avaliação da disciplina requer:
30% - Apresentação oral de um problema/situação educativa sentida como problemática a merecer a sua 
transformação em objecto de investigação. 
30% - Apresentação e discussão oral de um artigo científico no âmbito da problemática a trabalhar no 
âmbito do trabalho escrito.
40% - Trabalho escrito individual.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Given that the course consists of theoretical and practical lessons the methodology adopted is diverse. 
Overall, there will be:
- Lecture sessions;
- Group work;
- Thematic debates;
- Research and searching bibliographic records;
- Joint exploration of texts;
- Drafting of texts;
- Critical analysis of the various components in the construction of knowledge about education and school.
Assessment methods
a) This course includes a final exam. Will be admitted to the final examination students who fail to obtain a 
final average rating of 9.5.
The evaluation of the course requires:
30 % - Oral presentation of a problem/educational situation felt as problematic to merit its transformation 
under investigation .
30 % - Oral Presentation and discussion of a scientific article in the context of problematic working under 
the written work.
40 % - Individual written work .

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A coerência entre as metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade de 
aprendizagem faz-se a partir da exposição dos conteúdos programáticos pelo docente, através da 
elaboração de trabalhos escritos pelos estudantes e da apresentação e discussão nas aulas das temáticas 
incluídas no programa. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes is done from the exposure 
of the syllabus for teaching, through the development of written works by students and the presentation 
and discussion of thematic included in the program.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
ABRANTES, P. (Org.) (2010). Tendências e controvérsias em Sociologia da Educação. Lisboa: Mundos 
Sociais.
ALMEIDA, A. N. e Vieira, M.M. (2006). A Escola em Portugal. Lisboa: Instituto de Ciências Sociais.
BALL, S. (1994). La micropolítica de la escuela – Hacia una teoría de la organización escolar. Barcelona: 
Ediciones Paidós Ibérica.
BARROSO, J. (1996). O Estudo da Escola. Porto: Porto Editora.
FRIEDBERG, E. (1995). O Poder e a Regra – Dinâmicas da Acção Organizada. Lisboa: Instituto Piaget.
HAECHT, A. V. (1992). A escola à prova da sociologia. Lisboa: Instituto Piaget.
NÓVOA, A. (1992). As Organizações Escolares em Análise. Lisboa: Dom Quixote.
PINTO, C. A. (1995). Sociologia da Escola. Lisboa: McGraw-Hill.
TEIXEIRA, M.M. (1995). O Professor e a Escola. Perspectivas Organizacionais. Lisboa: McGraw-Hill.

Mapa IX - Comunicação e Relações Interpessoais /Communication and Interpersonal Relationships

6.2.1.1. Unidade curricular:
Comunicação e Relações Interpessoais /Communication and Interpersonal Relationships

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome 
completo):

Gabriela Maria Ramos Gonçalves 26TP + 5 OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

A unidade curricular clarifica o conceito de comunicação enquanto um processo de partilha de 
significações, universal, inevitável e continuo. Entre os vários modelos de comunicação é privilegiado o 
modelo interacionista. São abordados os tipos de comunicação, os estilos comunicacionais e as barreiras 
à comunicação em contexto de sala de aula. No final da unidade curricular pretende-se que os alunos 
sejam capazes de: 
a) Interpretar a comunicação como partilha de significações;
b) Explicar o papel determinante da comunicação no sistema social;
c) Identificar o papel do emissor e do recetor na interação
d) Reconhecer a importância da escuta ativa no processo de ensino-aprendizagem;
e) Aplicar técnicas essenciais de comunicação na prática de ensino-aprendizagem;
f) Identificar estratégias de eficácia na comunicação oral.
g) Identificar estratégias do professor para a focalização da atenção nos comportamentos dos alunos, em 
particular, comportamentos passíveis de desvio.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The curricular unit clarifies the concept of communication as a universal, inevitable and continuous 
process of sharing meanings. The interactional model is privileged among the various models of 
communication. The types of communication, communication styles and barriers to communication are 
addressed in the context of the classroom. At the end of the curricular unit students are expected to:
a) Interpret communication as a sharing of meanings;
b) Explain the essential role of communication in the social system;
c) Identify the role of the sender and receiver in the interaction;
d) Recognize the importance of active listening in the teaching-learning process;
e) Apply essential techniques of communication in the teaching-learning practice;
f) Identify strategies for effective oral communication;
g) Identify teacher strategies to focus attention on students’ behavior, particularly inappropriate behaviors.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Comunicação como partilha
1.1. Inevitabilidade e importância da comunicação 
1.2. O comportamento gerador de comportamento
1.3. Problemática da apreensão da mensagem na sua totalidade, a descodificação
1.4. Tipos de comunicação
2. Elementos da comunicação
3. Barreiras à comunicação
4. Dimensões e componentes da escuta e da leitura ativa
5. Estilos comunicacionais
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6. Comunicação em contexto educativo
7. A pessoalidade e a interpessoalidade em contexto educativo
8. As componentes essenciais da pessoalidade e da transação como sistema
9. Aspetos essenciais da Psicossociologia da comunicação num contexto educativo
10. Aptidões comunicacionais no contexto educativo
11. A influência do professor na relação pedagógica
12. Atitude assertiva e técnicas assertivas na comunicação em sala de aula
13. Estratégias de negociação interpessoal e estilos de comportamento

6.2.1.5. Syllabus:
1. Communication as sharing
1.1. Inevitability and importance of communication
1.2. Behavior generating behavior
1.3. Problems in fully understanding and receiving a message
1.4. Types of communication
2. Elements of communication
3. Barriers to communication
4. Dimensions and components of active listening and writing
5. Communication styles
6. Communication in the educational context
7. Individuality and inter-individuality in the educational context
8. The main components of individuality and transaction as a system
9. The fundamental aspects of the psychosociology of communication in the educational context
10. Communicational skills in the educational context
11. Teacher’s influence on the pedagogical relation
12. Assertive attitude and assertive techniques in the classroom communication 
13. Strategies of interpersonal negotiation and behavior styles

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta Unidade curricular tem como objetivo fundamental melhorar as competências comunicacionais dos 
futuros professores e dotá-los de estratégias para a gestão dos comportamentos e interações em sala de 
aula. Para que este objetivo seja concretizado são garantidos aos alunos conteúdos programáticos que 
procuram mostrar a importância da comunicação, bem como outros elementos-chave na comunicação, 
como sejam, os fatores que condicionam a eficácia da comunicação, o papel do emissor e do recetor e as 
estratégias comunicacionais. A abordagem é feita enquanto indivíduo social e enquanto professor. É dado 
especial atenção às principais dificuldades dos professores na gestão social dos alunos e de estratégias 
de comunicação e de gestão da sala de aula.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The main objective of this curricular unit is to improve the communicative skills of future teachers and to 
provide them with strategies for managing behavior and interactions in the classroom. This objective will 
be achieved by providing the students with a syllabus that enhances the importance of communication and 
other key-elements in communication, such as the factors that constrain its efficacy, the role of the sender 
and receiver, and the communicational strategies. The approach is based on the individual as a social 
being and as a teacher. Special attention will be given to the main difficulties faced by teachers concerning 
the social management of the students, the communicational strategies, and the management of the 
classroom. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Métodos: expositivo, interrogativo, demonstrativo e ativo (casos práticos, simulações, e dinâmicas de 
grupo, visionamento de filmes e exercícios de diagnóstico) promovendo o treino, a discussão e a 
autorreflexão sobre as competências a melhorar.
Avaliação:
Ficha avaliativa curta – 20%
Portefólio individual que reúne a solução de casos práticos – 80%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methods: expositive, interrogative, demonstrative and active (case studies, simulations, group dynamics, 
films and self-report exercises), promoting training, discussion and self-reflection on the skills requiring 
improvement.
Evaluation:
Short evaluation sheet – 20%
Individual portfolio which includes the solution of practical cases - 80%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.
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O método expositivo e interrogativo pretende dotar os alunos de conhecimentos sobre o constructo, 
processo e variáveis da comunicação. Tem como objetivo servir de enquadramento às técnicas de 
aprendizagem ativa. Os métodos demonstrativo e ativo pretendem promover a discussão, a autorreflexão e 
o treino de competências comunicacionais e de gestão dos comportamentos em sala de aula. Por um lado, 
a autorreflexão permite que os futuros professores reconheçam as suas potenciais dificuldades na 
comunicação pedagógica e por outro lado, disponibiliza-os para a mudança/desenvolvimento das suas 
competências promovendo o recurso a estilos e estratégias comunicacionais mais eficazes. As estratégias 
e estilos comunicacionais serão treinados através de casos práticos, simulações com registo audiovisual 
para posterior discussão. São utilizadas várias técnicas e instrumentos de avaliação da aprendizagem em 
todas as aulas, de acordo com a operacionalização dos objetivos de aprendizagem. Os casos práticos para 
a construção do portefólio dizem respeito a problemas frequentes em sala de aula.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Both the expository and interrogative method aim at providing students with knowledge about the concept, 
process and variables of communication, offering a framework for active learning techniques. The 
demonstrative and active methods are intended to promote discussion, self-reflection, and the training of 
communication skills and behavior management in the classroom. On the one hand, self-reflection allows 
future teachers to recognize their potential pedagogical difficulties in communication. On on the other 
hand, it predisposes them to change/develop their skills by promoting the use of more effective 
communication styles and strategies. Strategies and communication styles will be trained through 
practical cases, simulations with audiovisual recording for further discussion. A number of techniques and 
tools are used to assess learning in all classes, according to the operationalization of the learning 
objectives. The practical cases for the construction of the portfolio are related to common problems in the 
classroom.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Antunes, C. (1999). Manual de técnicas de dinâmica de grupo. São Paulo: Vozes .
Birkenbihl, V. F. (2000). A arte da comunicação Cascais: Pergaminho.
DeVito, J. A. (2012). The interpersonal communication book, Books a la Carte Edition. Edições Pearson
Estanqueiro, A. (2005). Saber lidar com pessoas: Princípios da comunicação interpessoal. (11ª edição). 
Lisboa: Editorial Presença.
Wood, J. T. (2009). Interpersonal Communication: Everyday Encounters. Boston: Wadsworth, Cengage 
Learning
Main Bibliography:
Antunes, C. (1999). Manual techniques of group dynamics . São Paulo: Vozes.
Birkenbihl, V. F. (2000). The art of communication Cascais: Pergaminho.
DeVito, J. A. (2012). The interpersonal communication book, Books a la Carte Edition. Edições Pearson
Estanqueiro, A. (2005). . Dealing with people : Principles of interpersonal communication . ( 11th edition). 
Lisboa: Editorial Presença.
Wood, J. T. (2009). Interpersonal Communication: Everyday Encounters. Boston: Wadsworth, Cengage 
Learning

Mapa IX - Currículo e Ensino de Línguas

6.2.1.1. Unidade curricular:
Currículo e Ensino de Línguas

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome 
completo):

Maria de Lurdes Ferreira Cabral - 26 horas TP + 5 horas OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

• Discutir os conceitos de currículo, programa e programação
• Identificar e distinguir implicações educativas de diferentes abordagens ao ensino das línguas;
• Analisar e articular informação obtida em documentos orientadores do ensino das línguas na Europa e 
em Portugal;
• Analisar orientações curriculares e programas de ensino de línguas no Ensino Básico e no Ensino 
Secundário;
• Analisar criticamente projectos curriculares de escola e de turma;
• Reflectir sobre o papel e as funções do professor de línguas, no contexto do sistema educativo 
português.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• Distinguish the concepts of curriculum, program, and planning
• Identify and distinguish educational implications of different laguage teaching approaches
• Analyse and articulate information in documents guiding the teaching of languages in Portugal and in 
Europe
• Analyse curricular trends and the language teaching syllabus in the Portuguese schooling process 
• Critically analyze school and language classroom projects
• Reflect on the roles and the functions of the language teachers, in the context of the Portuguese 
schooling process.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos organizam-se nos seguintes blocos temáticos:
1. Perspectivas actuais sobre currículo, programa e programação
1.1 Diferentes perspectivas de desenvolvimento curricular
1.2 Componentes e fases do processo de desenvolvimento curricular
2. Paradigmas e orientações curriculares no ensino de línguas
2.1 Finalidades, objectivos e metodologias nos programas de ensino de línguas no Sistema Educativo 
Português
3. O professor e a sua relação com o currículo
3.1 Os papéis do professor e dos alunos na aula de línguas

6.2.1.5. Syllabus:
Syllabus content is organized accordingly to the following thematic blocks:
1. Today's perspectives on curriculum, syllabus and planning
1.1 Different perspectives on language curricular development
1.2 Components and phases of curricular development
2. Paradigms and perspectives in language teaching curriculum 
2.1 Aims, objectives and methodologies of the language syllabi in the Portuguese School System
3. The teacher and his relationship with the school curriculum
3.1 The roles of the teachers and the students in a language classroom

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os objectivos da UC incidem na construção de conhecimento sobre os conteúdos previstos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The goals of the curricular unit focus the acquisition of knowledge on the contents subject matter 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas TP = 26 horas
Privilegia-se processos de auto-aprendizagem e desenvolvimento pessoal e profissional. 
Consequentemente, serão implementadas metodologias de trabalho que incluem a pesquisa orientada, o 
debate e a reflexão sobre as problemáticas julgadas relevantes para a promoção do desenvolvimento 
pessoal e profissional dos formandos. 
Serão incentivadas actividades de trabalho colaborativo e práticas de reflexão e de avaliação da acção dos 
formandos, em todo o processo de ensino-aprendizagem. 

Orientação tutorial = 05 horas
Acompanhamento de trabalhos de pesquisa.

Avaliação
Unidade Curricular com exame final

Formativa: 
Desempenho dos formandos em todas as actividades requeridas nesta unidade curricular.
Sumativa: 
• Recensões críticas (40 % da nota final). 
• Apresentação e discussão de revisão de literatura sobre temática do programa (60% da nota final).

Os alunos que obtenham uma média ponderada final de 9,5 valores serão dispensados da avaliação no 
Exame Final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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TP session = 30 Hours
The curricular unit privileges autonomous learning and self and professional development. Consequently, 
the activities implemented focus on methodologies of guided research, debate and reflection on problems 
considered relevant for the promotion of the self development and the professional development of 
students.
The learning process is developed through collaborative and reflective student practices as well as co- 
assessment of the students.
Tutorial sessions: 05 hours a week dedicated to research guidance of the students projects.
Assessment: Formative - students achievement during the learning process; Summative - Critical 
recensions (40% of final grade); Presentation and discussion of literature revision on topics of the 
syllabus.
Students who obtain a grade of 9,5 points will not be asked to sit at the final exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Os objectivos da UC visam a aquisição de conhecimentos e competências de analise critica dos 
conteúdos do programa. A metodologia de trabalho desenvolvidas na UC pressupõem a construção de 
conhecimento reflexivo e crítico.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The goals of the curricular unit aim at critical analysis of subject content. Teaching methodologies are 
developed having knowledge building and reflexion as underlying purposes.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Alarcão, I. (2001). Compreendendo e construindo a profissão de professor. Aveiro: Universidade de Aveiro.
McNeil, J. (2006). Contemporary Curriculum. San Francisco, CA: Jossey- Bass, Willey & Sons.
Palmer, P. J. (2007). The courage to teach. San Francisco, CA: Jossey- Bass, Willey & Sons.
Richards, J. C (2013). Curriculum Approaches in Language Teaching. RELC Journal, 44(1) 5–33 
Sacristan, G. (1995). Consciência e acção sobre a prática como libertacão profissional dos professores. In 
A Nóvoa, Profissão professor. Porto: Porto Editora.
Seiça, A., & Sanches, M. F. C. (2002). Domínios deontológicos da identidade profissional dos professores: 
Um estudo empírico. Revista de Educacão, vol. IX, no2, 53-74. 
Vieira, F. (2000). Das representações e práticas de aprendizagem dos alunos à (re)conceptualização das 
(teorias) práticas dos professores. In M. H. Araújo e Sá, Investigação em didáctica e formação de 
professores. Cidine: Porto Editora.

Mapa IX - Tecnologias Aplicadas ao Ensino de Línguas // Applied Technologies to Language Teaching

6.2.1.1. Unidade curricular:
Tecnologias Aplicadas ao Ensino de Línguas // Applied Technologies to Language Teaching

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome 
completo):

Joaquim Agostinho de Oliveira Guerra - 26 horas TP + 5 horas OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
na

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Usar adequadamente diversos equipamento, materiais e recursos das novas tecnologias da informação ao 
serviço de uma prática que se requer diversificada nas atividades e nos meios ao serviço da aprendizagem 
das línguas

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To adequately use different types of equipment, materials and resources that come from ICT in order to 
gain methodological diversity in the field of teaching and learning languages. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O uso de ferramentas de escritório nas aulas de língua: processador de texto, apresentações, folha de 
cálculo; A Internet e as ferramentas online da Web 2.0; A utilização de diversas ferramentas para criação 
de atividades: audacity (podcast), movie maker, hot potatoes, etc.; E-learning e blended learning
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6.2.1.5. Syllabus:
The use of office tools in language classes: Text editor, presentations, spreadsheets; The Internet and 
online web tools; How to use various tools for the creation of activities such as: audacity (podcast), movie 
maker, hot potatoes, etc.; E-learning and blended learning.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos incluem por um lado noções teórico-metodológicas relativas ao uso de 
determinadas ferramentas e recursos das Tecnologias da Informação e Comunicação, nomeadamente da 
Web 2.0, bem como de software de escritório e de criação e edição de vídeos educativos e podcasts para o 
desenvolvimento de competências nos alunos do ensino básico e do ensino secundário em línguas 
materna e estrangeira; por outro aulas práticas nas quais os formandos aprendem a trabalhar com as 
ferramentas abordadas. Neste sentido, consideramos que estão de acordo com os objetivos da unidade 
curricular.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus includes, in one side, theoretical notions relating to the use of specific tools and resources of 
Information and Communication technologies, such as web 2.0, as well as office software and the creation 
and edition of educational videos and podcasts. This is done for the development of knowledge for 
students in Primary School and Secondary Education in both their primary language and 2nd language. In 
the other, we have practical classes in which the students use the tools that they have learned in the other 
classes. In this way, we consider that we are in line with the objectives of the curricular unit.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Privilegiam-se processos de autoaprendizagem e de desenvolvimento pessoal e profissional. Serão 
implementadas metodologias de trabalho que incluem a pesquisa, a prática e a avaliação da utilização de 
recursos tecnológicos no processo de ensino-aprendizagem. Serão incentivadas atividades de trabalho 
colaborativo e práticas de reflexão e de avaliação da ação dos formandos, em todo o processo de ensino-
aprendizagem.
Elementos de avaliação:
1. Formação Individual: construção de um portefólio que incluirá:
1.1. Texto síntese de reflexão individual sobre um tema relacionado com a utilização das ferramentas da 
Web 2.0 nas aulas de língua;

2. Formação colaborativa: 
2.1. Construção de uma sebenta na qual os formandos descreverão as diversas ferramentas das TIC na 
perspectiva do utilizador na aula de língua;

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
We privilege self-learning procedures and of personal and professional development. We implement work 
methodologies that include research, evaluation on the use of technological resources in the same self-
learning procedures. We encourage collaborative activities and autonomous reflexion and self-assessment 
of the students. 
Evaluation Elements:
1. Individual training: Construction of a portfolio that include: reflection paper of a subject related to the 
use of web tools 2.0 in the language classes.
2. Group training: Writing a manual in which the students will describe the various tools addressed in 
class.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Considerando-se que é relevante o desenvolvimento da autonomia do formando no seu processo de 
formação, requer-se que o próprio experiencie modelos de utilização das ferramentas abordadas em aula, 
de modo a poder ajuizar da sua utilidade Por conseguinte, pede-se ao mestrando que construa uma 
sebenta que inclua noções básicas de uso das ferramentas abordadas em aula no contexto de ensino de 
línguas bem como um manual prático para cada uma delas que possa ser reutilizado mais tarde. Não 
descurando a vertente teórica e reflexiva da aprendizagem, os estudantes devem igualmente escolher uma 
das ferramentas abordadas e refletir teórica e metodologicamente sobre a sua função na aula de língua 
para o desenvolvimento de determinada competência. Deste modo, avaliam-se as duas vertentes desta 
unidade curricular: dotar os alunos de competências técnicas para a utilização de recursos das TIC e em 
simultâneo de conhecimentos teórico-metodológicos sobre a importância dos mesmos no ensino e na 
aprendizagem de uma língua.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Considering the development of the autonomy of the student in their training, it’s required that he 
experiment himself the diverse tools developed in class. As such, we ask the students to construct a 
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personal manual, that includes basic notions of the use of each tool in language classes and a “how to do” 
to use it to build materials. In order to not forget the theoretical aspects, the student also have to write a 
paper in which he has to reflect about the function of a specific tool for language teaching and learning. In 
this way, we assess the 2 main purposes of this subject: (i) develop technical competences; and (ii) 
theoretical and methodological knowledge about the use of these tools in language classes 

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Green, T., Brown, A. & Robinson, L. (2008). Making the most of the web in you classroom. A Teacher’s 
guide to blogs, podcasts, wikis, pages, and sites. Thousand Oaks: Sage.
Penrod, D. (2007). Using blogs to enhance literacy. Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers.
Pitler, H., Hubbel E., Kuhn, M. & Malenoski, K. (2007). Using technology with classroom instruction that 
works. Denver: MCREL.
West, J. & West, M. (2009). Using wikis for online collaboration. São Francisco: Jossey-Bass.
Guerra, J. (2013). Web based language class activities: contexts of uses and background methodologies. In 
Hüseyin Uzunboyiu & Fezile Ozdami (Eds). Procedia – social and behavioral sciences. “nd World 
Conference on Educacional Technology Research – 2012 (83, pp. 117-124). Londres: Elsevier

Mapa IX - Didáctica do Inglês

6.2.1.1. Unidade curricular:
Didáctica do Inglês

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome 
completo):

Maria de Lurdes Ferreira Cabral - 26 horas TP + 5 horas OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
na

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

• Reconhecer finalidades, objectivos e pressupostos metodológicos dos Programas de Inglês em vigor 
para o 3º CEB e Secundário.
• Identificar factores de influência na tomada de decisões com vista à organização de situações de ensino-
aprendizagem;
• Distinguir as implicações educativas da utilização de diferentes metodologias na gestão do processo de 
ensino-aprendizagem da língua e da cultura inglesas;
• Planear situações de aprendizagem no respeito pelos pressupostos, finalidades, objectivos, processos e 
opções metodológicas dos programas de Inglês, língua estrangeira (LE), em vigor no Sistema de Ensino 
Português.
• Avaliar criticamente as razões subjacentes à sua própria tomada de decisões no planeamento da prática 
pedagógica; 
• Demonstrar consciência de conhecimentos e atitudes pessoais sobre o processo de ensino-
aprendizagem do Inglês (LE);

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
-Recognize aims, objectives and methodological principles on the English language syllabi of 3rd CEB and 
Secondary.
-Identify influencing factors of the decision process on the organization of learning situations
-Distinguish educational implications of different methodological approaches in managing the teaching of 
the English language and culture.
-Plan learning situations on the framework of the principles, aims and methodological design of the 
English language syllabi, in the Portuguese school system.
- Critically evaluate underlying reasons of the personal decision process while planning pedagogical 
practices.
- Demonstrate awareness of personal knowledge and attitudes toward the English language learning and 
teaching process.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Áreas de Conteúdo

1. O ensino do Inglês hoje 
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A abordagem comunicativa e as metodologias de tarefa

2. O quadro teórico-conceptual dos programas de Inglês 
Características e pressupostos teóricos dos programas de Inglês em vigor no Sistema Educativo 
Português.

3. O planeamento, a gestão e a avaliação do processo de ensino-aprendizagem do Inglês, LE 
A aprendizagem do Inglês através do desenvolvimento das competências de comunicação oral 
(Ouvir/Falar), de comunicação escrita (Ler/Escrever) e de reflexão sobre a Língua

6.2.1.5. Syllabus:
Subject-matter content areas:

1. Teaching English language today
The communicative approach and the task-based learning methodologies

2. The theoretical/conceptual framework of the English language syllabi
Characteristics and theoretical principles of the English language syllabi in the Portuguese school system

3. Planning, managing and evaluating the English language learning-teaching process
The development of the communicative oral and written competence and the development of linguistic 
awareness in the English language learning process 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os objectivos da UC visam aquisição dos conhecimentos e competências relevantes para o ensino 
profissional do Inglês, língua estrangeira, que estão descritos nos conteúdos da respectiva UC. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The goals of the curricular unit focus on the acquisition of relevant knowledge and competences for the 
professional teaching of English language, which are described in the subject-matter contents of the 
curricular unit.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas sessões de natureza Teórico-Prática exploram-se conteúdos através da análise e discussão de 
documentos, assim como se realizam actividades de natureza colaborativa, privilegiando-se o espírito 
investigativo e as capacidades de reflexão e de autonomia na aprendizagem. As sessões tutoriais visam 
apoiar às actividades de pesquisa a realizar pelos estudantes.
Avaliação: A aprovação na disciplina requer a obtenção de uma média final igual ou superior a 10 valores.
A classificação final decorrerá do somatório das médias das pontuações atribuídas ao desempenho dos 
estudantes 
a) Elaboração de glossário sobre conceitos fundamentais 
b) Elaboração de planificação de sequência de ensino do Inglês, incluindo a fundamentação das escolhas 
realizadas ao nível da tarefa, dos objectivos, conteúdos e processos, e reflexão sobre as alternativas 
possíveis ao nível da prática lectiva 
c) Duas simulações de momentos de prática lectiva e contribuição para as discussões realizadas em aula.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
On the TP sessions contents are explored through the analysis and discussion of documents, and also in 
collaborative activities that aim at the development of reflective competences and autonomous learning. 
Tutorials aim to provide guidance on the students' research projects.
Assessment - The success on this unit requires a minimum of 9,5 grade points. The final classification 
requires students to deliver: a) a glossary of relevant and fundamental terms on the teaching of English 
area; b) the planning of an EFL learning situation, including the reference to theoretical support of the 
decisions taken at the task choice, goals, contents and processes, and a personal reflection on the 
possible alternative decisions at the level of the pedagogical practice; c) simulation of two moments of 
classroom teaching practice and contribution to class discussions.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As metodologias de ensino respeitam a natureza das aquisições (conhecimentos, competências e valores) 
previstas nos objectivos. O trabalho requerido aos estudantes implica a demonstração dos conhecimentos 
e competências relevantes para o ensino profissional do Inglês, língua estrangeira.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Methodologies adopted respect the nature of the acquisitions (knowledge, competences and values) 
foreseen on the goals.
Students work load requires demonstration of knowledge and competences acquired in relation to EFL 
teaching.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Cummins, J. (2000). Language, power and pedagogy. Toronto: Multilingual Matters.
Ellis, R. (1997).Second language acquisition. Oxford: O.U.P..
Cabral de Sousa, M.L. (2001). Ensinar a aprender Inglês: O desafio da mudança. Dossier Ano Europeu das 
Línguas. Revista Inovação, Vol. 14, Nº 1-2, 91-110.
Hall, J. K. & Eggington, W. (eds.). (2000). The sociopolitics of English language teaching. 
Clevedon/Toronto: Multilingual Matters, Ltd.
Hedge, T. (2000). Teaching and learning in the language classroom. Oxford: O.U.P.
Hinkel, E. (1999). Culture in second language teaching. Cambridge: C.U.P.
Long, M. H. & C. J. Doughty, (Eds). (2011). The handbook of language teaching. West Sussex, UK: Wiley-
Blackwell.
Carter, R. & Nunan, D. (2001). Teaching English to speakers of other languages. Cambridge: Cambridge 
University Press.
Richards, J. e Lockhart, C. (1996). Reflective Teaching in Second Language Classrooms. Cambridge. 
Cambridge University Press.

Mapa IX - Didáctica do Espanhol

6.2.1.1. Unidade curricular:
Didáctica do Espanhol

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome 
completo):

Mercedes Rabadan Zurita - 26 horas TP + 5 horas OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Melhorar a prática docente, integrando os conhecimentos adquiridos.
Reconhecer finalidades, objetivos e pressupostos metodológicos dos programas de Espanhol em vigor 
para o 3º CEB e Secundário.
Identificar fatores de influência na tomada de decisões com vista à organização de situações de ensino-
aprendizagem.
Programar sequências de aprendizagem que respeitem os pressupostos, finalidades, objetivos, processos 
e opções metodológicas de ensino aprendizagem do Espanhol.
Dotar ao estudante da capacidade reflexiva necessária para que seja capaz de desenvolver com autonomia 
sua labor docente.
Avaliar criticamente as razões subjacentes à sua própria tomada de decisões no planeamento da prática 
pedagógica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Improve the teaching practice, integrating acquired knowledge.
Recognize purposes, goals and methodological assumptions of Spanish programs for the 3rd CEB and 
secondary.
Identify factors of influence in decision-making with the object of organizing teaching-learning situations.
Program learning sequences which respect the assumptions, purposes, objectives, processes and 
methodological options of Spanish learning teaching.
Provide the student of reflective capacity necessary to be able to develop his/her teaching labor autonomy.
Evaluate critically the reasons underlying his/her own decision-making in planning of pedagogical practice.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A abordagem comunicativa e a metodologia por tarefas.
Finalidades, objetivos e pressupostos dos programas de Espanhol em vigor para o 3º CEB e Secundário.
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Componentes da programação de sequências de aprendizagem.
As atividades de língua: desenvolvimento, integração e tipologia.
Materiais e recursos para o ensino-aprendizagem do Espanhol.
Elaboração de atividades e sequências de aprendizagem.
Análise, avaliação e reflexão das sequências de aprendizagem.

6.2.1.5. Syllabus:
The communicative approach and the methodology for tasks.
Purposes, goals and assumptions of Spanish programs in effect for the 3rd CEB and secondary.
Components of programming learning sequences.
Language activities: development, integration and typology.
Materials and resources for Spanish teaching and learning.
Preparation of activities and learning sequences.
Analysis, evaluation and reflection of learning sequences.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os objectivos da UC visam aquisição dos conhecimentos e competências relevantes para o ensino do 
Espanhol, língua estrangeira, que estão descritos nos conteúdos da respectiva UC. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The goals of the curricular unit focus on the acquisition of relevant knowledge and competences for 
theteaching of Spanish language, which are described in the subject-matter contents of the curricular unit.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas sessões de natureza Teórico-Prática exploram-se conteúdos através da análise e discussão de 
documentos, assim como se realizam atividades de natureza colaborativa, privilegiando-se o espírito 
investigativo, a capacidade de reflexão e de autonomia na aprendizagem. As sessões tutoriais visam 
apoiar as atividades de pesquisa a realizar pelos estudantes e a elaboração das sequências de 
aprendizagem.
Avaliação contínua consiste em:
- Elaboração dum portefolio que inclua o enquadramento teórico, a sequência de aprendizagem (roteiro de 
aula e elaboração de materiais) e a reflexão sobre as escolhas realizadas ao nível da tarefa, dos objetivos, 
conteúdos, materiais e processos. (75%)
- Atividades realizadas na aula. (25%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Content through the analysis and discussion of documents are discussed in theoretical-practical nature, 
as well as collaborative in nature activities are carried out, favoring the investigative spirit, the capacity for 
reflection and autonomy in learning. The tutorials sessions aimed at supporting the research activities 
carried out by the students and the learning sequences.
Ongoing assessment will consist of:
- Preparation of a portfolio that includes the theoretical framework, the learning sequence (roadmap and 
elaboration of materials) and the reflection on the choices made at the level of the task, goals, contents, 
materials and processes. (75% ).
- Activities carried out in class. (25%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As metodologias de ensino respeitam a natureza das aquisições (conhecimentos, competências e valores) 
previstas nos objetivos. O trabalho requerido aos estudantes implica a demonstração dos conhecimentos 
e competências relevantes para o ensino do Espanhol.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Methodologies adopted respect the nature of the acquisitions (knowledge, competences and values) 
foreseen on the goals.
Students work load requires demonstration of knowledge and competences acquired in relation to Spanish 
teaching.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Alonso, E. (2012). Soy profesor/a: aprender a enseñar 1 y 2. Madrid: Edelsa.
Bordón, T. (2006). La evaluación de la lengua en el marco de E/L2: bases y procedimientos: Madrid: 
Arcolibros.
Estaire, S. (2009). El aprendizaje de lenguas mediante tareas: de la programación al aula. Madrid: 
Edinumen.
Figueras, N. y Puig, F. (2013). Pautas para la evaluación del español como LE. Madrid: Edinumen.
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Griffiths, C. 2008). Lessons from Good Language Learners. Cambridge: CUP.
Llopis-García, R., Real, J.M., y Ruiz, J.P. (2012). Qué gramática enseñar, qué gramática aprender. Madrid: 
Edinumen.
Moreno, C. (2011). La enseñanza de lenguas basada en tareas. Madrid: Edinumen.
Richards, J. y Rodgers, T.S. (2009). Enfoques y métodos en la enseñanza de idiomas. Madrid: Edinumen.
Sánchez-Lobato, J. y Santos, I. (2004). Vademécum para la formación de profesores. Enseñar Español 
como segunda lengua (L2)/ (LE). Madrid: SGEL.

Mapa IX - Didáctica do Português

6.2.1.1. Unidade curricular:
Didáctica do Português

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome 
completo):

Joaquim Agostinho de Oliveira Guerra - 26 horas TP + 5 horas OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
na

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Adquirir conhecimentos profundos sobre os documentos orientadores do ensino-aprendizagem do PLM e 
do PLNM; desenvolver conhecimentos sobre métodos e estratégias de ensino eficazes e ajustadas ao 
ensino-aprendizagem do PLM e do PLNM; desenvolver capacidades no planeamento de situações de 
ensino-aprendizagem recorrendo a instrumentos diversificados adequados ao ensino-aprendizagem do 
PLM e do PLNM; adquirir competências na área da avaliação em PLM e do PLNM; desenvolver um sentido 
reflexivo e crítico relativo à sua prática e conhecimentos didático-pedagógicos, bem como ao desempenho 
dos alunos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquire deep knowledge of the syllabuses of “PLM” and “PLNM”; Development of knowledge about 
effective teaching methods and strategies and adjust them to the teaching of “PLM” and “PLNM”; Develop 
knowledge in planning methods by using diverse instruments that are adequate and in line to the 
teachings of “PLM” and “PLNM”; Develop a sense of criticism and reflexion and relating it to its practice 
and their pedagogical and didactic knowledge, as well as the performance of the students.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A disciplina de Português como língua materna e como língua segunda; Paradigmas curriculares vigentes 
nos ensinos básico e secundário; Modelos de planificação de sequências de ensino aprendizagem; 
Abordagens teórico-metodológicas para o ensino das competências orais e escritas; O ensino do 
conhecimento explícito. Abordagens teórico-metodológicas para o ensino da Literatura. Avaliação nas 
aulas de PLM e PLNM. 

6.2.1.5. Syllabus:
Portuguese as a first language and as a second language; Curricular paradigms that currently exist in the 
basic and secondary school systems; models relating to the planning of sequences in learning and 
teaching; Theoretical approach to the teaching of oral and writing skills; Teaching of grammar; Theoretical 
and practical approach to the teaching of literature; Evaluation in the classes of “PLM” and “PLNM”

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os eixos temáticos desta unidade curricular exploram as diversas valências necessárias ao 
desenvolvimento de competências no ensino do Português. Com efeito, procura-se que os formandos 
analisem e reflitam acerca dos programas vigentes, modelos de planificação e as abordagens teórico-
metodológicas para o desenvolvimento de competências em língua materna e em Português enquanto 
língua segunda. Não se descura igualmente a importância da avaliação no processo de aprendizagem de 
uma língua. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The theme axis of this curricular unit explores the diverse methodologies necessary to the development of 
skills and competences in the teaching of the Portuguese Language. In fact, we analyse and reflect about 
the national syllabuses, planning models and about the diferente approaches to develop language 
competences. We also don’t disregard the importance of evaluation in the langauge learning process. 
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Privilegia-se processos de autoaprendizagem e de desenvolvimento pessoal e profissional. Nas sessões 
teórico-práticas serão implementadas metodologias de trabalho que incluem a pesquisa, a prática 
colaborativa e a coavaliação do desempenho dos formandos. As sessões tutoriais terão por objectivo 
apoiar o trabalho desenvolvido pelos formandos e funcionarão essencialmente através da tutória 
electrónica. Serão incentivadas atividades de trabalho colaborativo e práticas de reflexão e de avaliação da 
ação dos formandos, em todo o processo de ensino-aprendizagem.
Elementos de avaliação:
1. Construção de um portefólio individual que inclui:
• Bibliografia comentada das leituras realizadas ao longo do semestre;
• Texto síntese de reflexão individual sobre um tema relacionado com o processo de ensino-aprendizagem 
do Português Língua Materna e Língua Não Materna;
2. Planificação de uma sequência didática (trabalho de grupo) (máximo de 5 períodos letivos)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
We privilege self-learning procedures and of personal and professional development. We implement work 
methodologies that include research, colaborative activities, and co-evaluation. We encourage 
collaborative activities and autonomous reflexion and self-assessment of the students. Evaluation 
Elements:
1. Construction of a portfolio that includes: (i) Commented bibliography of the readings that take place 
during the semester; (ii) Small paper of a personal reflection of a theme related with the process of the 
teachings of Portuguese as a first language and Second language;
2. Planning of a didactic sequence (work group) 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Considerando-se que é relevante o desenvolvimento da autonomia do formando no seu processo de 
formação, procuramos desenvolver métodos de avaliação que requeiram a participação ativa do mesmo 
no processo de seleção e apropriação da informação, de forma crítica. Por conseguinte, privilegiam-se 
elementos de avaliação que incentivem a investigação individual, tais como a bibliografia comentada e o 
texto síntese de reflexão individual, e colaborativa, experimentando uma das vertentes da ação educativa 
de um professor, isto é, o planeamento de aulas de Português, no qual devem incluir uma justificação 
teórico-metodológica individual acerca das diversas opções tomadas. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Considering that the development of the autonomy of the student throughout the learning process is 
relevant, we seek to develop methods of evaluation that requires the active participation of the student in 
the process of selecting and seeking of information. In this way, we privilegie evaluation elements that 
encourage personal research (commented bibliography) and the reflection. We also encourage 
collabotative learning at the moment they have to plan portuguese lessons and write a theoretical and 
methodological justification. 

6.2.1.9. Bibliografia principal:
AAVV (2005). Português língua não materna no currículo nacional. Documento orientador. Lisboa: 
ME/DGIDC.
Leiria, I. (Coord.) (s/d). Orientações programáticas de português língua não materna. Ensino Secundário. 
Lisboa: ME/DGIDC.
Coelho, M. C. (Coord.) (2002). Programa de português (10º, 11º, 12º). Cursos Científico-Humanísticos e 
Cursos Tecnológicos. Lisboa: ME/DES.
Reis, C. (Coord.) (2009). Programa de Português do Ensino Básico. Lisboa: ME/DGIDC.
Lomas, C. (2003). O valor das palavras (I). Falar, ler e escrever nas aulas. Porto: Edições ASA.
Lomas, C. (2006). O Valor das palavras II. Porto: Edições ASA.
Osório, P. & Brito, R. M. (2008). Português língua segunda e língua estrangeira. Porto: LIDEL. 
Pereira, M. L. A. (2000). Escrever em Português. Didáctica e práticas. Porto: Edições ASA.
Reis, C. (Org.) (2007). Actas da conferência internacional sobre o ensino do Português. Lisboa: ME/DGIDC.

Mapa IX - Didáctica do Francês

6.2.1.1. Unidade curricular:
Didáctica do Francês

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome 
completo):
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Joaquim Agostinho de Oliveira Guerra - 26 horas TP + 5 horas OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
na

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Refletir sobre o lugar do Francês nos curricula dos ensinos básico e secundário; Planificar o processo de 
ensino-aprendizagem; Criar ou adaptar materiais pedagógicos adequados ao currículo dos diferentes 
níveis de ensino; Operacionalizar estratégias e métodos de avaliação do processo e dos produtos de 
aprendizagem; Justificar criticamente as decisões tomadas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Reflect about the place of the French language in the curricula; Acquire deep knowledge of the syllabuses 
of French Language; Develop knowledge in planning methods by using diverse instruments that are 
adequate and in line to the teachings of French language; Develop a sense of criticism and reflexion and 
relating it to its practice and their pedagogical and didactic knowledge, as well as the performance of the 
students.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O lugar do Francês nos curricula dos ensinos básico e secundário; Paradigmas curriculares vigentes nos 
ensinos básico e secundário; Planificação de sequências de ensino aprendizagem; Operacionalização de 
momentos de prática pedagógica; Avaliação de práticas pedagógicas simuladas

6.2.1.5. Syllabus:
The place of the French language in the curricula; Curricular paradigms that currently exist in the basic 
and secondary school systems; models relating to the planning of sequences in learning and teaching; 
Simulations of French lessons; Reflexive evaluation of these lessons. 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os eixos temáticos desta unidade curricular exploram as diversas valências necessárias ao 
desenvolvimento de competências no ensino do Francês Com efeito, procura-se que os formandos 
analisem e reflitam acerca dos programas vigentes, modelos de planificação e as abordagens teórico-
metodológicas para o desenvolvimento de competências em Francês língua estrangeira. Não se descura 
igualmente a importância da avaliação no processo de aprendizagem de uma língua. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The theme axis of this curricular unit explores the diverse methodologies necessary to the development of 
skills and competences in the teaching of the French Language. In fact, we analyse and reflect about the 
national syllabuses, planning models and about the diferente approaches to develop language 
competences. We also don’t disregard the importance of evaluation in the langauge learning process. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Privilegia-se processos de autoaprendizagem e de desenvolvimento pessoal e profissional. Nas sessões 
teórico-práticas serão implementadas metodologias de trabalho que incluem a pesquisa, a prática 
colaborativa e a coavaliação do desempenho dos formandos. As sessões tutoriais terão por objectivo 
apoiar o trabalho desenvolvido pelos formandos e funcionarão essencialmente através da tutória 
electrónica. Serão incentivadas atividades de trabalho colaborativo e práticas de reflexão e de avaliação da 
ação dos formandos, em todo o processo de ensino-aprendizagem.
Elementos de avaliação:
1. Construção de um portefólio individual que inclui:
(i) Bibliografia comentada das leituras realizadas ao longo do semestre;
(ii) Texto síntese de reflexão individual sobre um tema relacionado com o processo de ensino-
aprendizagem do Francês;
2. Planificação de uma sequência didática (trabalho de grupo) (máximo de 5 períodos letivos)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
We privilege self-learning procedures and of personal and professional development. We implement work 
methodologies that include research, colaborative activities, and co-evaluation. We encourage 
collaborative activities and autonomous reflexion and self-assessment of the students. Evaluation 
Elements:
1. Construction of a portfolio that includes: 
(i) Commented bibliography of the readings that take place during the semester; 
(ii) Small paper of a personal reflection of a theme related with the process of the teachings of French 
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language;
2. Planning of a didactic sequence (work group) 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Considerando-se que é relevante o desenvolvimento da autonomia do formando no seu processo de 
formação, procuramos desenvolver métodos de avaliação que requeiram a participação ativa do mesmo 
no processo de seleção e apropriação da informação, de forma crítica. Por conseguinte, privilegiam-se 
elementos de avaliação que incentivem a investigação individual, tais como a bibliografia comentada e o 
texto síntese de reflexão individual, e colaborativa, experimentando uma das vertentes da ação educativa 
de um professor, isto é, o planeamento de aulas de Francês, no qual devem incluir uma justificação 
teórico-metodológica individual acerca das diversas opções tomadas. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Considering that the development of the autonomy of the student throughout the learning process is 
relevant, we seek to develop methods of evaluation that requires the active participation of the student in 
the process of selecting and seeking of information. In this way, we privilegie evaluation elements that 
encourage personal research (commented bibliography) and the reflection. We also encourage 
collabotative learning at the moment they have to plan french lessons and write a theoretical and 
methodological justification. 

6.2.1.9. Bibliografia principal:
PUREN Christian, BERTHOCCHINI, Paola & COSTANZO, Edwige (1998). Se former en didactique des 
langues. Paris : Ellipses.
COURTILLON, Janine (2003). Élaborer un cours de FLE. Paris : Hachette.
CUQ, J.-P. & GRUCA, I. (2003). Cours de didactique du français langue étrangères et seconde. Grenoble: 
PUG.
Programas de Francês. Plano de organização do ensino-aprendizagem. Ensino básico – 3º ciclo, vol. II. 
Lisboa: M.E./D.G.E.B.S., 1994
ABRANTES, P. (Coord.) (2001). Currículo nacional do ensino básico. Competências essenciais. Lisboa: 
M.E./D.E.B.
SANTOS, Z. S. (Coord.) (2001). Programa de Francês. Níveis de continuação e de iniciação, 10º, 11º, 12º. 
Cursos gerais e formação geral e específica. Lisboa: M.E./D.E.S
VIGNER, G. (2001). Enseigner le français comme langue seconde. Paris: CLE International.

Mapa IX - Didáctica do Latim / Didáctica das Línguas Clássicas / Didactics of Classical Languages

6.2.1.1. Unidade curricular:
Didáctica do Latim / Didáctica das Línguas Clássicas / Didactics of Classical Languages

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome 
completo):

Adriana Manuela de Mendonça Freire Nogueira – TP 26; OT 5

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Reconhecer finalidades, objetivos e pressupostos metodológicos dos Programas de Latim e Grego em 
vigor para o Ensino Secundário;
Equacionar a problemática dos métodos de ensino em línguas clássicas, tendo em conta as novas 
tecnologias e as diferentes perspetivas pedagógicas;
Criar ou adaptar materiais pedagógicos adequados aos currículos de Latim A, Latim B e Grego.
Demonstrar capacidade de planear situações de aprendizagem no respeito pelos pressupostos, 
finalidades, objetivos, processos e opções metodológicas dos programas de Latim A, Latim B e/ou Grego, 
em vigor no Sistema de Ensino Português.
Demonstrar capacidade de avaliar criticamente as razões subjacentes à sua própria tomada de decisões 
no planeamento da prática pedagógica; 
Utilizar, de modo autónomo, íntegro e responsável, diversas fontes de informação que lhes permitam 
melhor compreender, descrever e justificar as suas próprias decisões.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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Recognize purposes, goals and methodological assumptions of Latin and Greek programs in place for 
secondary education;
Addressing the issue of teaching methods in classical languages, taking into account new technologies 
and different pedagogical perspectives;
Creating or adapting curricula appropriate to the Latin A, Latin B and Greek educational materials .
Demonstrate ability to plan learning situations respecting the assumptions, goals, objectives, processes 
and methodological choices of Latin A, Latin B and / or Greek programs in place in the Portuguese 
education system . Demonstrate the ability to critically evaluate the reasons for their own decision making 
in the planning of teaching practice;
Use, in an independent, principled and responsible manner, various sources of information in order to 
better understand , describe and justify their own decisions.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. O lugar das Línguas Clássicas nos currículos do ensino secundário português e em outros países 
ocidentais.
2. Métodos e técnicas de ensino das línguas clássicas.
3. Planificação de sequências de ensino aprendizagem.
4. Operacionalização de momentos de prática pedagógica.
5. Práticas pedagógicas simuladas e respetiva avaliação crítica

6.2.1.5. Syllabus:
1. The place of Classical Languages in the curriculum for Portuguese secondary school and in other 
Western countries.
2. Methods and techniques of teaching of classical languages.
3. Planning sequences of teaching and learning.
4. Operationalizing moments of pedagogical practice.
5. Simulated teaching practices and its critical evaluation.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Para cada conteúdo da UC existe um objectivo de aprendizagem que permite ao aluno adquirir/dominar os 
conhecimentos e as competências incluídas nos conteúdos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
For each content item there is a learning outcome that allows the student to acquire/master the knowledge 
and competences included on the subject-matter contents.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são de tipologia Teórico-Prática, proporcionando a exploração de conteúdos através da análise e 
discussão de documentos vários, tais como programas de Latim A, B e de Grego, programas de outros 
países ocidentais, artigos vários sobre metodologias ou o uso de novas tecnologias no ensino das línguas 
clássicas.
Nessas aulas, haverá a apresentação de trabalhos de alunos – planificações e outros materiais – resultado 
da sua investigação e investimento na disciplina.
Prevê-se a realização de atividades de natureza colaborativa, privilegiando-se o espírito investigativo dos 
alunos e as suas capacidades de reflexão e de autonomia na aprendizagem.
Avaliação: a aprovação na disciplina requer a obtenção de uma média final igual ou superior a 10 valores.
A classificação final decorrerá do somatório das médias das pontuações atribuídas ao desempenho dos 
estudantes nas situações de avaliação requeridas.
.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
typology of the classes include Theoretical -Practical work, providing exploration of content through the 
analysis and discussion of various documents, such as Latin A, B and Greek programs, other programs of 
western countries, articles on various methodologies or new technologies in the teaching of classical 
languages .
In these classes, there will be the presentation of students’ work - lesson plans and other materials - a 
result of their investment in research and in the discipline.
It is planned to conduct collaborative activities, in privileging the investigative spirit of the students and 
their capacity for reflection and learning autonomy.
Evaluation: approval in the course requires to obtain a final average equal to or higher than 10.
The final classification result from the sum of the mean scores assigned to student performance in the 
assessment situations:

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.
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As aulas são de tipologia Teórico-Prática, proporcionando a exploração de conteúdos através da análise e 
discussão de documentos vários, tais como programas de Latim A, B e de Grego, programas de outros 
países ocidentais, artigos vários sobre metodologias ou o uso de novas tecnologias no ensino das línguas 
clássicas, que permitam atingir os objetivos:
➢ a) Reconhecer finalidades, objetivos e pressupostos metodológicos dos Programas de Latim e Grego 
em vigor para o Ensino Secundário;
➢ b) Equacionar a problemática dos métodos de ensino em línguas clássicas, tendo em conta as novas 
tecnologias e as diferentes perspetivas pedagógicas.
Nessas aulas, haverá a apresentação de trabalhos de alunos – planificações e outros materiais – resultado 
da sua investigação e investimento, podendo, assim, atingir os objetivos:
➢ c) Criar ou adaptar materiais pedagógicos adequados aos currículos de Latim A, Latim B e Grego.
➢ d) Demonstrar capacidade de planear situações de aprendizagem no respeito pelos pressupostos, 
finalidades, objetivos, processos e opções metodológicas dos programas de Latim A, Latim B e/ou Grego, 
em vigor no Sistema de Ensino Português.
Prevê-se a realização de atividades de natureza colaborativa, privilegiando-se o espírito investigativo dos 
alunos e as suas capacidades de reflexão e de autonomia na aprendizagem, atingindo-se os objetivos:
➢ e) Demonstrar capacidade de avaliar criticamente as razões subjacentes à sua própria tomada de 
decisões no planeamento da prática pedagógica; 
➢ f) Demonstrar capacidade de tomada de decisões colaborativas e participativas como base para a 
construção de juízos racionais.
No trabalho, em geral, pretende-se que os alunos consigam atingir o objetivo:
➢ g) Utilizar, de modo autónomo, íntegro e responsável, diversas fontes de informação que lhes permitam 
melhor compreender, descrever e justificar as suas próprias decisões.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Classes are typology TP (theoretical-practical), providing exploration of content through the analysis and 
discussion of various documents, such as Latin A, B and Greek programs, other Western programs, 
articles on various methodologies, on use of new technologies in the teaching of classical languages, 
which achieve the learning outcomes:
➢ a) Recognize purposes , goals and methodological assumptions of Latin and Greek programs in place 
for secondary education ;
➢ b ) Addressing the issue of teaching methods in classical languages , taking into account new 
technologies and different pedagogical perspectives .
In these classes, there will be the presentation of pupils' work – class plans and other material – as a result 
of their research and investment, achieving the learning outcomes:
➢ c ) Creating or adapting curricula appropriate to the Latin , Greek and Latin B educational materials .
➢ d ) Demonstrate ability to plan learning situations respecting the assumptions , purposes , goals , 
processes and methodological choices of Latin A, B Latin and / or Greek programs in place in the 
Portuguese education system .
It is planned to conduct collaborative activities, in privileging the investigative spirit of the students and 
their capacity for reflection and autonomy in learning, achieving the learning outcomes:
➢ e) Demonstrate the ability to critically evaluate the reasons for their own decision making in the planning 
of teaching practice ;
➢ f ) Demonstrate the ability to collaborative and participatory decision- making as the basis for the 
construction of rational judgments .
In general, it is intended that students can achieve the learning outcome:
➢ g ) Use of independent , principled and responsible manner , various sources of information in order to 
better understand , describe and justify their own decisions .

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Boado, Cecilia Criado et al (2009). Chiron en Compostela. Didáctica 2.0 para las lenguas y la cultura 
clásicas. Cuadernos de literatura griega y latina . Santiago de Compostela: SEECGalicia.
Bulwer, John (ed.) (2006). Classics Teaching in Europe, Londres: Duckworth.
Debut, Janine (1974). L´enseignement des langues classiques, Paris: P.U.F.
Fontecedro, A. et al. 1985). Il latino e il greco nella scuola oggi. Esigenze e strumenti per la didattica, 
Foggia: Atlantica.
LaFleur, Richard A. (ed.) (1998). Latin for the 21st Century: From Concept to Classroom. Glenview: Scott 
Foresman-Addison Wesley .
Pittàno, Giuseppe (1983). Didattica del Latino. Milão: Mondadori.
Rea, Jennifer (2006). Pre-Reading Strategies in Action: A Teacher’s Guide to a Modern Foreign Language 
Teaching Technique. CPL – Online. Volume 3, Number 1, Fall 2006. Disponível em : 
http://www.camws.org/cpl/cplonline/files/Reacplonline.pdf
Rousselet, Michel (1966). L’Enseignement du Latin. Paris: PUF.

Mapa IX - Investigação em Ensino de Línguas
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Investigação em Ensino de Línguas

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome 
completo):

Maria de Lurdes Ferreira Cabral - 26 horas S + 5 horas OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
na

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Reconhecer os aspectos teóricos e metodológicos que conferem consistência e validade ao processo de 
investigação em ensino de línguas;
Justificar opções tomadas no âmbito do processo de investigação;
Utilizar metodologias de investigação adequadas ao estudo de problemas/fenómenos educativos;
Conceber e construir diferentes instrumentos de recolha de informação, compreendendo os 
procedimentos de análise de dados mais usuais em estudos quer de natureza quantitativa quer qualitativa;
Compreender as limitações que qualquer decisão de ordem metodológica confere à investigação do 
processo de ensino-aprendizagem de línguas, discutindo os limites e as possibilidades de diferentes 
desenhos de investigação;
Discutir questões éticas envolvidas na investigação educacional e respectivas implicações na actuação do
(a) investigador(a);
Desenvolver um espírito investigativo e atitudes de análise e questionamento crítico na perspectiva do 
desenvolvimento profissional e da aprendizagem ao longo da vida.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Recognize theoretical and methodological factors related to consistency and validy in the language 
teaching research process;
Justify decisions taken during the research process;
Use adequate research methodologies on the study of educative phenomena;
Design and build different research interments for data collection, mastering the most common 
quantitative and qualitative data analyses procedures;
Identify the limitations associated with methodological decisions in the language-learning research 
process, discussing the limits and the possibilities of different research designs;
Discuss the ethical implications of educational research and the limitations to the practice of the 
researcher.
Develop a research spirit as well as analytical and critical attitudes considering a professional and long 
term learning framework. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
• Paradigmas de investigação quantitativos, qualitativos e mistos 
• Desenhos de investigação em ensino de línguas: limites e possibilidades de utilização
• Instrumentos e métodos de investigação quantitativa e qualitativa: planeamento, construção e aplicação
• O estudo de caso na aula de línguas
• A investigação-acção no processo de ensino-aprendizagem de línguas
• Fases de um projecto de investigação em ensino de línguas
• Ética e deontologia na investigação em ensino de línguas

6.2.1.5. Syllabus:
• Quantitative, Qualitative and mixt research paradigms
• Language teaching research designs: limits and possibilities
• Quantitative and qualitative research instruments: planning, building and administer
• The case-study in the language learning classroom
• Action-research in the language learning- teaching process
• Phases of an action-research project
• Ethics and deontology in language teaching research

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Existe uma clara articulação ente os objectivos e os conteúdos da Unidade Curricular.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The subject matter contents of the curricular unit clearly allow for the attainment of the established goals.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
S = 26 horas
Nesta UC promoveram-se formas activas de participação do(a)s aluno(a)s, através da organização de 
momentos de reflexão e de debate em pequeno grupo, bem como da realização actividades de recolha, 
tratamento e análise de informação.
Orientação tutorial = 05 horas: acompanhamento de trabalhos de pesquisa.
A classificação final decorrerá do somatório das médias das pontuações atribuídas ao desempenho dos 
estudantes nas seguintes provas: 
Avaliação contínua 
a) Recensão de texto sobre metodologias de investigação e respectiva apresentação oral (40% da nota 
final) 
b) Elaboração escrita e defesa oral do esquema de um projecto de investigação (60% da nota final) 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
S = 26 hours
This curricular unit promoted the active participation of the students in small group activities (TBL) that 
included debate and reflective discussions as well as practices of data collection, treatment and analysis.
Tutorials = 05 hours: dedicated to the guidance of the students research projects
Assessment: the final grade is the result of the average scores attributed to the students achievement on 
the following assessment activities:
a) oral presentation of a critical recension on research methodologies (40% of final grade)
b) oral defense of written proposal of a research project (60% of final grade)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As metodologias de trabalho utilizadas nesta Unidade Curricular seguiram uma abordagem de ensino por 
tarefas, permitindo assim a construção de uma verdadeira "comunidade de aprendentes" e um enfoque no 
ensino centrado no aluno.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Teaching methodologies used in this curricular unit follow a task-based learning approach which allows 
for the creation of a true learning community as well as a student centered focus of the learning-teaching 
process. 

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Alright, D. & Bailey, K. (1991). Focus on the language learner. An introduction to classroom research for 
language teachers. Cambridge: C.U.P
Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2000). Research Methods in Education. New York: Routledge.
Denzin, N. & Lincoln, Y. (1994). Handbook of Qualitative Research. Newbury Park: Sage.
Ghiglione, R., & Matalon, B. (1993). 0 inquérito: teoria e prática. Oeiras: Celta Editora.
Merriam, S. (1991). Case Study Research in Education. A Qualitative Approach. S. Francisco: Jossey-Bass 
Publishers.
Miles, M. & Huberman, A. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks: Sage.
Popkewitz, T. (1984). Paradigm and ideology in educational research. Basingstoke, UK: Falmer.
Reason, P. & Bradbury, H. (2001). Handbook of Action Research. Participative Inquiry & Practice. London: 
Sage Publications.
Sales, B. D., & Folkman, S. (Eds.).(2000). Ethics in research with human participants. Washington, DC: 
American Psychological Association.

Mapa IX - Estágio/ Prática pedagógica supervisionada e Relatório Científico

6.2.1.1. Unidade curricular:
Estágio/ Prática pedagógica supervisionada e Relatório Científico

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome 
completo):

Maria L F Cabral 45,5 horas PL + 26 horas S + 26 horas OT (esp. de Ensino de Inglês- Espanhol)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Mercedes Rabadan Zurita - 91 horas PL + 26 horas S + 26 horas OT (2 especialidades: Ensino de Português 
e Espanhol Ensino de Espanhol e Inglês)
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Joaquim Agostinho de Oliveira Guerra - 45,5 horas PL + 26 horas S + 26 horas OT(especialidade de Ensino 
de Português e Espanhol)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Espera-se que, no final do processo de ensino-aprendizagem global desta UC, os formandos sejam 
capazes de: 
• Manifestar, na sua acção, a consciência das diferentes dimensões (ao nível do ser, do saber, do saber-
fazer e do saber porquê) do seu próprio conhecimento profissional como professor de línguas (Português, 
Inglês e Espanhol);
• Reflectir e avaliar a adequação da sua própria prática lectiva, tendo em conta os pressupostos dos 
programas para o ensino das línguas, as necessidades e as experiências dos alunos e os contextos 
educativos que enformam essas mesmas práticas;
• Realizar actividades colaborativas de observação, organização, gestão e avaliação de situações de 
aprendizagem;
• Avaliar a adequação da sua preparação para agir como professor em contexto de escola e de sala de 
aula.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is expected that at the end of the teaching-learning process, the students are able to:
-Demonstrate, through their action, the awareness of the different dimensions (at level of the learning to 
know, the learning to do, the learning to be, and the learning to live together) of their personal professional 
knowledge as a teacher of languages (Portuguese, English and Spanish);
-Reflect and evaluate the adequacy of their own teaching practice, taking into account the principles of the 
language syllabi, the students' needs and experiences and the educational contexts that frame their 
practices. 
- Willingly particulate in collaborative activities of observation, management and assessment of teaching-
learning situations;
-Evaluate the adequacy of their own level of qualification to professionally act as a language teacher.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Para as especialidades de Ensino do Português/ Ensino do Espanhol/ Ensino do Inglês:

• A disciplina de Português como língua materna e como língua segunda
• O Inglês e o Espanhol como línguas estrangeiras
• Paradigmas curriculares vigentes nos ensinos básico e secundário
• Modelos de planificação de sequências de ensino aprendizagem
• Abordagens teórico-metodológicas para o ensino das competências orais e escritas
• O ensino do conhecimento explícito
• Abordagens teórico-metodológicas para o ensino da Literatura
• Elaboração de materiais didácticos para os diferentes níveis de ensino
• Avaliação nas aulas de línguas
• Instrumentos de observação da acção educativa
• A investigação-acção na aula de línguas

6.2.1.5. Syllabus:
For the master specializations of Portuguese language teaching, English language teaching and Spanish 
language teaching:

- Portuguese as a native and as a second language
- English and Spanish as foreign languages
- Curriculum paradigms in language teaching in the Portuguese school system
- Models of planning of language learning sequences
- Theoretical and methodological approaches for the teaching of oral and written language competences
- The teaching of explicit language knowledge
- Theoretical and methodological approaches for the teaching of literature
- Building language classroom materials
- Evaluation and assessment in the language classroom
- Instruments for the observation of the learning-teaching practice
-Action-research in the language classroom

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
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OS conteúdos cobrem as áreas de formação consideradas relevantes para a formação profissional de 
professores de línguas e os objectivos espelham o tipo de conhecimento e competências que se espera os 
estudantes adquiram a partir da exploração dos conteúdos listados.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Subject-matter content cover areas of knowledge considered relevant for the professional qualification of 
language teachers and the goals of the unit reflect the kind of knowledge and competence that students 
are expected to master by exploring the listed content.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nos Seminários e nas sessões de Prática Laboratorial privilegia-se processos de auto-aprendizagem e de
desenvolvimento pessoal e profissional. Serão implementadas metodologias de trabalho que incluem a
pesquisa e a prática colaborativa e a co-avaliação do desempenho dos formandos.
Serão incentivadas práticas de reflexão e de investigação-acção colaborativa, em todo o processo de 
ensino-aprendizagem.
A OT reveste-se de particular importância neste curso e é assegurada pelos Orientadores da UALG de
modo a promover nos formandos capacidades de análise reflexiva e crítica sobre as actividades de prática
pedagógica por eles desenvolvidas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
On the seminars and on the practicum this curricular unit privileges self-learning processes as well as 
activities that aim at the personal and professional development of students. Work methodologies include 
research practice and collaborative co-assessment activities. Reflective and action-research activities are 
implemented throughout the whole learning-teaching process.
Tutorials are of outmost importance in this unit. University supervisors promote weekly activities that 
enhance the reflective critical analysis of the teaching activities developed by the students.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A formação de professores requer mais do que o simples acumular de conhecimentos factuais. Requer, 
por isso, um forte envolvimento pessoal e o desenvolvimento de uma atitude reflexiva face aos conteúdos 
disciplinares e ao processo de aprendizagem das línguas. A competência estratégica desenvolve-se 
através de um ciclo de pré e pós reflexão sobre a acção, o qual, com o correcto apoio por parte dos 
supervisores, promove o desenvolvimento intelectual e as competências profissionais necessárias ao 
ensino de línguas. 
As metodologias implementadas nesta UC seguem este modelo de formação e promovem a formação 
profissional necessária ao ensino de línguas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Learning to be a teacher requires more than the mere accumulation of factual knowledge. It requires a 
strong self commitment and a serious reflective attitude towards the subject-matter content knowledge and 
the language learning process. Strategic knowledge is developed through at cycle of pre and post action 
reflection which, with the correct scaffolding process, promotes intellectual resources development an the 
professional knowledge and competence required to teach a language. Methodologies implemented in this 
curricular unit follow this educational framework and promote the necessary students' professional 
qualification for the teaching of languages.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Inglês:
Carter, R. & D. Nunan, (2001). Teaching English to speakers of other languages. Cambridge: C.U.P.
Celce-Murcia, M. (2001). Teaching English as a Second or Foreign language. Madrid: Heinle &
Heinle/Paraninfo.
Long, M. H. & C. J. Doughty. (2011). The handbook of language teaching. WS, UK: Wiley-Blackwell.
Espanhol:
Alonso, E. (2012). Soy profesor/a: aprender a enseñar 1. Madrid: Edelsa
Estaire, S. y Fernández, S. (2013). Competencia docente en lenguas extranjeras y formación de profesores. 
Un enfoque de acción. Madrid: Edinumen.
Moreno, C. (2011). Materiales, estrategias y recursos para la enseñanza del español como 2/L. Madrid: 
Arco/Libros.
Português:
Coelho, M. C. (2002). Programa de português. Cursos Científico-Humanísticos e Cursos Tecnológicos. 
Lisboa: ME/DES.Leiria, I. (s/d). Orientações programáticas de português língua não materna. Ensino 
Secundário. Lisboa: ME/DGIDC.
Sim-Sim, I., Duarte, I. & Ferraz, M. J. (1997). A língua materna na educação básica. Lisboa: ME/DEB.

Page 65 of 122ACEF/1314/06467 — Guião para a auto-avaliação

20/06/2018http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=3cdfa48c-0178-8f7f-...



Mapa IX - Opção I (Inglês)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção I (Inglês)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome 
completo):

Maria de Lurdes Ferreira Cabral - 26 TP 05 OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
na

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Demonstrar competências orais e escritas em língua inglesa nos níveis C1/C2 do Quadro Comum Europeu 
de Referência para o Ensino de Línguas
Aprofundar o conhecimento explícito da língua inglesa
Demonstrar um domínio discursivo e pragmático adequado a situações de comunicação diversificadas
Demonstrar capacidades de resumo, referenciação, tomada de notas, recensão, pesquisa e análise crítica

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Demonstrate oral and written English language competence at C1/C2 levels of the Common European 
Framework of Reference for Languages 
Enhance personal explicit knowledge of the English language system
Demonstrate adequate cultural and discourse pragmatic competence in English language in different 
communication contexts
Demonstrate diversified language skills including summarizing, referencing, note-taking, recension, 
research and critical thinking 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A estrutura e usos da língua inglesa (análise de corpora)
O estudo das características do discurso,variação de registos e problemas comuns no uso da língua 
inglesa
Estratégias para o processamento linguístico em interacções orais e escritas da língua inglesa 
As culturas de matriz anglo-saxónica no mundo de hoje
Características relevantes do uso da lingua inglesa em diferentes contextos culturais

6.2.1.5. Syllabus:
The English language structure and use through the analysis of databases of real language 
The study of discourse characteristics, register variation, and common issues in English language usage
Language strategies for oral and written language interaction processing
Anglo-Saxon cultures throughout today's world
Today's relevant characteristics of English language in different cultural contexts

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O domínio da língua que se ensina é um pressuposto fundamental da formação de professores de línguas. 
Os conteúdos desta UC visam o aprofundamento do domínio do Inglês, língua e cultura, por parte dos 
estudantes e os objectivos espelham esse mesmo tipo de conhecimentos e competências que se deseja 
que os estudantes demonstrem.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The mastery of the language one teaches is a fundamental principle in any language teacher education 
program. The subject-matter content of this curricular unit aims at the students' further development of the 
mastery of the English language and culture and the goals of the unit reflect the kind of knowledge and 
competences that students are expected to demonstrate.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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As aulas TP desta UC incluem actividades de leitura e discussão sobre tópicos da língua e da cultura 
Inglesa, assim como incluem actividades de escrita diversificadas, desenvolvidas no âmbito de uma 
abordagem processual e de género (genre).
O processo de ensino aprendizagem realiza-se com base numa concepção de ensino centrado nos 
estudantes, durante o qual são consideradas as motivações e os interesses de aprendizagem dos 
mesmos. As metodologias utilizadas visam a promoção da autonomia de aprendizagem por parte dos 
estudantes, através de actividades de co-observação e co-avaliação. 
As horas de Orientação Tutorial são utilizadas para apoio a trabalhos individuais.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes TP include reading and discussion activities on Englishlanguage and culture topics, as well as 
diversified writing activities developed accordingly with process and genre approaches.
The teaching-learning process is planned on the basis of a learner centered approach, during which 
students motivation and learning needs are considered. Methodologies used aim at the promotion of the 
students autonomy and self-learning capacity through the participation in co-observation and co-
assessment activities. 
Tutorial hours are used to guide individual student work.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Os objectivos de aprendizagem incidem na demonstração, por parte dos alunos, das competências 
linguísticas e culturais previstas nos conteúdos da UC.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The learning outcomes focus on the students demonstration of the linguistic knowledge and the 
communicative competences in English language included on the subject-matter content of this unit.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Bailey. S. 2001. Academic Writing : A Handbook for International Students. London and New York : 
Routledge.
Beers, S. (1988). Epistemological assumptions and college teaching: Interactions in the college classroom. 
Journal of Research and Development in Education, 21 (4), 87-94.
Hewings, M. (1999) Advanced Grammar in Use: A Self-Study Reference and Practice Book for Advanced 
Learners of English. Cambridge: C. U. P.
Joanne Collie and Alex Martin, 2000. What’s it Like? Life and Culture in Britain Today. Cambridge : C.U.P.
Mike Storry and Peter Childs. 2002. British Cultural Identities. London and New York:Routledge.
BNC- British National Corpus on line – Oxford University
Collins Cobuild Phrasal Verbs Dictionary [2012]
Oxford Dictionary of Idioms (2005)
Roget, P. M. Roget's Thesaurus. http://thesaurus.com/Roget-alpha-index.html

Mapa IX - Opção I (Espanhol)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção I (Espanhol)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome 
completo):

Mercedes Rabadán Zurita - 26 TP 05 OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
na

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Alcançar um nível de aperfeiçoamento na língua espanhola correspondente ao nível C1 do QCER para o 
Ensino de Línguas na produção oral e escrita, e na compreensão oral e escrita.
Aprofundar o conhecimento explícito da língua espanhola.
Fazer uso flexível e efetivo da língua para fins sociais, acadêmicos e/ou profissionais.
Desenvolver-se com textos orais e escritos de qualquer tipo, independentemente do tema e a situação.
Tomar consciência da diversidade cultural e da influência que pode ter a própria identidade cultural na 
percepção e interpretação das culturas dos países hispanos.
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Aproveitar a diversidade cultural como fonte de enriquecimento da própria competência intercultural.
Tomar consciência do grau de control que pode exercer sobre o seu próprio processo de aprendizagem.
Formular as suas metas de aprendizagem, tendo em conta os resultados e as exigências da ficha 
curricular (objetivos, conteúdos programáticos, metodologia e avaliação).

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Achieve a level of improvement on the Spanish language corresponding to the level C1 of the QCER for 
language teaching in oral and written production, and on listening comprehension and writing.
Deepen the explicit knowledge of the Spanish language.
Flexible and effective use of language for social purposes, academics and/or professionals.
Develop with oral and written texts of any type, regardless of the subject and the situation.
Be aware of cultural diversity and the influence that can have their own cultural identity in perception and 
interpretation of the cultures of the Hispanic countries.
Enjoy the cultural diversity as a source of enrichment of the own intercultural competence.
Be aware of the degree of control that can exercise over their own learning process.
Formulate their learning goals, taking into account the results and the requirements of the curriculum 
(goals, contents, methodology and evaluation).

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Funções comunicativas, conteúdos linguísticos (lexicais, gramaticais, semânticos, fonológicos e 
ortográficos), sociolinguísticos e pragmáticos próprios do nível de competência a alcançar. 
Produtos e criações culturais hispanas.

6.2.1.5. Syllabus:
Communicative functions, linguistic (lexical, grammatical, semantic, phonological and orthographic), 
sociolinguistic and pragmatic competence level themselves to achieve. 
Hispanic products and cultural creations.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O domínio da língua que se ensina é um pressuposto fundamental da formação de professores de línguas. 
Os conteúdos desta UC visam o aprofundamento do domínio da língua e cultura espanholas por parte dos 
estudantes e os objetivos espelham esse mesmo tipo de conhecimento e competências que se deseja que 
os estudantes demonstrem.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The mastery of the language one teaches is a fundamental principe in any language teacher education 
program. The subject-matter content of this curricular unit aims at he estudents' further development of the 
mastery of the language and culture Spanish and the goals of the unit reflect the kind of knowledge and 
competences that students are expected to demonstrate.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O processo de ensino-aprendizagem nesta UC será organizado no âmbito dos pressupostos da 
abordagem comunicativa do ensino das línguas.
Nas aulas TP são explorados colaborativamente conceitos, ideias e factos relativos à dimensão 
sociocultural da língua espanhola, com atividades que privilegiam a oralidade, a leitura e a escrita. Estas 
aulas incluem atividades de uso da língua alvo (oralidade, escrita, conhecimento explícito) centrada na 
promoção das estratégias individuais de comunicação e de aprendizagem dos alunos. São ainda 
privilegiados padrões de interação que promovam a capacidade de autonomia de aprendizagem dos 
alunos.
As horas de Orientação Tutorial são utilizadas para apoio a atividades individuais e/ou a dificuldades 
linguísticas detetadas.
O desempenho é avaliado ao longo da unidade curricular mediante a realização de atividades de 
compreensão e produção escrita e oral que incidirão nos conteúdos programáticos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching-learning process in this UC will be organized under the assumptions of the communicative 
approach to language teaching.
Collaboratively concepts, ideas and facts relating to the cultural and social dimension of the Spanish 
language are explored in TP classes, with activities that focus on speaking, reading and writing. These 
lessons include activities of target language use (orality, writing, explicit knowledge) focused on the 
encouragement of individual strategies of communication and students ' learning. Patterns of interaction 
that foster the ability of students ' learning autonomy are still privileged.
The Tutorial Guidance’s hours are used to support individual activities and/or observed linguistic 
difficulties.
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Performance is evaluated along the curricular unit by conducting activities of written and oral production 
and comprehension that will focus on syllabus.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Atualmente, o objetivo principal da aprendizagem das línguas é o desenvolvimento da competência 
comunicativa ou capacidade (conhecimento e uso) de interatuar adequadamente nas diferentes situações 
de comunicação, quer na oralidade, quer na escrita.
A abordagem comunicativa centra-se no aluno, na ação e no processo de aprendizagem, permite o 
desenvolvimento da competência comunicativa, com atividades significativas que proporcionam ao 
aprendente as ferramentas necessárias que lhe permitam aprender de forma autônoma. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Currently, the main goal of language learning is the development of communicative competence or ability 
(knowledge and use) to interact appropriately in different communication situations, either in orality in 
written.
The communicative approach focuses on the student, in action and in the learning process, and allows the 
development of communicative competence, with significant activities that provide the learner with the 
tools necessary to enable it to learn autonomously.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Cerrolaza, O. (2007). Diccionario práctico de gramática. 800 fichas de uso correcto del español. Madrid: 
Edelsa.
Cerrolaza, O., y Sacristán, E. (2007). Libro de ejercicios. Diccionario práctico de gramática. Madrid: Edelsa.
Chamorro, M.D., Lozano, G., Ríos, A., Rosales, F., Ruiz-Campillo, J.P. y Ruiz-Fajardo, G. (2006). El 
ventilador. Barcelona: Difusión.
Sánchez, J., Moreno, C., y Santos. I. (2010). Nuevo español sin fronteras ESF3. Madrid: SGEL.
Soria, M.P., Martínez, M.J., y Sánchez, D. (2012). Las claves del nuevo Dele C1. Barcelona: Difusión.

Mapa IX - Opção I (Francês)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção I (Francês)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome 
completo):

Joaquim Agostinho de Oliveira Guerral 26 TP 05 OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Demonstrar competências orais e escritas em língua francesa nos níveis C1/C2 do Quadro Comum 
Europeu de Referência para o Ensino de Línguas
Aprofundar o conhecimento explícito da língua francesa
Demonstrar um domínio discursivo e pragmático adequado a situações de comunicação diversificadas
Demonstrar capacidades de resumo, referenciação, tomada de notas, recensão, pesquisa e análise crítica

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Learning outcomes of the curricular unit:

Demonstrate oral and written French language competence at C1/C2 levels of the Common European 
Framework of Reference for Languages 
Enhance personal explicit knowledge of the French language system
Demonstrate adequate cultural and discourse pragmatic competence in French language in different 
communication contexts
Demonstrate diversified language skills including summarizing, referencing, note-taking, recension, 
research and critical thinking 
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conteúdos programáticos:

A estrutura e usos da língua francesa (análise de corpora)
O estudo das características do discurso,variação de registos e problemas comuns no uso da língua 
francesa
Estratégias para o processamento linguístico em interacções orais e escritas da língua ifrancesa 
As culturas de matriz francófona no mundo de hoje
Características relevantes do uso da língua francesa em diferentes contextos culturais

6.2.1.5. Syllabus:
Syllabus:

The French language structure and use through the analysis of databases of real language 
The study of discourse characteristics, register variation, and common issues in French language usage
Language strategies for oral and written language interaction processing
francophone cultures throughout today’s' world
Today’s' relevant characteristics of French language in different cultural contexts

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

O domínio da língua que se ensina é um pressuposto fundamental da formação de professores de línguas. 
Os conteúdos desta UC visam o aprofundamento do domínio do francês, língua e cultura, por parte dos 
estudantes e os objectivos espelham esse mesmo tipo de conhecimentos e competências que se deseja 
que os estudantes demonstrem.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The mastery of the language one teaches is a fundamental principle in any language teacher education 
program. The subject-matter content of this curricular unit aims at the students' further development of the 
mastery of the French language and culture and the goals of the unit reflect the kind of knowledge and 
competences that students are expected to demonstrate.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As aulas TP desta UC incluem actividades de leitura e discussão sobre tópicos da língua e da cultura 
francesa, assim como incluem actividades de escrita diversificadas, desenvolvidas no âmbito de uma 
abordagem processual e de género (genre).
O processo de ensino aprendizagem realiza-se com base numa concepção de ensino centrado nos 
estudantes, durante o qual são consideradas as motivações e os interesses de aprendizagem dos 
mesmos. As metodologias utilizadas visam a promoção da autonomia de aprendizagem por parte dos 
estudantes, através de actividades de co-observação e co-avaliação. As horas de Orientação Tutorial são 
utilizadas para apoio a trabalhos individuais.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Classes TP include reading and discussion activities on French language and culture topics, as well as 
diversified writing activities developed accordingly with process and genre approaches.
The teaching-learning process is planned on the basis of a learner centered approach, during which 
students motivation and learning needs are considered. Methodologies used aim at the promotion of the 
students autonomy and self-learning capacity through the participation in co-observation and co-
assessment activities. 
Tutorial hours are used to guide individual student work.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Os objectivos de aprendizagem incidem na demonstração, por parte dos alunos, das competências 
linguísticas e culturais previstas nos conteúdos da UC.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The learning outcomes focus on the students demonstration of the linguistic knowledge and the 
communicative competences in French language included on the subject-matter content of this unit.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
Abbadie C., Chovelon B. Et Morsel M.-H. (2002) L’expression française écrite et orale. Grenoble: PUG 
Barbier, J. & Durand, M. (Eds,). (2006). Sujets, activités, environnments. Approaches Transverses. 
Paris:PUF
Bronckart, J.P, et al. (1985). Le fonctionnement des discours: Un modèle psychologique et une méthode 
d'analyse. Neuchâtel: Delachaux & Niestlé, 
Chollet I. et Robert J.-M. (2008). Les expressions idiomatiques. Paris: Clé InternationalRey 
Lemeunier, A. (2009). La dissertation en français. Paris: Hatier. 
Parizet M. L., Poisson-Quinton S., Kober-Kleinert C. (2007). Activités pour le Cadre Européen de Référence 
(niveaux C1/C2). Paris: CLE International.
Rausch A. et al. (2007). Nouveau DALF C1/ C2. Paris: CLE International
Siréjols, E. Et Claure P. (2002). Grammaire, niveau avancé. Paris: Clé International. 

Mapa IX - Opção I (Português)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção I (Português)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome 
completo):

Manuel Célio Jesus Conceição 26 TP 05 OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Mobilizar criticamente conhecimentos prévios de linguística e literatura (e sistematizá-los, se necessário) 
para a reflexão sobre o ensino do português
- Relacionar linguística, literatura e competências linguísticas e comunicativas no âmbito curricular 
- Compreender a relevância do português no ensino básico e secundário 
- Promover de forma sustentada a reflexão linguística, literária e cultural necessárias ao 
ensino/aprendizagem do português.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- To use critically prior knowledge of linguistics and literature (and systemize it, if needed) to reflect on the 
teaching of Portuguese language
- To relate linguistics, literature and communicative skills/competencies within the curriculum framework 
- To understand the relevancy of Portuguese language in basic and secondary education 
- To promote with sustainability required linguistic, literary, cultural reflection for the teaching/learning of 
Portuguese language.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Linguística, literatura e ensino: 
1.1. Teorias linguísticas e terminologias gramaticais
1.2. Estudo do português e estudos sobre o português
1.3. Estudo da literatura e estudos sobre a literatura
1.4. A literatura como arte e a sua relação com as outras artes
2.A linguística e a literatura nos programas de português do ensino básico e secundário
2.1. Análise linguística e categorias gramaticais
2.2. História literária e crítica literária 
3. Conhecimentos linguísticos e literários e competências em Português

6.2.1.5. Syllabus:
1. Linguistics, literature and teaching : 
1.1. Linguistic theories and grammar terminologies
1.2. Portuguese language study and studies about the Portuguese language 
1.3. The study of literature and the literary studies
1.4. The literature as art and its relationship with other arts
2. Linguistics and literature in Portuguese language syllabi for basic and secondary education
2.1. Linguistic analysis and grammar categories
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2.2. Literary history and literary criticism
3. Linguistic and literaray knowledge and competencies in Portuguese language

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos selecionados respeitam integralmente os objetivos por estes terem sido especificamente 
selecionados após a definição daqueles . A discussão da relação entre linguística, literatura , 
conhecimentos sobre o português e competências em língua portuguesa assume-se como conteúdo e 
como item orientador para alcance dos objetivos . Tal é feito mediante a reflexão acerca o lugar do 
português no currículo e analisando o papel da linguística, da literatura e da comunicação nos 
documentos orientadores do seu ensino. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
As the selected contents have been specifically selected after de conception os the objectives they fully 
comply with them. The discussion of the relationship among language, literature, knowledge of Portuguese 
language and language skills is assumed as content and as a guide to achieve the obejctives. This is done 
by reflection on the place of the Portuguese in the curriculum and analyzing the role of Portuguese 
language, literature and communication in the official documents for education.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Problematização dos conteúdos programáticos através da exposição e da leitura comentada de 
bibliografia indicada ou a pesquisar pelos alunos; 
- Análise de documentos relativos à relação entre linguística, a literatura e o ensino do português;
- Acompanhamento dos trabalhos individuais.
Avaliação ao longo do funcionamento da unidade curricular e exame posterior. Elementos de avaliação:1 
apresentação oral e entrega posterior do respetivo trabalho escrito (50% - 25%+ 25%); 1 teste (50%). 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Students will be asked to read specific parts of the bibliography ahead of each class to participate in the 
discussion of the contents of the syllabus and they will also be asked to lead parts of the discussion. 
Documents about linguistic,m literature and Portuguese language teaching will be analysed . Supervision 
of individual work. 
Evaluation and feed back to students will be continuous. To the assessment, there will two items: one oral 
presentation and the respective paper (50% - 25%+ 25%); one test (50%) . 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A metodologia usada pressupõe que o aluno tenha parte ativa permanente nas aulas, por lhe serem 
exigidas leitura prévias e por lhe ser exigida participação na discussão de todos conteúdos. Os objetivos 
assentam na pesquisa de análise de informação para formulação de opiniões a apresentar a discutir em 
grade grupo. A metodologia foi, por isso, concebida para permitir alcançar estes objetivos, estando o 
aluno no centro do processo e assumindo-se o professor como um orientador de todo o trabalho. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology assumes that the student has permanently an active participation in class, as he will be 
required to prepare prior reading and to participate in the discussions of all the topics. The objectives are 
built on the idea of research of analyse gathered information to formulate own opinions to be presented 
and discussed in class or in essays. The methodology was therefore designed to achieve these goals, 
having the learner at the center of the process and assuming that the professor has a role of supervisor of 
the whole work.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
AAVV, 1996, Introdução à linguística geral e portuguesa, Lisboa, Caminho
Bernardes, J. A et alii, 2013, Literatura e Ensino do Português, Lisboa, Fundação Francisco Manuel dos 
Santos, 2013.
Buescu, H., 2013, «Literatura, Cânone e Ensino», in Experiência do Incomum e Boa Vizinhança. Literatura 
Comparada e Literatura-Mundo, Porto, Porto Editora, pp. 140-165.
Maurer, B., 2011, Enseignement des langues et construction européenne, Montpellier, Ed. Archives 
contemporaines 
Rocheta, Maria Isabel e Margarida Braga Neves (org.), 1999, Ensino da Literatura. Reflexões e Propostas a 
Contracorrente, Lisboa, Cosmos/DLR da FLUL
Todorov, T 2007, La Littérature en Péril, Paris, Flammarion
Vieira, Mª C., 2010, Ensino do português, Lisboa, FFMS

Consideram-se bibliografia obrigatória gramáticas e dicionários e todos os textos oficiais de programação, 
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orientação e avaliação do ensino do português nos ensinos básico e secundário (programas, metas 
curriculares, informações- exame, etc). 

Mapa IX - Opção I (Latim)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção I (Latim)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome 
completo):

Adriana Manuela de Mendonça Freire Nogueira 26 TP 05 OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a. 

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Pretende-se, com este último ano de Latim, que os alunos:
a) possam ler, compreender e apreciar textos da literatura latina com um elevado grau de complexidade;
b) dominem satisfatoriamente as estruturas fonológicas da língua latina;
c) dominem satisfatoriamente as estruturas morfo-sintácticas da língua latina;
d) reconheçam os traços distintivos de alguns dos principais autores da Antiguidade;
e) reconheçam a interação dos autores estudados com a literatura portuguesa;
f) reconheçam a evolução e a interação da língua latina com a língua portuguesa;
g) demonstrem capacidade de tomada de decisões (colaborativas e participativas);
h) utilizem, de modo autónomo, íntegro e responsável, diversas fontes de informação que lhes permitam 
melhor compreender, descrever e justificar as suas próprias decisões.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
We intend, with this last year of Latin, that the students: 
a) to read, understand and appreciate texts of Latin literature, with a high degree of complexity; 
b) to master satisfactorily the phonological structure of the Latin language; 
c) to master satisfactorily the morph syntactic structures of the Latin language; 
d) to recognize the distinguishing features of some of the principal authors of antiquity; 
e) to recognize the interaction of theses authors in the Portuguese literature; 
f) to recognize the evolution and interaction of the Latin language with Portuguese language. 
g) to demonstrate the ability of decision-making (collaborative and participative); 
h) to use in an independent, principled and responsible manner, various sources of information in order to 
better understand, describe and justify their own decisions.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Estruturas fonológicas da língua latina: os fenómenos da apofonia, síncope, apócope, analogia, crase, 
assimilação e rotacismo.
2. Estruturas morfossintáticas da língua latina:
2.1. Morfologia: consolidação das flexões estudadas em anos anteriores.
- Os verbos frequentativos
- Os verbos depoentes.
- A formação e o sistema do perfectum.
2.2. Sintaxe: consolidação da matéria de anos anteriores.
- As funções sintáticas particulares de alguns casos (acusativo de objeto interno e externo; genitivo 
partitivo e com verbos específicos; dativo de posse e de interesse; ablativo de privação).
- Consolidação do conhecimento das orações subordinadas: completivas, infinitivas, relativas.
2.3. A linguagem perifrástica.
2.4. O ablativo absoluto.
3. Do Latim ao Português
4. A escolha dos textos – aplicações didáticas.
5. Leitura, análise e tradução de textos de literatura latina de várias épocas e estilos – aproximações à 
literatura portuguesa.

6.2.1.5. Syllabus:
1- Phonological structures of the Latin language: the phenomena of apophony, syncope, apocope, 
analogy, crasis, assimilation and rhotacism.
2 - Morph syntactic structures of the Latin language: 
2.1. Morphology: consolidation of the inflexions studied in previous years. 
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- The verbs frequentatives 
- The deponent verbs. 
- The system of the perfectum. 
2.2. Syntax: consolidation of studied in previous years. 
- The particular syntactic functions of some cases (accusative of inner and outer object; genitive partitive 
and with verbs; dative of possessor and of personal interest; ablative deprivation). 
- Consolidation of knowledge of subordinate clauses: object sentences, infinitive, relative. 
2.3. The periphrastic language. 
2.4. The ablative absolute. 
3. From Latin to Portuguese 
4. Choosing texts: didactic use. 
5. Reading texts of Latin literature from various periods and styles (indication in class). Approaches to 
Portuguese literature.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Conteúdo 1. Aprofundamento das estruturas fonológicas da língua latina …
• Objetivo b)
Conteúdo 2. Aprofundamento das estruturas morfossintáticas da língua latina …
• Objetivo a)
• Objetivo c)
Conteúdo 3. Do Latim ao Português.
• Objetivo f) 
Conteúdo 4.
• Objetivo g) 
• Objetivo h)
Conteúdo 5. Leitura de textos de literatura latina de várias épocas e estilos, a indicar. 
• Objetivo d)
Conteúdo 5. Aproximações à literatura portuguesa.
• Objetivo e)
Conteúdo 5. (…) análise e tradução de textos de literatura latina de várias épocas e estilos.
• Objetivo h)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Contents 1. Phonological structures of the Latin language ...
• Objective b)
Content 2. Morph syntactic structures of the Latin language ...
• Objective a)
• Objective c)
Content 3. From Latin to Portuguese.
• Objective f)
Content 4. 
• Objective g)
• Objective h)
Content 5. Reading texts of Latin literature from various periods and styles, indicate.
• Objective d)
Content 5. Approaches to Portuguese literature.
• Objective e)
Content 5. (...) Analysis and translation of texts from Latin literature from various periods and styles.
• Objective h)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas TP proporcionam a exploração de conteúdos através da leitura, análise e discussão do trabalho 
individual. Haverá a apresentação de trabalhos de alunos, como resultado da sua investigação e 
investimento na disciplina.
Prevê-se a realização de atividades de natureza colaborativa, privilegiando-se o espírito investigativo dos 
alunos e as suas capacidades de reflexão e de autonomia na aprendizagem.
Avaliação: a aprovação na disciplina requer a obtenção de uma média final igual ou superior a 10 valores.
A classificação final decorrerá do somatório das médias das pontuações atribuídas ao desempenho dos 
estudantes nas seguintes situações:
a) Elaboração de um trabalho reflexivo, o qual incluirá uma fundamentação das escolhas realizadas sobre 
a adequação de textos ao ensino do Latim – 40% da nota final;
b) Exercício escrito presencial – 40% da nota final.
c) Participação nas e contribuição para as discussões realizadas em aula – 20% da nota final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The TP classes provide exploration of content through reading, analysis and discussion of individual work. 
There will be a presentation of students' work as a result of their investment and research and in the 
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discipline.
It is planned to conduct collaborative activities, in privileging the investigative spirit of the students and 
their capacity for reflection and learning autonomy.
Evaluation: approval requires in the course to obtain a final average equal to or higher than 10.
The final classification result from the sum of the mean scores assigned to student performance in the 
following situations:
a) Developing a reflective work, which will include a statement of reasons for the choices made about the 
appropriateness of texts to teach Latin - 40% of final grade;
b) Written exercise (in classroom) - 40% of the final grade.
c) Participation in and contribution to the discussions in class - 20% of the final grade.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

- As aulas TP proporcionam a exploração de conteúdos através da leitura, análise e discussão do trabalho 
individual. Haverá a apresentação de trabalhos de alunos, como resultado da sua investigação e 
investimento na disciplina.

 Objetivo g) demonstrem capacidade de tomada de decisões;
 Objetivo h) utilizem, de modo autónomo, íntegro e responsável, diversas fontes de informação que lhes 

permitam melhor compreender, descrever e justificar as suas próprias decisões.

- Prevê-se a realização de atividades de natureza colaborativa, privilegiando-se o espírito investigativo dos 
alunos e as suas capacidades de reflexão e de autonomia na aprendizagem.

 Objetivo h) utilizem, de modo autónomo, íntegro e responsável, diversas fontes de informação que lhes 
permitam melhor compreender, descrever e justificar as suas próprias decisões.

- Avaliação: a aprovação na disciplina requer a obtenção de uma média final igual ou superior a 10 valores.
- A classificação final decorrerá do somatório das médias das pontuações atribuídas ao desempenho dos 
estudantes nas seguintes situações:
a) Elaboração de um trabalho reflexivo, o qual incluirá uma fundamentação das escolhas realizadas sobre 
a adequação de textos ao ensino do Latim – 40% da nota final;

 Objetivo g) demonstrem capacidade de tomada de decisões;
 Objetivo h) utilizem, de modo autónomo, íntegro e responsável, diversas fontes de informação que lhes 

permitam melhor compreender, descrever e justificar as suas próprias decisões.
 Objetivo e) reconheçam a interação dos autores estudados com a literatura portuguesa;
 Objetivo f) reconheçam a evolução e a interação da língua latina com a língua portuguesa;

b) Exercício escrito presencial – 40% da nota final.
 Objetivo a) possam ler, compreender e apreciar textos da literatura latina com um elevado grau de 

complexidade;
 Objetivo b) dominem satisfatoriamente as estruturas fonológicas da língua latina;
 Objetivo c) dominem satisfatoriamente as estruturas morfo-sintácticas da língua latina;
 Objetivo d) reconheçam os traços distintivos de alguns dos principais autores da Antiguidade;

c) Participação nas e contribuição para as discussões realizadas em aula – 20% da nota final.
 Objetivo g) demonstrem capacidade de tomada de decisões (colaborativas e participativas).
 Objetivo h) utilizem, de modo autónomo, íntegro e responsável, diversas fontes de informação que lhes 

permitam melhor compreender, descrever e justificar as suas próprias decisões.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
- The TP classes provide exploration of content through reading, analysis and discussion of individual 
work. There will be the presentation of students' work as a result of their investment and research and in 
the discipline. 
• Objective g) demonstrate the ability of decision-making; 
• Objective h) use of independent, principled and responsible manner, various sources of information in 
order to better understand, describe and justify their own decisions. 

- Expected to conducting collaborative activities, in privileging the investigative spirit of the students and 
their capacity for reflection and learning autonomy. 
• Objective h) use of independent, principled and responsible manner, various sources of information in 
order to better understand, describe and justify their own decisions. 

- Evaluation: approval requires in the course to obtain a final score equal to or higher than 10. 
- The final classification result from the sum of the mean scores assigned to student performance in the 
following situations: 
a) Developing a reflective work, which will include a statement of reasons for the choices made about the 
appropriateness of the teaching of Latin texts - 40% of final grade; 
• Objective g) demonstrate the ability of decision-making; 
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• Objective h) use of independent, principled and responsible manner, various sources of information in 
order to better understand, describe and justify their own decisions. 
• Objective e) acknowledge the authors studied the interaction with the Portuguese literature; 
• Objective f) recognize the evolution and interaction of the Latin language with Portuguese; 

b) Exercise written presential - 40% of the final grade. 
• Objective a) to read, understand and appreciate texts of Latin literature with a high degree of complexity; 
• Objective b) satisfactorily master the phonological structure of the Latin language; 
• Objective c) satisfactorily master the morpho-syntactic structures of the Latin language; 
• Objective d) recognize the distinguishing features of some of the principal authors of antiquity; 

c) Participation in and contribution to the discussions in class - 20% of the final grade. 
• Objective g) demonstrate the ability of decision-making (collaborative and participatory). 
• Objective h) use of independent, principled and responsible manner, various sources of information in 
order to better understand, describe and justify their own decisions.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
ERNOUT, A., Morphologie historique du latin, Paris 1953.
FIGUEIREDO, J., ALMENDRA, M.A., Compêndio de gramática latina, Porto 1991.
GILDERSLEEVE, B. L.- LODGE, Gonzalez, Latin grammar, Bristol 1998.
HUBER, J., Gramática do português antigo. Lisboa 1986.
LEWIS & SHORT, A Latin Dictionnary, Oxford, 1998.
MAROUZEAU, J., Traité de stylistique latine, Paris 1946.
MOLINA YÉVENES, José, Sintaxis de los casos, Barcelona, 1996.
NUNES, J. J., Compêndio de gramática histórica portuguesa. Lisboa 1989.
PALMER, L. R., The Latin Language, Bristol, 1988 [1ª 1954].
PARATORE, E., História da Literatura Latina, Lisboa 1987.
PRIETO, M. H. Teves Costa Ureña, Do Grego e do Latim ao Português, Lisboa 1995.
RUBIO, L., Introducción a la sintaxis estructural del latin, Barcelona, 1989.
TEYSSIER, P., História da língua portuguesa, Lisboa 1982.
WILLIAMS, Edwin B., Do Latim ao Português, Rio de Janeiro, Edições Tempo Brasileiro, 1961 (5ª).
WOODCOCK, E. C., A new Latin syntax, Bristol 1998.

Mapa IX - Opção II (Técnicas do Teatro para o Ensino de Línguas)/Theather Techniques to Language Learning

6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção II (Técnicas do Teatro para o Ensino de Línguas)/Theather Techniques to Language Learning

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome 
completo):

Sónia Isabel de Brito Esteves Aulas TP = 10 horas + P = 20 horas + Orientação tutorial = 5 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

• Corrigir a forma de respirar durante a produção de actos de fala
• Aperfeiçoar a dicção e a leitura de textos
• Desenvolver mecanismos de projecção de voz confortáveis
• Reconhecer e diminuir o efeito das estratégias defensivas na comunicação com os outros
• Conhecer técnicas de relaxamento para aplicação a actos de exposição pública
• Desenvolver competências narrativas
• Compreender a relevância da presença nos actos comunicativos

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• Correct the way of breathing during the production of speech acts;
• Improve the diction and reading texts;
• Develop comfortable mechanisms for voice projection;
• Recognize and reduce the effect of defensive strategies in communicating with others;
• Learn relaxation techniques to apply to acts of public exposure;
• Develop storytelling skills;
• Understand the relevance of the presence on communicative acts.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
• Respiração artificial e respiração orgânica
• Dicção e ética comunicativa
• Projecção de voz: do piano ao fortissimo
• Leitura «gramatical» e leitura «significativa»
• Auto-conhecimento (bloqueios, stress, auto-imagem, etc.)
• Relaxamento
• Presença e interacção
• A arte de contar histórias

6.2.1.5. Syllabus:
• Artificial respiration and organic breathing 
• Diction and communicative ethics
• Projection of voice, piano to fortissimo
• 'Grammatical' reading and 'significant' reading
• Self-awareness (blockages, stress, self-image, etc..)
• Relaxation
• Presence and interaction
• The art of storytelling

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
No final do percurso experimental, o estudante:
— Compreende a relação básica entre as artes cénicas e o ensino de línguas;
— É capaz de começar a reconhecer em si e nos outros a autenticidade, a organicidade, a disponibilidade, 
as condições necessárias ao desenvolvimento da criatividade, da imaginação e do jogo, assim como as 
defesas e os clichés;
— Desenvolveu a sua capacidade de ler e contar histórias.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
At the end of the experimental course, the student:

- Understands the basic relationship between the performing arts and the teaching of languages;
- Is able to begin to recognize in themselves and in others authenticity, organicity, availability, expertise for 
the development of creativity, imagination and play conditions, as well as the defenses and clichés;
- Developed their ability to read and tell stories

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Privilegiam-se processos de auto-aprendizagem e de desenvolvimento pessoal e profissional.
Serão implementadas metodologias de trabalho práticas e auto-reflexivas que incluem a experimentação e 
a exercitação das técnicas conducentes a uma atitude comunicativa mais eficaz, significativa e 
confortável.
Serão incentivadas actividades de trabalho colaborativo e práticas de reflexão e de avaliação da acção dos 
formandos, em todo o processo de ensino-aprendizagem. 

Avaliação Processual: análise da atitude demonstrada nas aulas, da assiduidade e pontualidade e do 
processo de aprendizagem (progressos, auto-consciência, etc.)
Avaliação Sumativa: concretização de um acto comunicativo em contexto de interacção

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Preference is given to processes of self-learning and personal and professional development. 

Will be implemented methodologies and work practices that include self-reflexive experimentation and 
drilling techniques, leading to a more efficient, comfortable and meaningful communicative approach. 

Will be encouraged activities and collaborative working practices of reflection and evaluation of the action 
of the trainees in the process of teaching and learning 

Procedure review: demonstrated attitude in class, the attendance and punctuality and the learning process 
(progress, self-awareness, etc.). 

Summative Evaluation: performance of a communicative act in a context of interaction

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.
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As aulas serão presenciais e práticas. Os alunos poderão sempre esclarecer dúvidas relativamente às 
instruções de cada exercício, antes de o realizar, e poderão experimentar todos os exercícios, desde que o 
façam de forma séria e responsável.
Os exercícios realizados colocam em pratica os conteúdos programáticos, possibilitando o alcance dos 
objectivos propostos. Para que tal aconteça o aluno deverá respeitar a disciplina da aula na sua 
preparação, na utilização dos espaços de trabalho, demonstrando disponibilidade e presença no seu 
processo de aprendizagem. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Students will learn trough practical and classroom teaching. Students can always make questions 
regarding the instructions for each exercise before performing, and may experience all the exercises, 
provided they do so in a serious and responsible manner. 

The exercises put into practice the course content, enabling the achievement of objectives. For this to 
happen, the student must respect the discipline of the class in their preparation, the use of workspaces, 
showing availability and presence in their learning process.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Amado, F (1999). À boca de cena. Lisboa: & etc.
Berry, C (1991). Voice and the Actor. N.Y.: Wiley Publishing.
Brook, P (1993). O diabo é o aborrecimento: conversas sobre teatro. Tradução de Carlos 
Porto. Porto: Asa.
Brook, P (2008). O espaço vazio. Tradução de Rui Lopes. Lisboa: Orfeu Negro.
Fadda, S. e Cintra, R (2004). Manuela de Freitas: Uma actriz que é “tudo ou nada”. 
In Sinais de Cena. 2. Porto: Campo das Letras.
Grotowski, J.(1975). Para um Teatro Pobre. Tradução de Rosa Macedo e Osório Mateus. 
Lisboa: Forja.
Herrigel, E. (1997). Zen e a arte do tiro com arco. Tradução de Patrícia Lara. Lisboa: 
Assírio & Alvim.
Huizinga, J. (2003). «Natureza e significado do jogo como fenómeno cultural». Homo 
ludens. Um estudo sobre o elemento lúdico da cultura. Trad. de Vitor Dias. Lisboa: 
Edições 70.
Punt, N. (1967). The Singer´s and Actor´s Throat. The Vocal Mechanism of the 

Mapa IX - Opção II (Políticas Linguísticas e Ensino de Línguas)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção II (Políticas Linguísticas e Ensino de Línguas)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome 
completo):

Manuel Célio Jesus Conceição 10 TP 20 P 05 OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
na

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

- Compreender as implicações sociais e curriculares das políticas linguísticas; 
- Pesquisar e tratar informação relativa a contextos sociopolíticos de ensino e da aprendizagem de línguas 
e à relação entre multilinguismo, interculturalidade, ensino em línguas a sociedade do conhecimento
- Ler crítica de informação retirada de textos nacionais e europeus de delineação de políticas linguísticas; 
- Interagir com a sociedade na deteção e análise de necessidades linguísticas curriculares, 
organizacionais e institucionais na delineação de estratégias concertadas para a resolução das mesmas; 
- Relacionar o conhecimento das línguas em contexto, respetivas medidas políticas e opções didático-
metodológicas para os seus ensino/aprendizagem, avaliação e certificação; 
- Expor (oralmente e por escrito) estratégias para conceção de políticas linguísticas na ótica do ensino de 
línguas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- To understand social and curricular implications of language policies.
- To research on and to analyse data about teaching and learning sociopolitical contexts and about the 
relationship among multilingualism, interculturalism, language teaching and the knoledge society
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- To read critically the information from national and European texts about language policies
- To interact with society on the indentification and analysis of curricular and institutional language needs 
for the conception of strategies to solve them
- To make relationships among the knowledge of languages in contexts and its political decisions, and 
teaching/methodological options for teaching/learning, assessment and certification
- To present (both oral and written) strategies for the conception of language policies for language 
teaching.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Conceitos genéricos: língua, língua materna, língua estrangeira, língua segunda, língua franca, política 
linguística, …
2. Línguas: representações, competências e conhecimentos 
3. Monolinguismo, bilinguismo, plurilinguismo / multilinguismo e interculturalidade
4. Situação linguística da Europa
5. A situação linguística nacional e regional: necessidades linguísticas atuais e emergentes e respetivas 
implicações no ensino
6. Políticas linguísticas nacionais e europeias: que línguas, que competências?
6.1. Lugar das línguas em diferentes sistemas de ensino e de formação
6.2. Ensino de línguas em contextos multilingues
6.3. Avaliação e certificação de competências linguísticas

6.2.1.5. Syllabus:
1. Generic concepts: language, mother tongue, foreign language, second language, língua franca, 
language policy, ...
2. Languages: representations, competencies and knowledge
3. Monolingualism, bilingualims, pluriliangualism/multlingualism and intercuturality 
4. Linguistic situation in Europe
5. National and regional linguistic situation; language needs and its implications in language teaching 
6. Narional and European language policies: which languages, which competencies?
6.1. Languages in scholar and formative contexts
6.2. Language teaching in multilingual contexts
6.3. Assessment and certification 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos selecionados respeitam integralmente os objetivos por terem sido especificamente 
selecionados. A discussão dos conceitos fundadores da UC é feita por forma a enquadrar as diferentes 
representações e saberes sobre as línguas no contexto de formação de professores, à luz da 
documentação oficial nacional e europeia. Após esta etapa, e analisada a situação das línguas e as 
respetivas consequências no contexto de ensino/aprendizagem, é, pois, possível conceber medidas de 
política linguística e relacioná-las com o ensino de línguas. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
As the listed contents have been specifically selected they fully comply with the objectives. The discussion 
of the core concepts of the CU is made in order to conceive different representations and knowledges 
about languages in the context of teacher education, following the official national and European 
documentation. After this step, and analyzed the situation of languages and their consequences in the 
context of teaching / learning, measures of language policy can be suggested and they will be related to 
language teaching and learning.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Problematização dos conteúdos programáticos através da exposição e da leitura comentada de 
bibliografia indicada ou a pesquisar pelos alunos; 
- Análise de documentos relativos a políticas linguísticas na ótica do ensino de línguas e relacionando-as 
com a formação de professores;
- Acompanhamento dos trabalhos individuais.
Avaliação ao longo do funcionamento da unidade curricular e exame posterior. Elementos de avaliação:1 
apresentação oral e entrega posterior do respetivo trabalho escrito (50% - 25%+ 25%); 1 teste (50%). 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Students will be asked to read specific parts of the bibliography ahead of each class to participate in the 
discussion of the contents of the syllabus and they will also be asked to lead parts of the discussion. 
Documents about language policies will be analysed according the topics of language teaching and 
teacher training. Supervision of individual work. 
Evaluation and feed back to students will be continuous. To the assessment, there will two items: one oral 
presentation and the respective paper (50% - 25%+ 25%); one test (50%) . 
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A metodologia usada pressupõe que o aluno tenha parte ativa permanente nas aulas, por lhe serem 
exigidas leitura prévias e por lhe ser exigida participação na discussão de todos conteúdos. Os objetivos 
assentam na pesquisa de análise de informação para formulação de opiniões a apresentar a discutir em 
grade grupo. A metodologia foi, por isso, concebida para permitir alcançar estes objetivos, estando o 
aluno no centro do processo e assumindo-se o professor como um orientador de todo o trabalho. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology assumes that the student has permanently an active participation in class, as he will be 
required to prepare prior reading and to participate in the discussions of all the topics. The objectives are 
built on the idea of research of analyse gathered information to formulate own opinions to be presented 
and discussed in class or in essays. The methodology was therefore designed to achieve these goals, 
having the learner at the center of the process and assuming that the professor has a role of supervisor of 
the whole work.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Andrade, A. et alii, 2008, Imagens das línguas e do plurilinguismo: princípios e sugestões de intervenção 
educativa, Aveiro, Univ. de Aveiro
Branco, R.,(org.) 2001, Declaração universal dos direitos linguísticos, Porto, Campo das Letras
Cabrera, J., 2000, La dignidad igualdad de las lenguas, crítica de la discriminación lingüística, Madrid, 
Alianza Editorial
Macedo, D. et alii, 2005, Lengua ideología y poder, la hegemonía del Inglês, Barcelona, Graó
Mateus. Mª,(org.), 2001, Mais línguas, mais Europa: celebrar a diversidade linguística e cultural da Europa, 
Lisboa, Colibri
Pinto, P., 2001, Como pensamos a nossa língua e as línguas dos outros, Lisboa, Editorial Estampa 
Siguan, M., 2001, Bilinguismo y lenguas en contacto, Madrid, Alianza Editora
Williams, G., 2010, The knowledge economy, languages and culture, Bristol, Multilingual Matters
Zabalta, X., 2006, Una historia de la lenguas y de los nacionalismos, Barcelona, Gedisa

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem 

6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos de aprendizagem das unidades 
curriculares. 

As metodologias de ensino empregues (expositivas, reflexivas, críticas e colaborativas) permitem que o 
aluno adquira, progressivamente, conhecimentos, competências e atitudes adequadas ao exercício da 
prática docente no ensino de línguas, designadamente por promoverem:
- a análise teórica e a integração de conhecimentos teórico-práticos sobre os alunos, a escola, o processo 
de ensino-aprendizagem e os conteúdos de língua e da cultura alvo;
- a realização autónoma de projectos de investigação-ação e a elaboração de relatórios técnicos e 
científicos;
- a aplicação sistemática e rigorosa de métodos de recolha e tratamento de informação;
- a planificação, a execução e a avaliação de sequências de ensino-aprendizagem nas línguas da sua 
especialidade;
- a reflexão em momentos de pré e pós ação pedagógica;
- a construção de um modelo pessoal de atuação pedagógica;
- o desenvolvimento de um quadro de valores éticos e deontológicos no âmbito do exercício profissional 
do ensino de línguas.

6.3.1. Adaptation of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 
The teaching methodologies (expositive, reflexive, critical and collaborative) allow the student to
progressively acquire knowledge, skills and attitudes adequate to the professional teaching of languages, 
namely since they promote:
- theoretical analysis and the integration of theoretical and practical knowledge on the students, the 
school, the teaching-learning process and the language and culture content knowledge; 
- the autonomous development of action-research projects and the writing of technical and scientific 
reports;
- the rigorous and systematic usage of data collection and data treatment; 
- the planning and the implementation of learning-teaching sequences on the languages of their speciality;
- reflection on pre and post pedagogical action;
- the construction of a personal pedagogic model of action.
- the development of a set of ethic and deontological values related to the professional teaching of 
languages.
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6.3.2. Verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em 
ECTS. 

No final de cada ano letivo, é averiguado o tempo médio de trabalho exigido em cada unidade curricular
corresponde aos ECTS atribuídos no plano de curso do mestrado. Esta apreciação passa pela auscultação 
dos
estudantes e dos docentes envolvidos na unidade curricular, sendo-lhes pedida uma estimativa do tempo 
de
estudo verdadeiramente despendido para atingir os objetivos da disciplina. A verificação referida 
determinará
ajustes nos conteúdos da unidade curricular, tendo em vista uma mais correta distribuição de carga real 
do
trabalho dos alunos. Este procedimento de regulação é da responsabilidade da direção do curso.

6.3.2. Verification that the required students average work load corresponds the estimated in ECTS. 
At the end of each term, the average workload requirements are checked in relation to the corresponding
ECTS settled for the master 's degree program. This assessment results from the consultation of students 
and
teachers opinions regarding the actual study time spent to achieve the objectives of each UC. The results 
of
this assessment will determine any adjustments needed, in order to correspond to the content of the UCs, 
as
a way to achieve a better distribution of the students’ current workload. The direction of the course is
responsible for these adjustments.

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de 
aprendizagem da unidade curricular. 

A avaliação inclui as componentes sumativa e formativa. As aulas, espaços de co-construção de 
conhecimentos e competências, incluem momentos de reflexão entre professor- estudantes, e entre pares. 
Na avaliação formativa são recolhidas evidências de aprendizagem (atividades (grupo/ individuais) com 
objetivo de compreender e refletir sobre práticas e desenvolver competências de trabalho em equipa. A 
avaliação sumativa inclui provas escrita individuais e/ou de ensaios, recensões críticas, da apresentação 
de trabalhos individuais ou de pares, e da elaboração de portefólios e projectos de investigação. Fora do 
contexto da aula são efectuadas leituras, pesquisas, consultas, sob orientação dos professores ou 
realizadas autonomamente, que promovem a autorregulação e a autonomia das aprendizagens. O trabalho 
no estágio é objecto de acompanhamento permanente por parte dos orientadores cooperantes e da 
universidade e é norteado por diversos instrumentos de avaliação formativa e sumativa.

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning 
outcomes. 

Assessment includes formative and summative components. The classrooms, contexts for the co-
construction of knowledge and competences, include reflective activities which aim at the comprehension 
and the reflection on the students practices and also build . Formative assessment includes learning 
evidence data collection team work competences. Summative assessment requires the submission of 
individual papers, critical recensions, group defenses of individual or pair work, portfolios and research 
projects. Students total workload include autonomous readings and research projects development under 
the guidance of university professors. Autonomous work aims at the development of self regulation work 
practices. The teaching practicum is closely supervised by university professors and school supervisors 
who follow criteria included in observation and assessment grids.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas. 
As metodologias utilizadas no curso promovem o espírito investigativo e as competências de investigação 
dos estudantes na medida em que os próprios são encorajados a planear e desenvolver projectos de 
investigação-acção nas turmas com as quais trabalham no âmbito do estágio, assim como pequenos 
projectos de investigação que visam a sua preparação para a a elaboração do relatório final do mestrado. 

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 
Methodologies used in this master degree promote research attitudes and competences since students 
themselves are encouraged to plan and develop action-research projects with the school students with 
whom they are working during the practicum. They are also required to submit short research projects 
which aim at their preparation for the writing of the final master report.
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7. Resultados

7.1. Resultados Académicos 

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2010/11 2011/12 2012/13

N.º diplomados / No. of graduates 3 4 0

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 0 0 0

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 0 2 0

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 3 0 0

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 2 0

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3. 

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas 
unidades curriculares. 

As percentagens de sucesso nas áreas científicas de Ciências da Educação, Línguas, Psicologia, 
Didácticas e Estágio/Prática Pedagógica Supervisionada situam-se à volta dos 85 %, sendo que a % média 
mais baixa ocorre no Estágio/Prática Pedagógica Supervisionada (68%) com resultados médios de 12,5 
valores e a % média mais elevada ocorre nas áreas de Ciências da Educação e Psicologia (90%), com 
resultados médios 15,8 valores. As UCs que apresentam % médias de sucesso mais baixas são Didáctica 
do Português com 68%, com resultados médios de 12 valores, e Língua Espanhola (ano lectivo de 2012-
2013) com 78% de sucesso e resultados médios de 13,5 valores. As UCS com % médias de sucesso mais 
elevadas (100%) são as UCS da área de Ciências da Educação e Psicologia com resultados médios entre 
os 12 e os 17 valores, e e as UCS de Técnicas de Teatro Aplicadas ao Ensino de Línguas e Tecnologias 
Aplicadas ao Ensino de Línguas (100% de sucesso), com resultados médios entre os 13 e os 18 valores.

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related 
curricular units. 

The areas of Sciences of Education, Language, Psychology, Didactics and Supervised Pedagogical 
Practice show a mean % of achievement of 85%. The lowest mean % of success occurs in Supervised 
Pedagogical Practice (68%), mean achievement scores of 12,5 grade points. The highest mean % of 
success occurs in Sciences of Education and Psychology (90%), with mean achievement scores of 15,8. 
C.Us that show lower mean % of achievement are Did. Portuguese (68%), with mean score achievements of 
12 points, and Spanish (2012-2013) with the mean success rate of 78% and mean achievement scores of 
13,5 grade points. C.Us that show higher mean % of achievement are included in the area of Sciences of 
Ed. and Psychology (100% success rate), with mean achievement scores ranging from 12 to 17 grade 
points, and the C.Us Theater Techniques Applied to Language Teaching and Technologies Applied to 
Language Teaching (100% of success rate) with mean achievement scores ranging from 13 to 18 grade 
points.

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de 
acções de melhoria do mesmo. 

A direcção do curso monitoriza os resultados pulbicados em cada uma das unidades curriculares, os 
quais são objecto de reflexão e análise por parte do grupo docente das respectivas especialidades do 
mestrado. Embora se verifiquem % de sucesso em linha com as ocorridas noutros mestrados, existem 
unidades curriculares que demonstram % de sucesso ligeiramente abaixo do esperado ao nível de estudos 
de 2º ciclo. Os níveis de sucesso são menores em disciplinas relacionadas com a formação em didácticas 
específicas e no estágio profissionalizante, unidades que requerem uma grande participação e empenho 
por parte dos alunos, pelo nível de relevância que as mesmas comportam para a qualificação profissional 
dos mesmos. Da análise realizada pela direcção a este fenómeno ressalta, em primeira instância, o facto 
de a grande maioria dos estudantes referir ter necessidade de manter um emprego durante o curso de 
mestrado, o que diminui a sua disponibilidade para a realização do curso.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 
The direction of the course monitorizes the results published by each curricular unit, which are critically 
analysed by teaching staff of each of the master specialities. Although the mean % of success rate is in 
line with other master courses results, there are some curricular units that show mean % sucess rates 
below the expected for this level of studies. The success levels are lower in the units of specific didactics 
and in the supervised pedagogical practice, units that require higher levels of intellectual and personal 
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investment, due to their relevance to the professional qualification of the students. From the analysis 
completed by the course direction it strikes out the fact that the great majority of the students state that 
they have to maintain a job while attending the master degree, and that decreases their availability to 
invest in the course.

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de 
estudos / Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study cycle area

100

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that 
obtained employment in other areas of activity

0

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of 
graduates that obtained employment until one year after graduating

100

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas. 

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6. 

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante 
do ciclo de estudos e respectiva classificação. 

CELL- Centro de Estudos Linguísticos e Literários, da Universidade do Algarve, Muito Bom (até 2010).
CIAC- Centro de Investigação em Artes e Comunicação, Universidade do Algarve, Excelente.
CLUNL-Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa, Muito Bom.
CIEO, Centro Investigação Espaços e Organizações, BOM.

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark. 
CELL- Centro de Estudos Linguísticos e Literários, da Universidade do Algarve, Very Good (até 2010).
CIAC- Centro de Investigação em Artes e Comunicação, Universidade do Algarve, Excellent
Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa - CLUNL, Very Good.
CIEO, Centro Investigação Espaços e Organizações, Good.

7.2.2. Número de publicações do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão 
por pares, nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos. 

9

7.2.3. Outras publicações relevantes. 
Baptista, J., Costa , N., Guerra , J., Zampieri, M. Cabral, M.L., & Mamede, N. J.. (2010). P-AWL: Academic 
Word List for Portuguese. Proceedings of Propor 2010. Berlin/Heidelberg: SpringerCabral, M.L. 2010. 
Temas de Didáctica de Línguas Estrangeiras. Faro: CELL/FCHS. 
Conceição, M. C., 2012. “Languages and intercultural competences in higher education”, in Komorowska, 
H. and J. Kajac, (ed.), Multilingual competences for professional and social success in Europe, Warsaw, 
FRSE, pp. 366-370
Désert, M., Gonçalves, G., Leyens, J.-Ph. (2013). Public Speaking: Stereotype threat and control. Revista de 
Psicología Social, 28(2), 169-181. (IF: 0.426)
MARTINS, J. 2013 (in Press). Das Políticas Às Práticas De Educação De Adultos: Sentidos e Lógicas De 
Acção Em Torno Da Apropriação Da Medida De Política Pública Iniciativa Novas Oportunidades. Actas do 
VI Seminário Luso-Brasileiro – Educação, Trabalho e Movimentos Sociais. Lisboa: Instituto de Educação 
da Universidade de Lisboa. 

7.2.3. Other relevant publications. 
Baptista, J., Costa , N., Guerra , J., Zampieri, M. Cabral, M.L., & Mamede, N. J.. (2010). P-AWL: Academic 
Word List for Portuguese. Proceedings of Propor 2010. Berlin/Heidelberg: SpringerCabral, M.L. 2010. 
Temas de Didáctica de Línguas Estrangeiras. Faro: CELL/FCHS. 
Conceição, M. C., 2012. “Languages and intercultural competences in higher education”, in Komorowska, 
H. and J. Kajac, (ed.), Multilingual competences for professional and social success in Europe, Warsaw, 
FRSE, pp. 366-370
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Désert, M., Gonçalves, G., Leyens, J.-Ph. (2013). Public Speaking: Stereotype threat and control. Revista de 
Psicología Social, 28(2), 169-181. (IF: 0.426)
MARTINS, J. 2013 (in Press). Das Políticas Às Práticas De Educação De Adultos: Sentidos e Lógicas De 
Acção Em Torno Da Apropriação Da Medida De Política Pública Iniciativa Novas Oportunidades. Actas do 
VI Seminário Luso-Brasileiro – Educação, Trabalho e Movimentos Sociais. Lisboa: Instituto de Educação 
da Universidade de Lisboa. 

7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento 
económico. 

As atcividades realizadas pelos estudantes e pelos professores deste curso têm impacto social, embora 
com
repercussões indirectas no desenvolvimento económico local, na medida em que promovem 
conhecimento sobre processos educativos que visam o sucesso de aprendizagem dos alunos de línguas, 
nas escolas da região. 
Os relatórios do estágio constituem textos relevantes para o questionamento e a reflexão sobre diversos 
aspectos do processo de ensino aprendizagem de línguas e estão disponíveis a todos os professores de 
línguas, na Biblioteca da Universidade. 
Os estagiários são acolhidos por redes de escolas básicas e secundárias locais, e a sua presença nessas 
escolas fomenta uma dinâmica de interacção profissional relevante para a qualidade de ensino nas 
escolas. 

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and 
development. 

The activities developed by students and professors in this course have mainly a social impact, with
indirect repercussions on the economic development, since they promote knowledge and reflection on 
educational processes that aim at successful language learning by the students of the local schools.
The final reports completed by the students of this master constitute relevant texts for the questioning and 
the reflection on several aspects of the language-learning process and they are available to all teachers, at 
the Library of the University.
The student-teachers are placed in local basic and secondary school networks and their presence in the 
schools promotes dynamic professional interactions that are relevant for the teaching quality in these 
schools.

7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e 
internacionais. 

Particularmente no 2º ano do curso de mestrado, as actividades desenvolvidas pelos respectivos 
estudantes e seus professores realizam-se no âmbito de parcerias protocoladas com instituições 
educativas regionais, de acordo com o legalmente estabelecido para este tipo de mestrado. 
Não estão previstas parcerias internacionais uma vez que a formação de professores de línguas em 
Portugal visa exclusivamente a preparação de profissionais de ensino para as escolas portuguesas.

7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or 
partnerships. 

Particularly on the 2º year of the master course, the activities developed by the respective students and 
their professors are organized within partnerships formally established with local educational institutions, 
in agreement with what is legally defined for this kind of master programs.
International partnerships are not a goal of the master since the professional qualification of language 
teachers in Portugal specifically aims at the training of professional teachers for Portuguese schools.

7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 
As actividades desenvolvidas pelos estudantes e pelos professores do mestrado são monitorizadas pelos 
resultados obtidos na colheita de informação específica sobre a qualidade científica e pedagógica do 
curso, realizada anualmente pela direcção do curso.

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 
Activities developed by students and teachers are monitored by the results of the specific collection of 
data concerning the pedagogical and scientific quality of the course, which is done by the course direction 
every school year.

7.3. Outros Resultados 

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3 
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7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e 
formação avançada. 

Sempre que solicitados, os profesores do mestrado colaboram com instituições regionais (redes de 
escolas) através da realização de cursos de formação, seminários ou conferências na sua área de 
especialidade destinadas a professores de línguas das redes de escolas regionais.

A última realização deste tipo de actividades ocorreu no mês de Junho de 2014, com acções de formação 
organizadas por docentes do mestrado em colaboração com instituições de ensino de línguas 
internacionais, e destinadas a professores de Português, Inglês e de Espanhol das escolas da região do 
Algarve.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training. 
If and when invited, professors of the master course collaborate with local school networks through the 
organization of workshops, seminars or conferences on topics of their speciality and intended for local 
language teachers.
The most recent activities took place in June 2014, with workshops organized by FCHS professors in 
collaboration with international language institutions aiming at the local language teachers (Portuguese, 
English and Spanish)

7.3.2. Contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a acção cultural, 
desportiva e artística. 

Cada estudante que completa o curso de Mestrado em Ensino de Línguas da FCHS, Universidade do 
Algarve, constitui uma contribuição para a melhoria da qualidade do ensino publico, na sua especialidade. 

As 3 edições do mestrado já concluídas não visaram uma formação massificada de professores de 
línguas, pelo contrário, a selecção e a preparação dos estudantes é realizada de modo muito criterioso, 
permitindo que os poucos estudantes que são admitidos e concluem o curso demonstrem estar aptos para 
enfrentar a complexidade da profissão docente, nas escolas do Sistema de Ensino Português.

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and 
artistic activities. 

Each students that completes the Master of Language Teaching at FCHS, University of Algarve, constitutes 
a contribution to the improvement of the teaching quality of public schools, in his/her own speciality.

The 3 editions of the master degree so far concluded did not aim at a mass produced program of
language teaching. On the contrary, the selection and the preparation of the students is done with high 
criteria procedures, which allow for the few students that are admitted and that conclude the degree to 
demonstrate their ability to face the complexities of the teaching profession, at the schools of the 
Portuguese Educational System.

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos 
e o ensino ministrado. 

O impacto e a adequação das informações veiculadas sobre a instituição, o curso e o ensino ministrado 
são aferidos pelas representações positivas manifestadas pelos estudantes do curso.

7.3.3. Adequacy of the information made available about the institution, the study programme and the 
education given to students. 

The impact and the adequacy of the communicated information on the institution, the course and the 
teaching process are assessed through the positive representations held by the students that attend the 
master degree.

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros / Percentage of foreign students 0

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade / Percentage of students in international mobility 
programs

0

Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff 0
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8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos 

8.1.1. Pontos fortes 
Organização curricular do curso em função das principais valências da Formação de Professores.
Realização de investigação científica com elevado potencial de transferência para as práticas no campo da
Educação.
Enquadramento dos objetivos do ciclo de estudos nas missões centrais da UALG, nomeadamente a 
promoção
do desenvolvimento regional.
Vocação do ciclo de estudos para se integrar com outros domínios de ensino e de investigação da
Universiadde e das instituições parceiras.
Previsibilidade da procura do ciclo de estudos por parte dos estudantes de licenciatura, bem como de
licenciados pré-Bolonha.

8.1.1. Strengths 
Organization of the course curriculum based on the principal valences of Teaching Education.
Scientific research with high potential for transfer to the practices in the field of Education.
Framework of the objectives of the course in the core missions of UALG, including the promotion of 
regional
development.
The course has the potential to integrate other areas of teaching and research with the partner instituitions.
Predictability in the demand of the course by the college students and graduates of pre-Bologna.

8.1.2. Pontos fracos 

Impossibilidade de consecução de alguns dos objectivos do curso por parte dos estudantes.

8.1.2. Weaknesses 

Some of the course objectives are not attainable by the students.

8.1.3. Oportunidades 
A ligação entre a comunidade e a Universidade do Algarve, designadamente com as escolas públicas e
privadas.
Procura sustentada de formação avançada em Formação de Professores, nomeadamente de licenciados 
de
outros estabelecimentos de ensino superior.

8.1.3. Opportunities 
The link between the community and the University of Algarve, including state and private schools.
Relationship with the intervention in the field of education, particularly in terms of applied research
and scientific supervision of professionals from these institutions.
Sustained demand for advanced training in language teaching including graduates from other higher
education institutions.

8.1.4. Constrangimentos 
Oferta menos exigente de outras instituições de ensino superior, cujos resultados finais dos alunos são 
mais elevados do que os resultados dos alunos da Universidade do Algarve
Posição periférica da Universidade do Algarve

8.1.4. Threats 
The existence of lesser demanding teaching education programs in other higher education institutions, 
whose students finish with higher grades than the final grades of students of the University of Algarve.
Peripheric location of the University of Algarve

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade 

8.2.1. Pontos fortes 
1. O curso tem diretor e subdiretor para 8 alunos (média / por ano); 2. Disponibilidade e competência
da direção da FCHS e dos funcionários não docentes no apoio à gestão do mestrado; 3. A área de 
especialidade
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existe há vários anos na UALG, permitindo práticas de orientação de elevada qualidade; 4. A
aplicação de um inquérito de perceção do ensino-aprendizagem, através do GAQ (UALG); 5. Reuniões com 
os
agentes envolvidos no mestrado (discentes, docentes e parceiros), para análise e melhoria do ciclo de 
estudos; 6. Reuniões regulares dos docentes, para follow-up e adequação das unidades curriculares com 
base nas informações do relatório do GAQ, nas reuniões com os agentes envolvidos e nas atividades de 
atualização científica e pedagógica do corpo docente; 7. Reunião dos docentes para análise SWOT do 
mestrado; 8. Relação próxima entre professores e alunos, permitindo detetar e intervir em eventuais 
problemas.

8.2.1. Strengths 
1.The course has a director and a vice director for 8 students (average/year);2.Availability and
competence of the direction of FCHS and non-teaching staff to support the Master's management;3.The 
area of
expertise has existed for several years in UALG,allowing guidance practices of high quality;4.The
application of a survey of perception of teaching and learning through the GAQ(UALG);5.Meetings with 
those
involved in master's degree (students,teachers and partners), for analysis and improvement
of the course; 6.Regular meetings of teachers to follow-up and for the adjustment of curriculum units 
based on:
the information in the report of the GAQ, the conclusions of meetings with stakeholders and the activities 
of
scientific updating and educational faculty; 7.Meeting of the master’s teaching staff for the master’s SWOT
analysis ; 8.Close relationship between teachers and students,allowing to detect and to
intervene in any problems.

8.2.2. Pontos fracos 
Com exceção das reuniões do corpo docente que são frequentes e sistematizadas, as reuniões com os
parceiros institucionais dependem de diversos fatores, e ocorrem sobretudo no início, a meio e no final do 
processo de estágio. A proximidade com os funcionários não docentes e com os alunos apesar de facilitar 
na resolução rápida dos problemas acaba por minorar a necessidade da regularidade das reuniões.
Por outro lado, os pontos fracos detetados são sucessivamente analisados, minorados e sempre que 
possível
eliminados.
O curso teria mais apoios logísticos e administrativos se funcionasse em horário diurno. 

8.2.2. Weaknesses 
With the exception of meetings of the teaching staff who are frequent and systematic, the meetings with
institutional partners depend on several factors, and occur mainly in the beginning, the middle and at the 
end of the practicum process. The proximity to the non-teaching staff and students although facilitating the 
speedy resolution of problems contributes to diminish the need for regular meetings.
Moreover, the weak points detected are successively analyzed and minimized, and whenever
possible, eliminated. 
The program would have more logistic and administrative support if classes happened in a morning-
afternoon schedule.

8.2.3. Oportunidades 
A existência deste 2º ciclo na UALG, garante aos alunos do 1º ciclo das licenciaturas que incluem línguas 
e culturas a continuidade do seu percurso académico;
A existência na UALG de outros 2ºs ciclos em áreas científicas das ciências da linguagem, permite a 
constituição de uma comunidade de estudantes de pós-graduação com interesses semelhantes e promove 
uma cultura institucional de valorização da partilha de conhecimento e da investigação. 
A existência na UALG de um vasto número de especialistas em outras matérias complementares na 
construção de conhecimento sobre o ensino e a aprendizagem de línguas contribui para o alargamento 
dos interesses culturais dos alunos.
Os protocolos com as redes de escolas públicas contribui e garante a adequação da formação profissional 
adquirida no curso à realidade do contexto de instrução formal no Sistema Educativo Português.

8.2.3. Opportunities 
The existence of this second cycle in UALG, assures students of the first cycle of studies in language and 
culture at UALG the continuity of their academic curriculum.
The existence in UALG of other 2nd cycles of studies in language sciences allows the creation of a 
community of post-graduated students with similar interests and promotes an institutional culture that 
values knowledge share and research.
The existence in UALG of a large number of specialists on other subjects that complement the knowledge 
construction in language teaching and learning contributes to the widening of the students cultural 
interests.
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Protocols established with the state school networks contribute and guarantee the adequacy of the 
professional education acquired in the masters' degree to the contextual reality of the formal instruction at 
the Portuguese School System.

8.2.4. Constrangimentos 
Dificuldades na gestão das colaborações de docentes de outras unidades orgânicas, por via do aumento 
crescente das cargas horárias nas respetivas áreas científicas.
Fraca participação dos alunos nos inquéritos de percepção da qualidade de ensino-aprendizagem (GAQ).

8.2.4. Threats 
Difficulties in the management of collaborations of teachers from other faculties and schools of UAG due 
to the raising increase of their workload on their specific scientific areas.
Poor participation of students in the quality perception surveys for teaching and learning (GAQ).

8.3. Recursos materiais e parcerias 

8.3.1. Pontos fortes 
Qualidade e didersidade das instalações e equipamentos da faculdade e existência de um secretariado
exclusivo para a formação avançada.
Protolos para o desenvolvimento de investigação-ação.
Parcerias com outras instituições de ensino superior, nacionais e internacionais, permitindo colaborações 
em
docência e em investigação nas áreas das Ciências da Linguagem;
Protocolos com instituições de âmbito regional e nacional permitindo alargar as possibilidades para o
desenvolvimento de investigação aplicada e realização de estágios
Os Centros de Investigação de que a maior parte dos docentes faz parte têm avaliação de muito 
bom/excelente e são sediados na Universidade do Algarve.
Docentes e discentes têm ao seu dispor recursos eletrónicos tais como a biblioteca do conhecimento on-
line e
a web of knowledge.

8.3.1. Strengths 
The quality and diversity of facilities and equipment of the college and the existence of a exclusive 
secretariat
for the advanced training;
Protocols for the development of applied research projects;
Partnerships with other institutions of higher education, national and international collaborations, allowing
teaching and research projects in the area of Language Sciences.
Protocols with regional and national institutions in order to expand the possibilities for the development of
applied research and internships;
The research centers of the majority of teachers have very good/excellent reviews and are headquartered 
at the University
of Algarve;
Teachers and students are provided with resources such as electronic library of knowledge and online
databases and Web of Knowledge.

8.3.2. Pontos fracos 
Menor disponibilidade para aquisição de materiais bibliográficos
Ausência de material informático facilitador de interactividade e de promoção da autonomia da 
aprendizagem.

8.3.2. Weaknesses 
Less availability to acquire of bibliographic materials
nonexistence of software for language teaching that facilitates the promotion of learning autonomy.

8.3.3. Oportunidades 
O aproveitamento de todas as parcerias instituídas pela Universidade do Algarve, designadamente em 
mestrados internacionais, promove o contacto entre diferentes visões sobre os processos educativos em 
línguas.

8.3.3. Opportunities 
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The opportunities given by all the partnerships established by the University of Algarve, namely on 
international master courses, promotes the contact among different views on the language education 
processes.

8.3.4. Constrangimentos 
Localização geográfica da universidade e restrições orçamentais dificultam parcerias com investigadores 
de outras universidades em projectos de investigação.
Crise económica potência a escassez de recursos financeiros para a realização de investigação.
Recursos financeiros insuficientes para adquirir de materiais inovadores para o ensino de línguas.

8.3.4. Threats 
The Portuguese economic crisis increases competition to get funding to scientific research;

Geographical location of the university and budget restrictions lower possibilities of partnerships with 
researchers from other universities, in research projects.

Insufficient financial resources to acquire innovative materials for language teaching.

8.4 Pessoal docente e não docente 

8.4.1. Pontos fortes 
Todos os docentes do curso possuem qualificação específica (doutoramento) e adequada ao ensino nas 
várias UCs do curso.
Equipa técnica-administrativa estável e bastante experiente,
Existência de um secretariado exclusivo para a formação avançada;
O corpo docente formado em diferentes instituições de ensino superior no país e no estrangeiro, favorece 
uma
visão mais abrangente da área e redes internacionais de pesquisa;
Parcerias com outras instituições de ensino superior, nacionais e internacionais, permitindo colaborações 
em
docência e em investigação (Ciências da Linguagem);
Estabilidade do corpo docente potencia a articulação do trabalho em equipa;
Docentes envolvidos em processos de formação contínua e em projectos de supervisão científica e de
investigação - acção.

8.4.1. Strengths 
All teachers of the master are specifically qualified (Phd level) for teaching the different CUs of the course.
Technical and administrative team stable and quite experienced,
Existence of a secretariat exclusively for advanced training;
The teaching staff was trained in different institutions of higher education in the country and abroad, which
promotes the internationalization the cycle of studies,
Partnerships with other institutions of higher education, national and international, has allowed 
collaborations in
teaching and research (Language Sciences).
The Stability of the teaching staff enhances the articulation of the teamwork;
Teachers are involved in the process of continuous training projects and scientific supervision.

8.4.2. Pontos fracos 
A tendência para um menor reconhecimento do trabalho dos professores envolvidos na formação de 
professores.

8.4.2. Weaknesses 
The tendency to a lesser recognition of the work of the professors involved in professional teaching 
education.

8.4.3. Oportunidades 
Os professores que se mantém nesta área científica revelam verdadeiro empenho e dedicação ao trabalho 
desenvolvido nos programas de formação de professores.

8.4.3. Opportunities 
The professors that remain associated to this scientific area demonstrate a higher level of dedication and 
commitment to the work in teaching education programs.
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8.4.4. Constrangimentos 
A queda do prestígio e do reconhecimento do valor da área de estudos da formação de professores de 
línguas.

Crise económica cria dificuldades suplementares no aumento e na diversificação do corpo docente
- Escassez de recurso financeiros para contratar peritos de outras universidades para realizar 
conferências e
seminários.

8.4.4. Threats 
The falling of the prestige and the recognition of the value of the language teaching education area of 
studies.
Economic crisis creates additional difficulties with regard to the increase and diversification of the 
teaching staff;
Scarcity of financial resource to hire/invite experts from other universities.

8.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem 

8.5.1. Pontos fortes 
O perfil vocacional dos estudantes do curso e a criação de um contexto de formação marcado pela 
proximidade entre professores e estudantes que promove um processo de aprendizagem colaborativo, 
reflexivo e crítico.
Os estudantes têm oportunidade de contactar com pessoal docente da UAlg especializado nas áreas em 
que leccionam;
A existência de grupos de investigação na FCHS proporciona oportunidades únicas de contacto inicial 
com a investigação.

8.5.1. Strengths 
The vocational profile of the students and the creation of an educational context marked by the proximity 
between professors and students which promotes a collaborative, reflexive and critical learning process. 
The close contact between students and specialized professors in the field of language education.
The closeness between the students and the existing research teams (FCHS) creates unique opportunities 
for an early contact with research.

8.5.2. Pontos fracos 
O perigo da ocorrência de uma focagem em lógicas de mercado em vez da necessária focagem em 
princípios de qualidade da formação.
A maioria dos alunos são trabalhadores-estudantes o que limita o tempo disponível para actividades de 
investigação e para uma presença permanente na universidade.

8.5.2. Weaknesses 
The danger of the occurrence of a market focus in stead of the necessary focus in the principles of quality 
in the education program.
Most of the students are working students, and this situation limits their available time for research and 
their constant presence at the university.

8.5.3. Oportunidades 
A crescente consciência social da necessidade de uma formação de professores com rigor e qualidade

8.5.3. Opportunities 
The growing social awareness of the need of quality and rigor in the teaching education programs.

8.5.4. Constrangimentos 
A redução do número de lugares de quadro a concurso para professores de línguas no Sistema Educativo 
Português.
A crise económica reduz a disponibilidade dos alunos para investir em formação ao nível do mestrado (por
exemplo, dificuldade em suportar o custo das propinas)
As dificuldades financeiras da Universidade reduzem enormemente o investimento em materiais de ensino 
inovadores.

8.5.4. Threats 
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The decrease of the number of professionalized vacancies for language teachers in the Portuguese 
Educational System.
Economical crisis reduces the availability to invest in high level training, eventually due to the difficulty in 
paying
course fees.
The financial difficulties imposed to the University reduce enormously the investment in innovative 
teaching materials.

8.6. Processos 

8.6.1. Pontos fortes 
O programa de estudos foi desenhado tendo em conta os resultados da investigação mais recente sobre 
áreas relevantes para a formação profissional de professores de línguas.

8.6.1. Strengths 
The program was designed in accordance with the most recent results of research that focus on the 
relevant areas of study in the professional language teaching education programs.

8.6.2. Pontos fracos 
Pouca ocorrência de discussões abertas à comunidade sobre questões críticas na área da formação de 
professores de línguas 

Os prazos definidos para 3 fases de candidatura ao mestrado, implicam que os resultados finais das 
candidaturas sejam divulgados muito em cima do início do ano escolar, levando a que alguns alunos 
optem por cursos de outras universidades que divulgam primeiro a selecção dos candidatos admitidos.

8.6.2. Weaknesses 
Few opportunities for public discussion of critical subjects in the area of language teaching

The timetable for the 3 phases of applications for the master course take the information on the results of 
the students selection very near the beginning of the school year, what makes students approved already 
admitted in other universities to give up attending the University of the Algarve.

8.6.3. Oportunidades 
A existência de outros mestrados na Faculdade promove a reflexão conjunta sobre os processos de 
ensino e aprendizagem neste nível de formação assim como contribui para a criação de uma cultura de 
investigação no processo de ensino-aprendizagem.

8.6.3. Opportunities 
The existence of other master courses at the Faculty promotes a collaborative reflexion on the processes 
of learning and teaching at this level of studies and also contributes to the creation of a research cultural 
context.

8.6.4. Constrangimentos 
A menor disponibilidade das escolas para receberem os alunos- futuros professores em estágio.

A suspensão do pagamento do estágio profissional dos professores nas escolas leva muitos estudantes a 
optarem por outras formações profissionais.

8.6.4. Threats 
The decrease of the schools availability to receive pre-service student-teachers. 

The suspension of the payment of the professional practicum of teachers in schools takes many students 
to choose other professional programs.

8.7. Resultados 

8.7.1. Pontos fortes 
Os níveis de sucesso académico do curso situam-se no limite aceitável para programas de mestrado (entre 
65 e 85%). Os estudantes que terminaram o ciclo de estudos fizeram-no com classificações elevadas, 
demonstrando que atingiram os objectivos propostos no programa de estudos.
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8.7.1. Strengths 
The academic success rate of the course is situated at a reasonable % level for master degrees (between 
65 & 85%). The students that have completed the degree obtained high grade scores, demonstrating that 
have attained the objectives of the program studies.

8.7.2. Pontos fracos 
Os sete alunos que completaram o curso nas edições de 2008-2010 e de 2011- 2013 defenderam 
publicamente o seu relatório científico no mínimo 6 meses depois do prazo e no máximo um ano e meio 
depois do prazo. As razões subjacentes a esta situação prendem-se com a menor disponibilidade dos 
estudantes para redigirem um relatório com os critérios de qualidade exigidos pela direcção do curso, uma 
vez que todos eles obtiveram colocação como professores contratados com horário completo. 

O curso funciona com um reduzido número de alunos por limitações de número de docentes na faculdade 
e por limitações de número de orientadores cooperantes qualificados para o trabalho de supervisão nas 
escolas da região.

8.7.2. Weaknesses 
The seven students that completed the degree in the editions of 2008-2010 and 2011-2013 defended their 
scientific report publicly in a minimum time of 6 months after the scheduled timetable and in the maximum 
time of one more year and half after the scheduled timetable.
The reasons underlying this situation have to do with the less availability of the students to complete the 
writing of their report with the criteria demanded by the course direction because all of them were working 
as teachers with a full timetable at school.

There is a short number of students attending the program due to limitations of number of professors at 
the faculty and limitations qualified cooperant teachers as school supervisors.

8.7.3. Oportunidades 
A reputação de exigência por parte dos docentes do curso constitui um desafio para o s melhores alunos.

Dado que são necessários poucos núcleos de estágio, a FCHS tem a possibilidade de escolher os 
melhores orientadores cooperantes.

8.7.3. Opportunities 
The course professions' reputation of high requirement for completing their curricular units constitutes a 
challenge to the best students.

Since there is only need for a few pre-service groups of students, FCHS has the possibility of choosing the 
most qualified cooperant teachers at the local schools.

8.7.4. Constrangimentos 
Limitações financeiras para a contratação pela FCHS de mais docentes na área da formação de 
professores de línguas.

8.7.4. Threats 
FCHS financial limitations for hiring more qualified professors in the area of language teaching education.

9. Proposta de acções de melhoria

9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos 

9.1.1. Debilidades 
No âmbito da concretização dos objectivos do ciclo de curso, as debilidades verificadas são a nível da sua 
especificação em termos dos objectivos do plano de estudos:

1) Os estudantes demonstraram dificuldades, no que se refere ao domínio do ensino dos conteúdos, na 
produção de actividades e no desenvolvimento de projectos curriculares, em articulação com as outras 
disciplinas, no contexto do Estágio/Prática Pedagógica Supervisionada (E/PPS), assim como no que 
respeita à sua participação na avaliação dos progressos dos alunos das turmas dos orientadores 
cooperantes;
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2) No que respeita aos objectivos do domínio do conhecimento pedagógico, as debilidades centram-se, 
sobretudo, na dificuldade dos estudantes em conseguirem realizar trabalho colaborativo com outros 
professores e demais actores educativos das escolas cooperantes, no âmbito dos respectivos projectos 
educativos.

9.1.1. Weaknesses 
At the level of the objectives of the study program, some difficulties were observe when examining the 
learning outcomes expected:

1) At the level of the subject-matter content knowledge, Students had difficulties in planning and 
developing activities and curricular projects, in articulation with other disciplines during the Practicum, 
and there were also difficulties related to the formal evaluation of their students progress, in the language 
classes of the cooperant teacher.

2) at the level of the pedagogical content knowledge, the difficulties observed are related to the students 
incapacity to work in collaboration with other teachers and educational actors on the construction, 
realization and evaluation of the school project, seeking the integration of the students’ families as well as 
the community.

9.1.2. Proposta de melhoria 
É difícil ultrapassar as debilidades equacionada em 91.1, dado que aos estudantes do curso de mestrado 
não lhes é dada a responsabilidade de planificação de projectos interdisciplinares nas escolas em que 
realizam o estágio, nem os mesmos são reconhecidos pelos restantes professores como docentes da 
escola. No caso da sua participação na avaliação dos alunos ela é apenas informal, dado que a 
responsabilidade pela avaliação dos alunos das turmas em que se realiza o estágio é exclusivamente 
atribuída ao respectivo professor cooperante. 
De igual forma, também não é possível a colaboração dos estudantes do mestrado na planificação do 
projecto educativo da escola cooperante, uma vez que quando os mesmos são colocados em estágio já 
esses projectos foram definidos pelas escolas.

Assim, numa revisão do curso esses objectivos deverão ser retirados, porque não exequíveis.

9.1.2. Improvement proposal 
Weaknesses mentioned in 9.1.1are difficult to overcome since students can not be given the responsibility 
of planning and developing curricular projects in articulation with other disciplines, in the schools where 
they teach their pre-service practice. The difficulties related to the formal evaluation of the achievement of 
the students in the language classes of the cooperant teacher cannot also be resolved since cooperant 
teachers are the ones that are t responsible for grading their own students.
Moreover, pre-service teachers can not also collaborate on the planning of the educational project of the 
cooperant school because when they initiate their school practicum the project is already approved by the 
school council.

Therefore, on the next revision of the study program, these objectives will have to be removed since they 
are not possible to achieve.

9.1.3. Tempo de implementação da medida 
Na próxima revisão do curso, que entrará em vigor em 2015-2016.

9.1.3. Implementation time 
On the next revision of the master program that will be opened in 2015-2016.

9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
Alta

9.1.4. Priority (High, Medium, Low) 
high

9.1.5. Indicador de implementação 
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concretização da revisão dos objectivos do curso

9.1.5. Implementation marker 
complete the revision of the course objectives

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade. 

9.2.1. Debilidades 
As aulas poderiam funcionar em horário diurno, o que facilitaria a logística administrativa do curso. 
Todavia, dado que a maioria dos alunos é trabalhador estudante, não tem sido possível funcionar nesse 
horário.

9.2.1. Weaknesses 
Classes could happen in a morning-afternoon schedule, and that would facilitate the logistics management 
of the program. However, since most students have a job during the day, this has not been possible.

9.2.2. Proposta de melhoria 
Iniciar as aulas o mais cedo possível

9.2.2. Improvement proposal 
Begin classes as early as possible

9.2.3. Tempo de implementação da medida 
na próxima edição do mestrado

9.2.3. Improvement proposal 
next program edition

9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
medium

9.2.4. Priority (High, Medium, Low) 
medium

9.2.5. Indicador de implementação 
Horários do curso

9.2.5. Implementation marker 
Program timetables

9.3 Recursos materiais e parcerias 

9.3.1. Debilidades 

Insuficiência de recursos financeiros 

9.3.1. Weaknesses 

Insufficient financial resources 

9.3.2. Proposta de melhoria 
Aumento dos recursos financeiros
Aumento do intercâmbio de professores de outras universidades para a realização de seminários e 
encontros científicos na área da formação de professores. 

9.3.2. Improvement proposal 

Page 94 of 122ACEF/1314/06467 — Guião para a auto-avaliação

20/06/2018http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=3cdfa48c-0178-8f7f-...



Increase of financial resources
Increase of other university professors' exchange for seminars and other scientific meetings in the area of 
language teaching education. 

9.3.3. Tempo de implementação da medida 
Nas próximas edições do mestrado

9.3.3. Implementation time 
on the next course editions

9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
alta

9.3.4. Priority (High, Medium, Low) 
high

9.3.5. Indicador de implementação 
realização de seminários e encontros científicos por professores convidados de outras universidade

9.3.5. Implementation marker 
occurrence of seminars and scientific meetings moderated by invited professors

9.4. Pessoal docente e não docente 

9.4.1. Debilidades 
Ocorrência, na Universidade, de um menor reconhecimento do trabalho dos professores envolvidos na 
formação de professores.
Aumento do trabalho dos professores universitários, inclusive com matérias burocráticas, impede a 
disponibilidade para colaboração com o curso por parte de docentes de outras faculdades.
Restrições financeiras à Universidade impedem a colaboração de outros professores de outras 
universidades.
A crise económica potencia a escassez de recursos financeiros para a realização de investigação.
Recursos financeiros insuficientes para adquirir materiais pedagógicos mais inovadores.

9.4.1. Weaknesses 
The existence of a lesser recognition, at the University, of the work of the professors involved in 
professional teaching education.
High workload of professors of other faculties , particularly with bureaucracy work, prevent willingness to 
collaborate with the course.
Financial restrictions imposed to the university prevent the collaboration of other professors from other 
universities.
The Portuguese economic crisis increases competition to get funding to scientific research;

9.4.2. Proposta de melhoria 
Aumento dos recursos financeiros às universidades que permitam a realização de convites a docentes 
externos. 
Redução do volume de trabalho burocrático aos professores universitários, com a possibilidade de 
contratação de mais pessoal administrativo para secretariar os cursos.
Aumento das verbas disponíveis para projectos de investigação na área da formação de professores.
Aumento da realização de congressos, seminários e encontros científicos que mostrem a qualidade do 
trabalho realizado na área da formação de professores.

9.4.2. Improvement proposal 
Increase of financial resources to universities that will allow the invitation of external professors
decrease of the amount of bureaucratic work demanded to professors by hiring more administrative 
support to the secretariat of the courses
Increase of research funding in the area of teaching education
Increasing the number of seminars, conferences and scientific meetings that show the quality of the work 
developed in the area of teaching education.

9.4.3. Tempo de implementação da medida 
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nas próximas edições do mestrado

9.4.3. Implementation time 
on the next editions of the course

9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
high

9.4.4. Priority (High, Medium, Low) 
high

9.4.5. Indicador de implementação 
realização de seminários, conferências e encontros científicos
numero de projectos de investigação financiados
numero de publicações dos docentes do curso

9.4.5. Implementation marker 
occurrence of seminars, conferences and scientific meetings
number of research projects financed
number of publications by professors of the course

9.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem 

9.5.1. Debilidades 
Indisponibilidade dos estudantes para trabalho de investigação e para participação mais assídua na vida 
das escolas cooperantes

Incapacidade dos estudantes para lidar com o nível de exigência requerido num mestrado, o que os leva a 
protelar a entrega do relatório para defesa.

Professores das escolas cooperantes sobrecarrega muito os com tarefas administrativas na respectiva 
escola, retirando-lhes disponibilidade para apoiar os estudantes em estágio.

9.5.1. Weaknesses 
Unavailability of the students for developing research projects and for a more assiduous presence in 
cooperant schools.

Incapacity of the students to deal with the high requirements of the master course, what makes them to 
postpone handing over the report for public defense.

The cooperant teachers are overwhelmed with administrative work at cooperant schools and that makes 
them have less availability to supervise the pre-service teachers.

9.5.2. Proposta de melhoria 
Fornecimento de informação clara sobre o programa e as expectativas da carga de trabalho
Monitorização cuidada do progresso dos estudantes antes dos momentos de avaliação
Institucionalização de um seminário para a apresentação do projecto de relatório por parte dos estudantes, 
antes da sua defesa pública.

9.5.2. Improvement proposal 
Provision of high quality information about program requirements and expectations of student workload
Careful monitoring of student progress prior to qualifying assignments
Annual meeting with written feedback to the students presentation of their report project, prior to the 
public defense
,

9.5.3. Tempo de implementação da medida 
próxima edição do mestrado

9.5.3. Implementation time 
next program edition
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9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
high

9.5.4. Priority (High, Medium, Low) 
high

9.5.5. Indicador de implementação 
aumento do sucesso académico dos alunos
redução do tempo na redacção do relatório científico

9.5.5. Implementation marker 
increase of the success rate
reduction of the time needed for writing the final report

9.6. Processos 

9.6.1. Debilidades 
Ausência de seminários alargados a outros docentes para discussão de questões críticas na área da 
formação de professores de línguas.

Ausência da participação dos antigos alunos em encontros para análise do processo de formação de 
professores

Suspensão do pagamento do estágio profissional dos professores nas escolas leva muitos alunos a 
optarem por outras formações profissionais.

9.6.1. Weaknesses 
Non-existence of seminars open to external professors and teachers for public discussion of critical issues 
in the area of professional language teaching education.

Non-participation of alumni in discussion meetings for analyses of professional language teaching 
education.

Suspension of the scholarship/salary previously paid to pre-service teachers makes many students to 
withdraw from this program.

9.6.2. Proposta de melhoria 
Promover seminários abertos para discussão de problemas críticos na formação de professores de 
línguas

Convidar antigos alunos para participarem em discussões internas sobre a formação de professores de 
línguas

9.6.2. Improvement proposal 
Promote the occurrence of open seminars to discuss critical issues in the language teaching education 
programs

Invite alumni to participate in internal discussions on language teaching education programs

9.6.3. Tempo de implementação da medida 
próximas edições do mestrado

9.6.3. Implementation time 
next program editions

9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
medium

9.6.4. Priority (High, Medium, Low) 
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medium

9.6.5. Indicador de implementação 
realização de seminários sobre formação de professores de línguas

realização de reuniões para as quais são convidados antigos alunos

9.6.5. Implementation marker 
open seminars on language teaching education

internal meetings with alumni and master students

9.7. Resultados 

9.7.1. Debilidades 
Adiamento pedidos pelos estudantes para apresentarem o relatório científico

Número de desistências de estudantes inscritos

9.7.1. Weaknesses 
Students postponing handing over the final report for public defense

Rate of students' drop out

9.7.2. Proposta de melhoria 
Maior atenção às necessidades de aprendizagem dos estudantes, acompanhamento ainda mais frequente 
dos estudantes na fase de preparação do relatório.

9.7.2. Improvement proposal 
More careful attention to students learning needs, and an even closer tutorial of students during the writing 
of their final report

9.7.3. Tempo de implementação da medida 
próxima edição do mestrado

9.7.3. Implementation time 
next program edition

9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
alta

9.7.4. Priority (High, Medium, Low) 
hihg

9.7.5. Indicador de implementação 
diminuição da percentagem de desistências do curso

diminuição dos pedidos de adiamento pra entrega do relatório para defesa

9.7.5. Implementation marker 
reduction of student drop out
reduction of time needed for the public defense of the report
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10. Proposta de reestruturação curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular 

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas 
Por imposição do estabelecido no Decreto-Lei n.º 79/2014, de 14 de maio:
a) Redução do número de ECTS/ unidades curriculares na área das Ciências da Educação e Psicologia, 
aumento do número de ECTS/unidades curriculares na área da docência, ajustamento do número de ECTS 
nas componentes de Introdução à Prática Profissional e Prática de Ensino Supervisionada:

b) Transformação das das variantes de Ensino do Português e Espanhol, Ensino do Português e Francês, 
Ensino de Inglês e Espanhol e Ensino do Português e Línguas Clássicas do Mestrado em Ensino de 
Línguas para o 3º ciclo do EB e Es nos mestrados de:

Ensino de Português e de Espanhol no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário

Ensino de Português e de Francês no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário 

Ensino de Português e de Inglês no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário

10.1.1. Synthesis of the intended changes 
By imposition of the new legislation (DL Decreto-Lei n.º 79/2014, de 14 de maio):

a) reduction of the number of ECTS/curricular units in the areas of Sciences of Education and Psychology, 
increase of the number of ECTS/curricular units in the specific disciplinary areas, adjustment of the 
number of ECTS in the component of Introduction to Language Teaching professional practice and 
Supervised pre-service practicum.

b) Adaptation of the variants of Teaching Portuguese and Spanish, Teaching of Spanish and English, 
Teaching of Portuguese and French and Teaching of English and French of the Master in Language 
Teaching in the master of:

Teaching of Portuguese and Spanish at 3rd cycle Basic and Secondary School 
Teaching of Portuguese and English at 3rd cycle Basic and Secondary School 
Teaching of Portuguese and French at 3rd cycle Basic and Secondary School 

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida

Mapa Ensino de Português e de Espanhol no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Ensino de Português e Inglês no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário

10.1.2.1. Study programme:
Master in Portuguese and Spanish Teaching for Basic and Secondary School Teachers

10.1.2.2. Grau:
Mestre

10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ensino de Português e de Espanhol no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário

10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Teaching of Portuguese and Spanish at the 3rd Cycle of Basic and Secondary School 
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10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area
Sigla / 
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory 
ECTS

ECTS Optativos / Optional 
ECTS*

Línguas e Literaturas/ Languages and 
Literature

LL 24 0

Ensino de Línguas/ Language teaching EL 78 0

Ciências da Educação/Sciences of 
Education

CE 12 0

Psicologia /Psychology P 6 0

n.a n.a 0 0

(5 Items) 120 0

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII – Novo plano de estudos - Ensino de Português e de Espanhol no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no 
Ensino Secundário - 1/1S

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Ensino de Português e Inglês no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário

10.2.1. Study programme:
Master in Portuguese and Spanish Teaching for Basic and Secondary School Teachers

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ensino de Português e de Espanhol no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Ensino de Português e de Espanhol no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1/1S

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
1/1S

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área 
Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Didáctica do Português I/Didáctics 
of Portuguese I

EL S 168 39 TP 05 OT 6 n.a

Didáctica do Espanhol I/ Didactics 
of Spanish 1

LL S 168 39 TP 05 OT 6 n.a

Linguística e Ensino do 
Português /Linguistics and 
Teaching of Portuguese I

LL S 168 26 TP 05 OT 6 n.a

Espanhol I/ Spanish I LL S 168 26 TP 05 OT 6 n.a.

Literatura e Ensino do 
Português/Literature and 
Portuguese Language Teaching

LL S 168 26 TP 05 OT 6 n.a

(5 Items)
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Mapa XII – Novo plano de estudos - Ensino de Português e de Espanhol no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no 
Ensino Secundário - 1 / 2 S

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Ensino de Português e Inglês no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário

10.2.1. Study programme:
Master in Portuguese and Spanish Teaching for Basic and Secondary School Teachers

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ensino de Português e de Espanhol no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Ensino de Português e de Espanhol no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1 / 2 S

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
1 / 2 S

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área 
Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Didáctica do Português II/Didactics 
of Portuguese II

EL S 168 39 TP 05 OT 6 n.a

Didáctica do Espanhol II/ Didactics 
of Spanish II

EL S 168 39 TP 05 OT 6 n.a

Desenvolvimento e 
Aprendizagem/Development and 
learning

P S 168 26 TP 05 OT 6 n.a

Espanhol II/Spanish II LL S 168 26 TP 05 OT 6 n.a

Educação Sociedade e 
Cultura/Education Society and 
Culture

CE S 168 26 S 05 OT 6 n.a

(5 Items)

Mapa XII – Novo plano de estudos - Ensino de Português e de Espanhol no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no 
Ensino Secundário - 2º / 1 S e 2 S

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Ensino de Português e Inglês no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário

10.2.1. Study programme:
Master in Portuguese and Spanish Teaching for Basic and Secondary School Teachers

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ensino de Português e de Espanhol no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário
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10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Ensino de Português e de Espanhol no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º / 1 S e 2 S

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
2 / 1 S e 2 S

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Ensino de Línugas: Teoria e 
Prática: Language Teaching: 
Theory and Practice 

EL S 168 S 39 05 OT 8 n.a

Investigação e Ensino de 
Linguas/Research and 
Language Teaching

CE S 168 S 26 05 OT 8 n.a.

Prática Pedagógica 
Supervisionada e Relatório 

EL A 1232
S 26 OT 26 PL 
90 E 240

44 n.a.

(3 Items)

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII - Maria Cristina da Oliveira Salgado Nunes

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Cristina da Oliveira Salgado Nunes

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

10.3.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

10.3.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa XIII - Joao Minhoto Marques

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joao Minhoto Marques

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
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<sem resposta>

10.3.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

10.3.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV - Linguística e Ensino do Português

10.4.1.1. Unidade curricular:
Linguística e Ensino do Português

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Manuel Celio de Jesus Conceição 26 TP 05 OT

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
n.a.

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

- Mobilizar criticamente conhecimentos prévios de linguística (e sistematizá-los, se necessário) para a 
reflexão sobre o ensino do português
- Relacionar linguística, gramática e competências linguísticas e comunicativas no âmbito curricular 
- Compreender a relevância do português no ensino básico e secundário 
- Promover de forma sustentada a reflexão linguística necessária ao ensino/aprendizagem do português.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- To use critically prior knowledge of linguistic (and systemize it, if needed) to reflect on the teaching of 
Portuguese language
- To relate linguistics, grammar and linguistic and communicative skills/competencies within the 
curriculum framework 
- To understand the relevancy of Portuguese language in basic and secondary education 
- To promote with sustainability required linguistic reflection for the teaching/learning of Portuguese 
language.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Linguística e ensino: 
1.1. Teorias linguísticas e terminologias gramaticais
1.2. Estudo do português e estudos sobre o português

2. A linguística e a gramática nos programas de português do ensino básico e secundário
2.1. Análise linguística e categorias gramaticais
2.2. Língua e comunicação

3. Conhecimentos linguísticos e competências em Português

10.4.1.5. Syllabus:
1. Linguistics and teaching : 
1.1. Linguistic theories and grammar terminologies
1.2. Portuguese language study and studies about the Portuguese language 

2. Linguistics and grammar in Portuguese language syllabi for basic and secondary education
2.1. Linguistic analysis and grammar categories
2.2. Language and communication
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3. Linguistic knowledge and competencies in Portuguese language

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos selecionados respeitam integralmente os objetivos por estes terem sido especificamente 
selecionados após a definição daqueles . A discussão da relação entre linguística, gramática, 
conhecimentos sobre o português e competências em língua portuguesa assume-se como conteúdo e 
como item orientador para alcance dos objetivos . Tal é feito mediante a reflexão acerca o lugar do 
português no currículo e analisando o papel da linguística, da gramática e da comunicação nos 
documentos orientadores do seu ensino. 

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

As the listed contents have been specifically selected after de conception os the objectives they fully 
comply with them. The discussion of the relationship among language, grammar, knowledge of Portuguese 
language and language skills is assumed as content and as a guide to achieve the obejctives. This is done 
by reflection on the place of the Portuguese in the curriculum and analyzing the role of Portuguese 
language, grammar and communication in the official documents for education.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Problematização dos conteúdos programáticos através da exposição e da leitura comentada de 
bibliografia indicada ou a pesquisar pelos alunos; 
- Análise de documentos relativos à relação entre linguística e ensino do português;
- Acompanhamento dos trabalhos individuais.
Avaliação ao longo do funcionamento da unidade curricular e exame posterior. Elementos de avaliação:1 
apresentação oral e entrega posterior do respetivo trabalho escrito (50% - 25%+ 25%); 1 teste (50%). 

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Students will be asked to read specific parts of the bibliography ahead of each class to participate in the 
discussion of the contents of the syllabus and they will also be asked to lead parts of the discussion. 
Documents about linguistic and Portuguese language teaching will be analysed . Supervision of individual 
work. 
Evaluation and feed back to students will be continuous. To the assessment, there will two items: one oral 
presentation and the respective paper (50% - 25%+ 25%); one test (50%) . 

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A metodologia usada pressupõe que o aluno tenha parte ativa permanente nas aulas, por lhe serem 
exigidas leitura prévias e por lhe ser exigida participação na discussão de todos conteúdos. Os objetivos 
assentam na pesquisa de análise de informação para formulação de opiniões a apresentar a discutir em 
grade grupo. A metodologia foi, por isso, concebida para permitir alcançar estes objetivos, estando o 
aluno no centro do processo e assumindo-se o professor como um orientador de todo o trabalho. 

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology assumes that the student has permanently an active participation in class, as he will be 
required to prepare prior reading and to participate in the discussions of all the topics. The objectives are 
built on the idea of research of analyse gathered information to formulate own opinions to be presented 
and discussed in class or in essays. The methodology was therefore designed to achieve these goals, 
having the learner at the center of the process and assuming that the professor has a role of supervisor of 
the whole work.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
AAVV, 1996, Introdução à linguística geral e portuguesa, Lisboa, Caminho
Andrade, A. et alii, 2008, Imagens das línguas e do plurilinguismo: princípios e sugestões de intervenção 
educativa, Univ de Aveiro, Cadernos do LALE
B., 2011, Enseignement des langues et construction européenne, Montpellier, Ed. Archives 
contemporaines 
Vieira, Mª C., 2010, Ensino do português, Lisboa, FFMS

Consideram-se bibliografia obrigatória gramáticas e dicionários e todos os textos oficiais de programação, 
orientação e avaliação do ensino do português nos ensinos básico e secundário (programas, metas 
curriculares, informações- exame, etc). 
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Mapa XIV - Literatura e Ensino de Português

10.4.1.1. Unidade curricular:
Literatura e Ensino de Português

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Minhoto Marques 26 TP e 05 OT

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
n.a.

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Com esta unidade curricular pretende-se que os estudantes fiquem aptos a identificar com clareza a 
literatura, enquanto objeto de ensino, distinguindo-a de outros discursos (nomeadamente os de outras 
artes e os que refletem sobre ela).
Pretende-se, por outro lado, que os alunos dominem conhecimentos (fundamentais para o ensino da 
literatura nas perspetivas traçadas pelos programas de Português em vigor) do âmbito da teoria, da 
história e da crítica literárias — em particular no que se refere às propriedades do texto literário, a 
questões de género e de periodização literária.
Ambiciona-se, por fim, que os mestrandos compreendam os benefío conhecimento da literatura, 
sobretudo no que diz respeito à consolidação das competências promovidas pelo seu ensino. Desta 
forma, os futuros alunos poderão dar o seu insubstituível contributo para «a reinvenção da língua, a 
reinvenção do homem, a reinvenção do mundo» (na formulação de Vítor Aguiar e Silva).

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
With this course it is intended that students become able to clearly identify the literature as a teaching 
object, distinguishing it from other discourses (including those of other arts and reflecting on it). 
It is intended, moreover, that students master the scope of the theory (central to the teaching of literature 
in the perspectives outlined by the Portuguese programs in place), history and literary criticism skills - 
particularly regarding the properties of the literary text, the gender and literary periodization. 
It aims, finally, that the students understand the literature’s knowledge benefits, especially regarding the 
consolidation of skills promoted by its teaching. Thus, future students will give their irreplaceable 
contribution to the «reinvention of language, the reinvention of man, the reinvention of the 
world» (formulation of Vítor Aguiar e Silva).

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Literatura e ensino
1.1. Estudo da literatura e estudos sobre a literatura
1.2. A literatura como arte e a sua relação com as outras artes

2. Literatura nos programas de português do ensino básico e secundário
2.1. História literária
2.2. Crítica literária

3. Conhecimentos literários e competências em Português

10.4.1.5. Syllabus:
1. Literature and teaching
1.1. The study of literature and the literary studies
1.2. The literature as art and its relationship with other arts 

2. Literature in the basic and secondary education Portuguese language syllabi
2.1. Literary History 
2.2. Literary Criticism 

3. Literary knowledge and Portuguese language skills

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Para que os alunos fiquem aptos a ensinar a literatura no confronto com outros discursos, torna-se 
necessário compreender a sua especificidade. Significa isto entendê-la como arte e reconhecer o papel 
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determinante que outros discursos (em particular os que a tomam como objeto de estudo) têm na 
identificação ou no obscurecimento dessa especificidade.
Por outro lado, o ensino da literatura exige o domínio de conhecimentos e conceitos fundamentais do 
âmbito da teoria, da história e da crítica literárias (sobretudo os que se referem à genologia, à periodização 
e às propriedades do texto literário), de modo a que o aluno possa, de forma sólida, ler diacrónica e 
sincronicamente quaisquer textos literários.
Ao professor de Português é exigida autonomia crítica e reflexiva, pelo que é vital estar consciente da 
função insubstituível que o ensino da literatura desempenha junto dos seus formandos, ao promover as 
competências necessárias à sua formação integral.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
To teach literature it is necessary to understand it in itself in comparison with other discourses. This 
means understanding it as art and recognizing the key role that other discourses (particularly those who 
are its of study object) have in its identification or obscuring its specificity. 
On the other hand, the teaching of literature according to the perspectives outlined by the Portuguese 
program requires mastery of knowledge and fundamental concepts from theory, history and literary 
criticism (especially those that refer to literary genres, periodization and literary text’s properties), so that 
the student can diachronic and synchronously read any literary texts. 
The teacher of Portuguese is required to have critical and reflective autonomy, and it is vital the awareness 
of the irreplaceable role that teaching literature plays among its own students by promoting the necessary 
skills to their full training.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A docência assentará em aulas teórico-práticas, nas quais se procederá à análise e comentário de textos 
previamente agendados para trabalho em aula. Estes textos incidirão sobre os tópicos do programa e 
serão de caráter literário, artístico e de tipo téorico-crítico. Por outro lado, será pedido ao aluno que realize 
trabalhos (em grupo ou individuais) acerca de aspetos dos conteúdos programáticos, sob a orientação do 
professor. Estes trabalhos serão apresentados nas aulas, sendo objeto discussão e de avaliação.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching will consist of theoretical and practical lessons, where texts previously scheduled will be 
examined and reviewed in the classroom. These texts will focus on the program topics and will be literary, 
artistic and theoretical-critical texts. Moreover, the student will be asked to carry out individual or group 
works about aspects of the syllabus, under the teacher’s guidance. These works will be presented in class 
and will be the subject of discussion and evaluation.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Nas aulas teórico-práticas os alunos conhecerão os últimos estudos e fontes de informação disponíveis 
sobre os tópicos do programa. A leitura prévia de textos indicados pelo docente da unidade curricular 
permitirá um debate profundo e frutuoso sobre aqueles tópicos, uma vez que o aluno disporá de tempo de 
reflexão de modo a, durante as aulas, poder colaborar ativamente no próprio processo de ensino. Este 
tempo de leitura prévio é necessário para que o aluno possa utilizar adequadamente os instrumentos 
conceptuais necessários à compreensão das aulas — as quais, como se referiu, exigem a aquisição (e 
mobilização) de conhecimentos dos domínios da teoria, da história e da crítica literárias. Por outro lado, o 
trabalho individual do aluno incidirá sobre outros aspetos relevantes para a leitura crítica dos textos 
recomendados, nomeadamente a investigação e a pesquisa autónomas que lhe proporcionarão um 
considerável e progressivo domínio das metodologias e dos instrumentos de investigação científicos. Este 
aspeto reveste-se de grande importância, na medida em que o futuro professor terá de, na sua prática 
profissional, utilizar os instrumentos e as metodologias mencionados para conhecer o “estado da arte” no 
que respeita aos conteúdos elencados pelo programa de Português em vigor.
A análise e comentário dos textos escolhidos para trabalho em aula suscitará não apenas a exposição das 
matérias essenciais do programa, como a sua problematização. Não se trata apenas de dominar conceitos 
ou factos, mas de saber pensar, utilizando-os. Esta metodologia permitirá ao estudante ir construindo a 
capacidade de analisar criticamente os olhares, mais ou menos cristalizados, dos outros sobre os textos 
(quer literários, quer de reflexão sobre a literatura, quer ainda outros de caráter artístico).
Os trabalhos (em grupo ou individuais) permitirão aos mestrandos aprofundarem o conhecimento sobre 
os problemas discutidos nas aulas, ao mesmo tempo que consolidam a sua capacidade crítica e de 
reflexão. A sua apresentação e discussão proporcionará ainda um espaço de debate extremamente 
produtivo, na medida em que, muito informado, o aluno ficará consciente das competências adquiridas ao 
longo do funcionamento da unidade curricular, tendo, assim, possibilidade de beneficiar, imediatamente e 
no futuro, dos resultados deste momento de avaliação para progredir na aprendizagem.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In the theoretical and practical lessons the students will learn about the latest research and information 
sources available on the syllabus topics. The prior study of texts outlined by the teacher will allow a deep 
and fruitful discussion on those topics, as the student will have time to think about them, empowering him 
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to actively collaborate in the education process itself. This prior study and reflexion time are required so 
that the student properly uses the conceptual tools to understand the classes — which, as noted, require 
the acquisition (and mobilization) of knowledge from the fields of theory, history and literary criticism. On 
the other hand, the student's individual work will focus on other relevant aspects for the critical reading of 
recommended texts, namely research and independent research that will create a substantial and 
progressive mastery of methods and scientific research tools. This aspect is of great importance, as future 
teachers will need, in their professional practice, to use the tools and methodologies mentioned before to 
understand the state of the art research regarding the topics listed by the Portuguese language syllabus. 
The analysis and commentary of the texts chosen for class work will require the study of a certain syllabus 
topic and it’s questioning. This is not only about mastering concepts or knowing facts; it’s mainly about 
how to think using them. This methodology will allow the student to build the skill of knowing how to 
critically analyse opinions, more or less stabilized, on the texts (regardless of its kind: whether literary or 
reflecting on literature, or even other artistic type).
Individual or group assignments will allow students to deepen their knowledge on the issues discussed in 
class, while consolidating its ability to think in a analytical way. The assignments presentation and 
discussion will also provide a remarkably productive debate, where the student will become aware of the 
skills acquired throughout the classes, having the immediate benefit of the results of this evaluation point 
to progress in his learning path.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Bernardes, José Augusto Cardoso e Rui Afonso Mateus, Literatura e Ensino do Português, Lisboa, 
Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2013.

Buescu, Helena Carvalhão, «Literatura, Cânone e Ensino», in Experiência do Incomum e Boa Vizinhança. 
Literatura Comparada e Literatura-Mundo, Porto, Porto Editora, 2013, pp. 140-165.

Bloom, Harold, O Cânone Ocidental. Os Livros e a Escola das Idades, s/l., Temas e Debates, 1994.

Reis, Carlos, Técnicas de Análise Textual. Introdução à Leitura Crítica do Texto Literário, 3.ª ed., Coimbra, 
Almedina, 1981.

Silva, Vítor Manuel de Aguiar e, Teoria da Literatura, vol. I, 5.ª ed., Coimbra, Almedina, 1983.
----------, As Humanidades, os Estudos Culturais, o Ensino da Literatura e a Política de Língua Portuguesa, 
Coimbra, Almedina, 2010.

Rocheta, Maria Isabel e Margarida Braga Neves (org.), Ensino da Literatura. Reflexões e Propostas a 
Contracorrente, Lisboa, Cosmos/DLR da FLUL, 1999.

Todorov, Tzvetan, La Littérature en Péril, Paris, Flammarion, 2007.

Mapa XIV - Didáctica do Português I / Didactics of Portuguese I

10.4.1.1. Unidade curricular:
Didáctica do Português I / Didactics of Portuguese I

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Agostinho Oliveira Guerra 39 TP 05 OT

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
n.a.

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
adquirir conhecimentos profundos sobre os documentos orientadores do ensino-aprendizagem do PLM e 
do PL2; desenvolver conhecimentos sobre métodos e estratégias de ensino eficazes e ajustadas ao 
ensino-aprendizagem do PLM e do PL2; conhecer os modelos psicolinguísticos que fundamentam as 
competências orais e escritas a desenvolver nos alunos; adquirir competências na área da avaliação em 
PLM e do PL2; desenvolver um sentido reflexivo e crítico relativo à sua prática e conhecimentos didático-
pedagógicos, bem como ao desempenho dos alunos.
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10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquire deep knowledge of the syllabuses of “PLM” and “PL2”; Development of knowledge about effective 
teaching methods and strategies and adjust them to the teaching of “PLM” and “PL2”; To know the 
psycholinguistics models of the writing and oral competences; Develop a sense of criticism and reflexion 
and relating it to its practice and their pedagogical and didactic knowledge, as well as the performance of 
the students.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

A disciplina de Português como língua materna e como língua segunda; Paradigmas curriculares vigentes 
nos ensinos básico e secundário; 
Abordagens teórico-metodológicas para o ensino das competências orais e escritas; 
O ensino da gramática. 
Abordagens teórico-metodológicas para o ensino da Literatura. 
Avaliação nas aulas de PLM e PL2. 

10.4.1.5. Syllabus:

Portuguese as a first language and as a second language; 
Curricular paradigms that currently support the basic and secondary school systems; 
Theoretical approach to the teaching of oral and writing skills; 
Teaching of grammar; 
Theoretical and practical approach to the teaching of literature; 
Evaluation in the classes of “PLM” and “PLNM”

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os eixos temáticos desta unidade curricular exploram as diversas valências necessárias ao 
desenvolvimento de competências no ensino do Português. Com efeito, procura-se que os formandos 
analisem e reflitam acerca dos programas vigentes, modelos de planificação e as abordagens teórico-
metodológicas para o desenvolvimento de competências em língua materna e em Português enquanto 
língua segunda. Não se descura igualmente a importância da avaliação no processo de aprendizagem de 
uma língua. 

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The theme axes of this curricular unit explore the diverse methodologies necessary to the development of 
skills and competences in the teaching of the Portuguese Language. In fact, we analyse and reflect about 
the national syllabuses, planning models and about the diferente approaches to develop language 
competences. We also do not disregard the importance of evaluation in the language learning process. 

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Privilegia-se processos de autoaprendizagem e de desenvolvimento pessoal e profissional. Nas sessões 
teórico-práticas serão implementadas metodologias de trabalho que incluem a pesquisa, a prática 
colaborativa e a coavaliação do desempenho dos formandos. As sessões tutoriais terão por objectivo 
apoiar o trabalho desenvolvido pelos formandos e funcionarão essencialmente através da tutória 
electrónica. Serão incentivadas atividades de trabalho colaborativo e práticas de reflexão e de avaliação da 
ação dos formandos, em todo o processo de ensino-aprendizagem.
Elementos de avaliação:
1. Construção de um portefólio individual que inclui:
• Bibliografia comentada das leituras realizadas ao longo do semestre;
• Texto síntese de reflexão individual sobre um tema relacionado com o processo de ensino-aprendizagem 
do Português Língua Materna e Língua Não Materna.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
We privilege self-learning procedures and of personal and professional development. We implement work 
methodologies that include research, colaborative activities, and co-evaluation. We encourage 
collaborative activities and autonomous reflexion and self-assessment of the students. Evaluation 
Elements:
1. Construction of a portfolio that includes: (i) Commented bibliography of the readings that take place 
during the semester; (ii) Small paper of a personal reflection of a theme related with the process of the 
teachings of Portuguese as a first language and Second language;

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.
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Considerando-se que é relevante o desenvolvimento da autonomia do formando no seu processo de 
formação, procuramos desenvolver métodos de avaliação que requeiram a participação ativa do mesmo 
no processo de seleção e apropriação da informação, de forma crítica. Por conseguinte, privilegiam-se 
elementos de avaliação que incentivem a investigação individual, tais como a bibliografia comentada e o 
texto síntese de reflexão individual, e colaborativa, experimentando uma das vertentes da ação educativa 
de um professor, isto é, o planeamento de aulas de Português, no qual devem incluir uma justificação 
teórico-metodológica individual acerca das diversas opções tomadas. 

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Considering the development of the autonomy of the student throughout the learning process as a relevant 
factor, we seek to develop methods of evaluation that require the active participation of the students in the 
process of selecting and searching for information. In this way, we privilegie evaluation elements that 
encourage personal research (commented bibliography) and reflection. We also encourage collabotative 
learning at the moment they have to plan portuguese lessons and write a theoretical and methodological 
justification. 

10.4.1.9. Bibliografia principal:
AAVV (2005). Português língua não materna no currículo nacional. Documento orientador. Lisboa: 
ME/DGIDC.
Buesco, H. et al. (2012). Metas curriculares de Português – Ensino Básico (1º, 2º e 3º ciclos). Lisboa: MEC.
Buesco, H. et al. (2013). Programa e metas curriculares de Português – Ensino Secundário. Lisboa: MEC. 
Leiria, I. (Coord.) (s/d). Orientações programáticas de português língua não materna. Ensino Secundário. 
Lisboa: ME/DGIDC.
Coelho, M. (2002). Programa de português (10º, 11º, 12º). Cursos Científico-Humanísticos e Cursos 
Tecnológicos. Lisboa: ME/DES.
Reis, C. (2009). Programa de Português do Ensino Básico. Lisboa: ME/DGIDC.
Lomas, C. (2003). O valor das palavras (I). Falar, ler e escrever nas aulas. Porto: ASA.
Lomas, C. (2006). O Valor das palavras II. Porto: ASA.
Osório, P. & Brito, R. (2008). Português língua segunda e língua estrangeira. Porto: LIDEL. 
Reis, C. (Org.) (2007). Actas da conferência internacional sobre o ensino do Português. Lisboa: ME/DGIDC.

Mapa XIV - Didáctica do Português II / Didactics of Portuguese II

10.4.1.1. Unidade curricular:
Didáctica do Português II / Didactics of Portuguese II

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Agostinho Oliveira Guerra 39 TP 05 OT

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
n.a

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
desenvolver conhecimentos sobre métodos e estratégias de ensino eficazes e ajustadas ao ensino-
aprendizagem do PLM e do PL2; desenvolver capacidades no planeamento de situações de ensino-
aprendizagem recorrendo a instrumentos diversificados adequados ao ensino-aprendizagem do PLM e do 
PL2; desenvolver competências na construção de materiais para o desenvolvimento de projetos e 
atividades relativas Às diversas competências e conteúdos a desenvolver nas aulas de PLM e PL2; 
adquirir competências na área da avaliação em PLM e do PL2; saber analisar materiais didáticos para o 
ensino do Português; desenvolver um sentido reflexivo e crítico relativo à sua prática e conhecimentos 
didático-pedagógicos, bem como ao desempenho dos alunos.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquire deep knowledge of the syllabuses of “PLM” and “PL2”; Development of knowledge about effective 
teaching methods and strategies and adjust them to the teaching of “PLM” and “PL2”; Develop knowledge 
in planning methods by using diverse instruments that are adequate and in line to the teachings of “PLM” 
and “PLNM”; Develop knowledge in creating materials for the development in class of the diferente 
competences and contente; acquire competences in assessment in “PLM” and “PL2”; Know how to 
analyse pedagogical ressources for the teaching of the Portuguese; Develop a sense of criticism and 
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reflexion and relating it to its practice and their pedagogical and didactic knowledge, as well as the 
performance of the students.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Paradigmas curriculares vigentes nos ensinos básico e secundário; Abordagens teórico-metodológicas 
para o ensino das competências orais e escritas, da gramática e da literatura e sua repercussão na 
construção de materiais didáticos; Modelos de planificação de sequências de ensino aprendizagem; 
Construção de instrumentos de avaliação para as aulas de PLM e PL2.

10.4.1.5. Syllabus:
Curricular paradigms that currently exist in the basic and secondary school systems; Theoretical and 
methodological approaches to the teaching of oral and writing skills gramar and literature and it’s relation 
with the diferente materials used in class; Evaluation in the classes of “PLM” and “PL2”

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os eixos temáticos desta unidade curricular exploram as diversas valências necessárias ao 
desenvolvimento de competências para a prática letiva na aulas de Português. Com efeito, procura-se que 
os formandos analisem, construam e reflitam acerca dos recursos pedagógicos disponíveis, modelos de 
planificação e as abordagens teórico-metodológicas para o desenvolvimento de competências em língua 
materna e em Português enquanto língua segunda. Não se descura igualmente a importância da avaliação 
no processo de aprendizagem de uma língua. 

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The theme axis of this curricular unit explores the diverse methodologies necessary to the development of 
skills and competences in the teaching of the Portuguese Language. In fact, we pretend that students 
analyse, build and reflect about the pedagogical ressources for the teaching of Portuguese, planning 
models and about the diferente approaches to develop language competences. We also don’t disregard the 
importance of evaluation in the langauge learning process. 

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Privilegia-se processos de autoaprendizagem e de desenvolvimento pessoal e profissional. Nas sessões 
teórico-práticas serão implementadas metodologias de trabalho que incluem a pesquisa, a prática 
colaborativa e a coavaliação do desempenho dos formandos. As sessões tutoriais terão por objectivo 
apoiar o trabalho desenvolvido pelos formandos e funcionarão essencialmente através da tutória 
electrónica. Serão incentivadas atividades de trabalho colaborativo e práticas de reflexão e de avaliação da 
ação dos formandos, em todo o processo de ensino-aprendizagem.
Elementos de avaliação:
• Planificação de uma sequência didática (trabalho de pares) (máximo de 5 períodos letivos), que inclua 
todos os materiais pedagógicos, incluindo instrumentos de avaliação.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
We privilege self-learning procedures and of personal and professional development. We implement work 
methodologies that include research, colaborative activities, and co-evaluation. We encourage 
collaborative activities and autonomous reflexion and self-assessment of the students. Evaluation 
Elements:
• Planning of a didactic sequence (work group), including all the pedagogical ressources and assessment.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Considerando-se que é relevante o desenvolvimento da autonomia do formando no seu processo de 
formação, procuramos desenvolver métodos de avaliação que requeiram a participação ativa do mesmo 
no processo de seleção e apropriação da informação, de forma crítica, incentivando igualmente o trabalho 
colaborativo. Por conseguinte, privilegiam-se elementos de avaliação diretamente relacionados com as 
competências que se procuram desenvolver nos estudantes, experimentando uma das vertentes da ação 
educativa de um professor, isto é, o planeamento de aulas de Português (e construção dos respetivos 
recursos pedagógicos), no qual devem incluir uma justificação teórico-metodológica individual acerca das 
diversas opções tomadas. 

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Considering that the development of the autonomy of the student throughout the learning process is 
relevant, we seek to develop methods of evaluation that requires the active participation of the student in 
the process of selecting and seeking of information. In this way, we privilegie evaluation elements related 
with the competences they had to develop in this Subject, i.e., planning Portuguese classes, in which they 
have to include a personal theoretical and methodological justification. 
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10.4.1.9. Bibliografia principal:
AAVV (2005). Português língua não materna no currículo nacional. Documento orientador. Lisboa: 
ME/DGIDC.
Buesco, H. et al. (2012). Metas curriculares de Português – Ensino Básico (1º, 2º e 3º ciclos). Lisboa: MEC.
Buesco, H. et al. (2013). Programa e metas curriculares de Português – Ensino Secundário. Lisboa: MEC. 
Guerra, J. (2003). A aprendizagem da leitura no quadro das metodologias de tarefa. In Neto, A., Nico, J., 
Chouriço, J. C., 
Guerra, J. (2013). As boas práticas de ensino da escrita. S/l: Edições Bubok 
Leiria, I. (Coord.) (s/d). Orientações programáticas de português língua não materna. Ensino Secundário. 
Lisboa: ME/DGIDC.
Osório, P. & Brito, R. (2008). Português língua segunda e língua estrangeira. Porto: LIDEL. 
Reis, C. (Org.) (2007). Actas da conferência internacional sobre o ensino do Português. Lisboa: ME/DGIDC.
Tavares, C. (2007). Didática do Português língua materna e não materna no ensino básico. Porto: Porto 
Editora.

Mapa XIV - Espanhol I

10.4.1.1. Unidade curricular:
Espanhol I

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mercedes Rabadan Zurita 26 TP 05 OT

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
n.a.

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Alcançar um nível de aperfeiçoamento na língua espanhola correspondente ao nível C1.1 do QCER para o 
Ensino de Línguas na produção oral e escrita, e na compreensão oral e escrita.
Aprofundar o conhecimento explícito da língua espanhola.
Fazer uso flexível e efetivo da língua para fins sociais, acadêmicos e/ou profissionais.
Desenvolver-se com textos orais e escritos de qualquer tipo, independentemente do tema e a situação.
Tomar consciência da diversidade cultural e da influência que pode ter a própria identidade cultural na 
percepção e interpretação das culturas dos países hispanos.
Aproveitar a diversidade cultural como fonte de enriquecimento da própria competência intercultural.
Tomar consciência do grau de control que pode exercer sobre o seu próprio processo de aprendizagem.
Formular as suas metas de aprendizagem, tendo em conta os resultados e as exigências da ficha 
curricular (objetivos, conteúdos programáticos, metodologia e avaliação).

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Achieve a level of improvement on the Spanish language corresponding to the level C1.1 of the QCER for 
language teaching in oral and written production, and on listening comprehension and writing.
Deepen the explicit knowledge of the Spanish language.
Flexible and effective use of language for social purposes, academics and/or professionals.
Develop with oral and written texts of any type, regardless of the subject and the situation.
Be aware of cultural diversity and the influence that can have their own cultural identity in perception and 
interpretation of the cultures of the Hispanic countries.
Enjoy the cultural diversity as a source of enrichment of the own intercultural competence.
Be aware of the degree of control that can exercise over their own learning process.
Formulate their learning goals, taking into account the results and the requirements of the curriculum 
(goals, contents, methodology and evaluation).

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Funções comunicativas, conteúdos linguísticos (lexicais, gramaticais, semânticos, fonológicos e 
ortográficos), sociolinguísticos e pragmáticos próprios do nível C1.1 do QCER para o ensino de Línguas 
na produção oral e escrita, e na comprensão oral e escrita. 
Produtos e criações culturais de Espanha.

10.4.1.5. Syllabus:
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Communicative functions, linguistic (lexical, grammatical, semantic, phonological and orthographic), 
sociolinguistic and pragmatic C 1.1 level of QCER for language teaching in oral and written production, and 
on oral and written comprehension.
Products and cultural creations of Spain.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O domínio da língua que se ensina é um pressuposto fundamental da formação de professores de línguas. 
Os conteúdos desta UC visam o aprofundamento do domínio da língua e cultura espanholas por parte dos 
estudantes e os objetivos espelham esse mesmo tipo de conhecimento e competências que se deseja que 
os estudantes demonstrem.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The mastery of the language one teaches is a fundamental principe in any language teacher education 
program. The subject-matter content of this curricular unit aims at he estudents' further development of the 
mastery of the language and culture Spanish and the goals of the unit reflect the kind of knowledge and 
competences that students are expected to demonstrate.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O processo de ensino-aprendizagem nesta UC será organizado no âmbito dos pressupostos da 
abordagem comunicativa do ensino das línguas.
Nas aulas TP são explorados colaborativamente conceitos, ideias e factos relativos à dimensão 
sociocultural da língua espanhola, com atividades que privilegiam a oralidade, a leitura e a escrita. Estas 
aulas incluem atividades de uso da língua alvo (oralidade, escrita, conhecimento explícito) centrada na 
promoção das estratégias individuais de comunicação e de aprendizagem dos alunos. São ainda 
privilegiados padrões de interação que promovam a capacidade de autonomia de aprendizagem dos 
alunos.
As horas de Orientação Tutorial são utilizadas para apoio a atividades individuais e/ou a dificuldades 
linguísticas detetadas.
O desempenho é avaliado ao longo da unidade curricular mediante a realização de atividades de 
compreensão e produção escrita e oral que incidirão nos conteúdos programáticos.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching-learning process in this UC will be organized under the assumptions of the communicative 
approach to language teaching.
Collaboratively concepts, ideas and facts relating to the cultural and social dimension of the Spanish 
language are explored in TP classes, with activities that focus on speaking, reading and writing. These 
lessons include activities of target language use (orality, writing, explicit knowledge) focused on the 
encouragement of individual strategies of communication and students ' learning. Patterns of interaction 
that foster the ability of students ' learning autonomy are still privileged.
The Tutorial Guidance’s hours are used to support individual activities and/or observed linguistic 
difficulties.
Performance is evaluated along the curricular unit by conducting activities of written and oral production 
and comprehension that will focus on syllabus.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Atualmente, o objetivo principal da aprendizagem das línguas é o desenvolvimento da competência 
comunicativa ou capacidade (conhecimento e uso) de interatuar adequadamente nas diferentes situações 
de comunicação, quer na oralidade, quer na escrita.
A abordagem comunicativa centra-se no aluno, na ação e no processo de aprendizagem, permite o 
desenvolvimento da competência comunicativa, com atividades significativas que proporcionam ao 
aprendente as ferramentas necessárias que lhe permitam aprender de forma autônoma.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Currently, the main goal of language learning is the development of communicative competence or ability 
(knowledge and use) to interact appropriately in different communication situations, either in orality in 
written.
The communicative approach focuses on the student, in action and in the learning process, and allows the 
development of communicative competence, with significant activities that provide the learner with the 
tools necessary to enable it to learn autonomously.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Cerrolaza, O. (2007). Diccionario práctico de gramática. 800 fichas de uso correcto del español. Madrid: 
Edelsa.
Cerrolaza, O., y Sacristán, E. (2007). Libro de ejercicios. Diccionario práctico de gramática. Madrid: Edelsa.
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Chamorro, M.D., Lozano, G., Ríos, A., Rosales, F., Ruiz-Campillo, J.P. y Ruiz-Fajardo, G. (2006). El 
ventilador. Barcelona: Difusión.
Sánchez, J., Moreno, C., y Santos. I. (2010). Nuevo español sin fronteras ESF3. Madrid: SGEL.
Soler-Espiauba, D. (2006). Contenidos culturales en la enseñanza del español como 2/L. Madrid: 
Arco/Libros.
Soria, M.P., Martínez, M.J., y Sánchez, D. (2012). Las claves del nuevo Dele C1. Barcelona: Difusión.

Mapa XIV - Espanhol II

10.4.1.1. Unidade curricular:
Espanhol II

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mercedes Rabadan Zurita 26 TP 05 OT

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
n.a.

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Alcançar um nível de aperfeiçoamento na língua espanhola correspondente ao nível C1 do QCER para o 
Ensino de Línguas na produção oral e escrita, e na compreensão oral e escrita.
Aprofundar o conhecimento explícito da língua espanhola.
Fazer uso flexível e efetivo da língua para fins sociais, acadêmicos e/ou profissionais.
Desenvolver-se com textos orais e escritos de qualquer tipo, independentemente do tema e a situação.
Tomar consciência da diversidade cultural e da influência que pode ter a própria identidade cultural na 
percepção e interpretação das culturas dos países hispanos.
Aproveitar a diversidade cultural como fonte de enriquecimento da própria competência intercultural.
Tomar consciência do grau de control que pode exercer sobre o seu próprio processo de aprendizagem.
Formular as suas metas de aprendizagem, tendo em conta os resultados e as exigências da ficha 
curricular (objetivos, conteúdos programáticos, metodologia e avaliação).

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Achieve a level of improvement on the Spanish language corresponding to the level C1 of the QCER for 
language teaching in oral and written production, and on listening comprehension and writing.
Deepen the explicit knowledge of the Spanish language.
Flexible and effective use of language for social purposes, academics and/or professionals.
Develop with oral and written texts of any type, regardless of the subject and the situation.
Be aware of cultural diversity and the influence that can have their own cultural identity in perception and 
interpretation of the cultures of the Hispanic countries.
Enjoy the cultural diversity as a source of enrichment of the own intercultural competence.
Be aware of the degree of control that can exercise over their own learning process.
Formulate their learning goals, taking into account the results and the requirements of the curriculum 
(goals, contents, methodology and evaluation).

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Funções comunicativas, conteúdos linguísticos (lexicais, gramaticais, semânticos, fonológicos e 
ortográficos), sociolinguísticos e pragmáticos próprios do nível C1.2. do QCRE para o Ensino de Línguas 
na produção oral e escrita, e na compreensão oral e escrita.
Produtos e criações culturais de Hispanoamérica.

10.4.1.5. Syllabus:
Communicative functions, linguistic (lexical, grammatical, semantic, phonological and orthographic), 
sociolinguistic and pragmatic C 1.2 level of QCER for language teaching in oral and written production, and 
on oral and written comprehension.
Products and cultural creations Spanish American.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O domínio da língua que se ensina é um pressuposto fundamental da formação de professores de línguas. 
Os conteúdos desta UC visam o aprofundamento do domínio da língua e cultura espanholas por parte dos 
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estudantes e os objetivos espelham esse mesmo tipo de conhecimento e competências que se deseja que 
os estudantes demonstrem.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The mastery of the language one teaches is a fundamental principe in any language teacher education 
program. The subject-matter content of this curricular unit aims at he estudents' further development of the 
mastery of the language and culture Spanish and the goals of the unit reflect the kind of knowledge and 
competences that students are expected to demonstrate.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O processo de ensino-aprendizagem nesta UC será organizado no âmbito dos pressupostos da 
abordagem comunicativa do ensino das línguas.
Nas aulas TP são explorados colaborativamente conceitos, ideias e factos relativos à dimensão 
sociocultural da língua espanhola, com atividades que privilegiam a oralidade, a leitura e a escrita. Estas 
aulas incluem atividades de uso da língua alvo (oralidade, escrita, conhecimento explícito) centrada na 
promoção das estratégias individuais de comunicação e de aprendizagem dos alunos. São ainda 
privilegiados padrões de interação que promovam a capacidade de autonomia de aprendizagem dos 
alunos.
As horas de Orientação Tutorial são utilizadas para apoio a atividades individuais e/ou a dificuldades 
linguísticas detetadas.
O desempenho é avaliado ao longo da unidade curricular mediante a realização de atividades de 
compreensão e produção escrita e oral que incidirão nos conteúdos programáticos.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching-learning process in this UC will be organized under the assumptions of the communicative 
approach to language teaching.
Collaboratively concepts, ideas and facts relating to the cultural and social dimension of the Spanish 
language are explored in TP classes, with activities that focus on speaking, reading and writing. These 
lessons include activities of target language use (orality, writing, explicit knowledge) focused on the 
encouragement of individual strategies of communication and students ' learning. Patterns of interaction 
that foster the ability of students ' learning autonomy are still privileged.
The Tutorial Guidance’s hours are used to support individual activities and/or observed linguistic 
difficulties.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Atualmente, o objetivo principal da aprendizagem das línguas é o desenvolvimento da competência 
comunicativa ou capacidade (conhecimento e uso) de interatuar adequadamente nas diferentes situações 
de comunicação, quer na oralidade, quer na escrita.
A abordagem comunicativa centra-se no aluno, na ação e no processo de aprendizagem, permite o 
desenvolvimento da competência comunicativa, com atividades significativas que proporcionam ao 
aprendente as ferramentas necessárias que lhe permitam aprender de forma autônoma.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Currently, the main goal of language learning is the development of communicative competence or ability 
(knowledge and use) to interact appropriately in different communication situations, either in orality in 
written.
The communicative approach focuses on the student, in action and in the learning process, and allows the 
development of communicative competence, with significant activities that provide the learner with the 
tools necessary to enable it to learn autonomously.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Cerrolaza, O. (2007). Diccionario práctico de gramática. 800 fichas de uso correcto del español. Madrid: 
Edelsa.
Cerrolaza, O., y Sacristán, E. (2007). Libro de ejercicios. Diccionario práctico de gramática. Madrid: Edelsa.
Chamorro, M.D., Lozano, G., Ríos, A., Rosales, F., Ruiz-Campillo, J.P. y Ruiz-Fajardo, G. (2006). El 
ventilador. Barcelona: Difusión.
Quesada, S. (2001). Imágenes de América Latina. Madrid: Edelsa.
Quintana, M. (2007). Historia de América Latina. Madrid: Edinumen.
Sánchez, J., Moreno, C., y Santos. I. (2010). Nuevo español sin fronteras ESF3. Madrid: SGEL.
Soler-Espiauba, D. (2006). Contenidos culturales en la enseñanza del español como 2/L. Madrid: 
Arco/Libros.
Soria, M.P., Martínez, M.J., y Sánchez, D. (2012). Las claves del nuevo Dele C1. Barcelona: Difusión.
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Mapa XIV - Didáctica do Espanhol I

10.4.1.1. Unidade curricular:
Didáctica do Espanhol I

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mercedes Rabadan Zurita 39 TP 05 OT

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
n.a.

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Melhorar a prática docente, integrando os conhecimentos adquiridos.
Reconhecer finalidades, objetivos e pressupostos metodológicos dos programas de Espanhol em vigor 
para o 3º CEB e Secundário.
Identificar fatores de influência na tomada de decisões com vista à organização de situações de ensino-
aprendizagem.
Programar atividades e tarefas que respeitem os pressupostos, finalidades, objetivos, processos e opções 
metodológicas de ensino aprendizagem do Espanhol.
Dotar ao estudante da capacidade reflexiva necessária para que seja capaz de desenvolver com autonomia 
sua labor docente.
Avaliar criticamente as razões subjacentes à sua própria tomada de decisões no planeamento da prática 
pedagógica.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Improve the teaching practice, integrating acquired knowledge.
Recognize purposes, goals and methodological assumptions of Spanish programs for the 3rd CEB and 
secondary.
Identify factors of influence in decision-making with the object of organizing teaching-learning situations.
Program activities and tasks which respect the assumptions, purposes, objectives, processes and 
methodological options of Spanish learning teaching.
Provide the student of reflective capacity necessary to be able to develop his/her teaching labor autonomy.
Evaluate critically the reasons underlying his/her own decision-making in planning of pedagogical practice.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
As abordagens e métodos no ensino de línguas: a abordagem comunicativa e a metodologia por tarefas.
Finalidades, objetivos e pressupostos dos programas de Espanhol em vigor para o 3º CEB e Secundário.
Componentes da programação de sequências de aprendizagem.
As atividades de língua: desenvolvimento, integração e tipologia.

10.4.1.5. Syllabus:
Approaches and Methods in Language Teaching: the communicative approach and the methodology for 
tasks.
Purposes, goals and assumptions of Spanish programs in effect for the 3rd CEB and secondary.
Components of programming learning sequences.
Language activities: development, integration and typology.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os objectivos da UC visam aquisição dos conhecimentos e competências relevantes para o ensino do 
Espanhol, língua estrangeira, que estão descritos nos conteúdos da respectiva UC.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The goals of the curricular unit focus on the acquisition of relevant knowledge and competences for the 
teaching of Spanish language, which are described in the subject-matter contents of the curricular unit.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Nas sessões TP exploram-se conteúdos através da análise e discussão de documentos, assim como se 
realizam atividades de natureza colaborativa, privilegiando-se o espírito investigativo, a capacidade de 
reflexão e de autonomia na aprendizagem. As sessões tutoriais visam apoiar as atividades de pesquisa a 
realizar pelos estudantes e a elaboração das sequências de aprendizagem.
Avaliação contínua consistirá em:
- Elaboração dum portefolio que inclua o enquadramento teórico, as atividades e tarefas programadas e a 
reflexão sobre as escolhas realizadas. (75%)
- Atividades realizadas na aula. (25%)

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Content through the analysis and discussion of documents are discussed in the theoretical and practical 
sessions, as well as collaborative in nature activities are carried out, favoring the investigative spirit, the 
capacity for reflection and autonomy in learning. The tutorials sessions aimed at supporting the research 
activities carried out by the students and the learning sequences.
Ongoing assessment will consist of:
- Preparation of a portfolio that includes the theoretical framework, the activities and scheduled tasks and 
the reflection on the choices made. (75% ).
- Activities carried out in class. (25%)

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As metodologias de ensino respeitam a natureza das aquisições (conhecimentos, competências e valores) 
previstas nos objetivos. O trabalho requerido aos estudantes implica a demonstração dos conhecimentos 
e competências relevantes para o ensino do Espanhol.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Methodologies adopted respect the nature of the acquisitions (knowledge, competences and values) 
foreseen on the goals.
Students work load requires demonstration of knowledge and competences acquired in relation to Spanish 
teaching.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Alonso, E. (2012). Soy profesor/a: aprender a enseñar 1 y 2. Madrid: Edelsa.
Bordón, T. (2006). La evaluación de la lengua en el marco de E/L2: bases y procedimientos: Madrid: 
Arcolibros.
Estaire, S. (2009). El aprendizaje de lenguas mediante tareas: de la programación al aula. Madrid: 
Edinumen.
Figueras, N. y Puig, F. (2013). Pautas para la evaluación del español como LE. Madrid: Edinumen.
Griffiths, C. 2008). Lessons from Good Language Learners. Cambridge: CUP.
Llopis-García, R., Real, J.M., y Ruiz, J.P. (2012). Qué gramática enseñar, qué gramática aprender. Madrid: 
Edinumen.
Moreno, C. (2011). La enseñanza de lenguas basada en tareas. Madrid: Edinumen.
Richards, J. y Rodgers, T.S. (2009). Enfoques y métodos en la enseñanza de idiomas. Madrid: Edinumen.
Sánchez-Lobato, J. y Santos, I. (2004). Vademécum para la formación de profesores. Enseñar Español 
como segunda lengua (L2)/ (LE). Madrid: SGEL.

Mapa XIV - Didáctica do Espanhol II

10.4.1.1. Unidade curricular:
Didáctica do Espanhol II

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mercedes Rabadan Zurita 39 TP 05 OT

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
n.a.

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):
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Melhorar a prática docente, integrando os conhecimentos adquiridos.
Analisar as competências chave do docente de Espanhol
Identificar fatores de influência na tomada de decisões com vista à organização de situações de ensino-
aprendizagem.
Programar sequências de aprendizagem que respeitem os pressupostos, finalidades, objetivos, processos 
e opções metodológicas de ensino aprendizagem do Espanhol.
Redigir roteiros de aula.
Dotar ao estudante da capacidade reflexiva necessária para que seja capaz de desenvolver com autonomia 
sua labor docente.
Avaliar criticamente as razões subjacentes à sua própria tomada de decisões no planeamento da prática 
pedagógica.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Improve the teaching practice, integrating acquired knowledge.
Analyse key competences of Spanish teaching.
Program learning sequences which respect the assumptions, purposes, objectives, processes and 
methodological options of Spanish learning teaching.
Write a class plan.
Provide the student of reflective capacity necessary to be able to develop his/her teaching labor autonomy.
Evaluate critically the reasons underlying his/her own decision-making in planning of pedagogical practice.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Materiais e recursos para o ensino-aprendizagem do Espanhol.
Analise de materiais.
Elaboração de atividades e sequências de aprendizagem.
Redação do roteiro de aula.
Análise, avaliação e reflexão das sequências de aprendizagem.

10.4.1.5. Syllabus:
Materials and resources for Spanish teaching and learning.
Analise of materials.
Preparation of activities and learning sequences.
A class plan.
Analysis, evaluation and reflection of learning sequences.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os objectivos da UC visam aquisição dos conhecimentos e competências relevantes para o ensino do 
Espanhol, língua estrangeira, que estão descritos nos conteúdos da respectiva UC.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The goals of the curricular unit focus on the acquisition of relevant knowledge and competences for the 
teaching of Spanish language, which are described in the subject-matter contents of the curricular unit.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas sessões TP exploram-se conteúdos através da análise e discussão de documentos, assim como se 
realizam atividades de natureza colaborativa, privilegiando-se o espírito investigativo, a capacidade de 
reflexão e de autonomia na aprendizagem. As sessões tutoriais visam apoiar as atividades de pesquisa a 
realizar pelos estudantes e a elaboração das sequências de aprendizagem.
Avaliação contínua consistirá em:
- Elaboração dum portefolio que inclua o enquadramento teórico, a sequência de aprendizagem (roteiro de 
aula e elaboração de materiais) e a reflexão sobre as escolhas realizadas ao nível da tarefa, dos objetivos, 
conteúdos, materiais e processos. (75%)
- Atividades realizadas na aula. (25%)

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Content through the analysis and discussion of documents are discussed in the theoretical and practical 
sessions, as well as collaborative in nature activities are carried out, favoring the investigative spirit, the 
capacity for reflection and autonomy in learning. The tutorials sessions aimed at supporting the research 
activities carried out by the students and the learning sequences.
Ongoing assessment will consist of:
- Preparation of a portfolio that includes the theoretical framework, the learning sequence (roadmap and 
elaboration of materials) and the reflection on the choices made at the level of the task, goals, contents, 
materials and processes. (75% ).
- Activities carried out in class. (25%)
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10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As metodologias de ensino respeitam a natureza das aquisições (conhecimentos, competências e valores) 
previstas nos objetivos. O trabalho requerido aos estudantes implica a demonstração dos conhecimentos 
e competências relevantes para o ensino do Espanhol.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Methodologies adopted respect the nature of the acquisitions (knowledge, competences and values) 
foreseen on the goals.
Students work load requires demonstration of knowledge and competences acquired in relation to Spanish 
teaching.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Allwright, R. (1981). «What do we want teaching materials for?» ELT Journal, 36/1, pp. 5-18.
Estaire, S. y Fernández, S. (2013). Competencia docente en lenguas extranjeras y formación de profesores. 
Madrid: Edinumen.
Lozano, G. y Ruiz Campillo, P. (1996). «Criterios para el diseño y la evaluación de materiales 
comunicativos». En Miquel, L. y Sans, N. (coord.). Didáctica del español como lengua extranjera, Madrid, 
Fundación Actilibre, Cuadernos del Tiempo Libre (colección Expolingua), volumen 3, pp. 127-155.
Martínez Bonafé, J. (1992). «¿Cómo analizar materiales curriculares?». Cuadernos de Pedagogía, 203, pp. 
14-18.
Nunan, D. (1989). Designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge: CUP.
Sánchez-Lobato, J. y Santos, I. (2004). Vademécum para la formación de profesores. Enseñar Español 
como segunda lengua (L2)/ (LE). Madrid: SGEL.
Woodward, T. (2014). La planificación de clases y cursos. Diseño de secuencias de trabajo para la clase de 
idiomas. Madrid: Edinumen.

Mapa XIV - Ensino de Línguas: Teoria e Prática/Language Teaching:Theory and Practice

10.4.1.1. Unidade curricular:
Ensino de Línguas: Teoria e Prática/Language Teaching:Theory and Practice

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria de Lurdes Ferreira Cabral 33 S 04 OT

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Manuel Célio de Jesus Conceição 6 S 1 OT

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Manuel Célio de Jesus Conceição 6 S 1 OT

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Avaliar a adequação das suas próprias concepções e representações sobre os conhecimentos, atitudes e 
competências subjacentes à acção educativa e sobre a profissão de professor de línguas;
Distinguir as diferentes dimensões e componentes do conhecimento profissional dos professores no 
âmbito do quadro conceptual da Didáctica de Línguas; 
Avaliar a adequação de práticas observadas e/ou simuladas tendo em conta os pressupostos dos 
programas para o ensino de línguas, as necessidades e as experiências dos alunos e os contextos 
educativos que enformam essas mesmas práticas;
Analisar instrumentos, práticas e resultados de avaliação das aprendizagens na aula de língua;
Planear e avaliar projectos de investigação-acção-colaborativa incidindo em dimensões dos contextos 
psicológicos e ecológicos dos processos de ensino e de aprendizagem de línguas.
Avaliar a adequação da sua preparação para agir como professor de línguas.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Evaluate the adequacy of their own conceptions and representations of the underlying knowledge, 
attitudes and competences of the teaching practice and of the language teaching profession;
Distinguish the different dimensions and components of the professional knowledge of teachers within the 
conceptual framework of Didactics of Languages;
Evaluate the adequacy of observed and/or simulated practices taking into account the principles of the 
language syllabi, the students needs and experiences and the schooling contexts that frame these 
teaching practices;
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Analyze assessment instruments, evaluation practices and students achievement in the language 
classroom;
Plan and evaluate collaborative action-research projects focusing in psychological and ecological 
dimensions of the language learning and teaching processes;
Evaluate the adequacy of their own preparation to act as a professional language teacher 

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

Dimensões e componentes do conhecimento profissional dos professores no quadro epistemológicos da 
Didáctica de Línguas. 

O desenvolvimento profissional dos professores de línguas: implicações educativas das diferentes 
concepções e modelos de formação e desenvolvimento profissional.

A aula de línguas: 
a) as interacções, os contextos e os processos de ensino-aprendizagem das competências de língua e 
cultura;
b) recolha e análise de evidências de aprendizagem: avaliação de processo e de produto.

Os papéis e os contextos de acção do professor de línguas: o trabalho colaborativo e a investigação-acção 
como modos auxiliares da tomada de decisão na prática lectiva.

Planificação de projectos de investigação-acção colaborativa na aula de línguas.

10.4.1.5. Syllabus:
Dimensions and components of the professional knowledge of teachers within the epistemological 
framework of Didactics of Languages
The professional development of language teachers: educational implications of different conceptions and 
frameworks of teacher education and professional development.

The language classroom:
a) the interactions, the contexts and the processes of teaching and learning language and cultural 
competences;
b) data collection and analyses of students learning evidences: process and product assessment.

The roles and action contexts of the language teacher: collaborative work and action-research as 
resources for decision taking in the language teaching process.

Planning collaborative action-research projects for the language classroom.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Este programa assenta no pressuposto de que a iniciação à prática profissional é uma das etapas do 
processo contínuo de desenvolvimento dos estudantes, como pessoas e como futuros profissionais do 
ensino.
Os objectivos da UC permitem, através da exploração dos conteúdos temáticos indicados, que os 
estudantes utilizem de modo autónomo diversas fontes de informação para melhor compreender, 
descrever e justificar as suas próprias decisões; que desenvolvam a capacidade de recolha e avaliação de 
evidências como base para o desenvolvimento de juízos; que desenvolvam processos sistemáticos de 
pesquisa das soluções para problemas encontrados; que participem em actividades colaborativas de 
observação, organização, gestão, avaliação e análise crítica de situações de aprendizagem; que analisem 
o seu próprio processo de tomada de decisão, e que participem em momentos de auto e co-avaliação, com 
vista à auto-regulação das próprias práticas.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This syllabus is based on the conception that the introduction to the professional practice is one of the 
steps of the of the students continuous developmental process, as persons and as future professional 
teachers. The objectives of this unit, through the exploration of the thematic contents, give the students 
the opportunity: to autonomously use diverse sources of information to better comprehend, describe and 
justify their own decisions; to develop the ability to collect and evaluate evidences on which to base their 
judgements; to develop systematic processes of research on solutions for problems found; to participate 
in collaborative activities of observation, organization, management, evaluation and critical analysis of 
learning situations; to analyze their own decision taking process and to participate in moments of self and 
co-evaluarion which will promote self regulation of their own practices.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Neste seminário privilegia-se processos de auto-aprendizagem e desenvolvimento pessoal e profissional. 
Serão implementadas metodologias de trabalho colaborativo, pesquisa orientada, debate e reflexão sobre 
as problemáticas julgadas relevantes para a promoção do desenvolvimento pessoal e profissional dos 
estudantes.

A avaliação incidirá sobre os processos de ensino e de aprendizagem e incluirá momentos de auto e co-
avaliação formativa e sumativa . A aprovação na disciplina requer que os alunos:

- apresentem o seu portefolio individual nos prazos previstos para a sua apreciação;
- realizem a defesa oral de um tema acordado com a docente;
- apresentem os materiais organizados para suporte das apresentação orais;
- obtenham uma média final igual ou superior a 10 valores.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodologies implemented include collaborative work, guided research, debate and reflection on 
problems considered relevant for the promotion of students personal and professional development.
Evaluation will focus on the process of teaching and learning and will include moments of formative and 
summative self and co-assessment.
Achievement requires the students to:
- present their individual portfolio on the scheduled time for their evaluation; 
- orally defend the analysis of a topic agreed with the professor;
- submit the written materials prepared for the oral presentation;
- attain a minimum of 10 grade score.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

O seminário privilegia processos de auto-aprendizagem e de aprendizagem colaborativa que visam o 
desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes, assim como promovem o desenvolvimento de 
conhecimentos. competências e valores fundamentais à pratica lectiva na aula de línguas.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The seminar privileges self and collaborative learning processes that aim at the personal and the 
professional development of the students, as well as promote the acquisition and the development of core 
knowledge, competences and values relevant for the formal teaching of languages.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Alarcão, I. (2001). Compreendendo e construindo a profissão de professor. Da história da profissão de 
professor ao histórico profissional de cada professor. Aveiro: CIFOP, Universidade de Aveiro.
Barnard, R. & Burns. A. (Eds.). (2012). Language Teacher Cognition and Practice: International Case 
Studies to Illuminate Methodological Issues. Bristol: Multilingual Matters
Garcia, C. (1999). Formação de professores. Para uma mudança educativa. Porto: Porto Editora
Huettner, J., Mehlmauer-Larcher, B., Reichl, S. & Schiftner, B. (Eds.) (2012). Theory and Practice in EFL 
Teacher Education: Bridging the Gap. Bristol: Multilingual Matters
Long, M., Doughty, C. (2009). The Handbook of Language Teaching. W. S.: Wiley-Blackwell
Nóvoa, A. & outros (1999). Profissão professor. Porto: Porto Editora
Ben Said. S & Zhang,L. (2013) Language teachers and teaching: Global perspectives, local initiatives. NY: 
Taylor & Francis/Routledge

Mapa XIV - Educação Cultura e Sociedade / Education Culture and Society

10.4.1.1. Unidade curricular:
Educação Cultura e Sociedade / Education Culture and Society

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria de Lurdes Ferreira Cabral 20 S 04 OT

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Manuel Célio Jesus Conceição 6 S 1 OT

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Manuel Célio Jesus Conceição 6 S 1 OT
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10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Analisar o papel social da educação e da escola 
Reflectir sobre os conceitos de produção e reprodução cultural
Distinguir diferentes perspectivas curriculares
Analisar as funções e os papeis dos professores na Escola de Hoje
Reflectir sobre politicas de ensino de línguas

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Analyze the social rule of Education and schooling
Reflect on the concepts of cultural production and reproduction
Distinguish different curricular perspectives
Analyse the roles and fucntions of today’s school teachers
Reflect on language teaching politics

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
O papel social da Educação e da Escola
Perspectivas sociológicas do currículo 
O professor e os problemas sócio-educativos contemporâneos
Políticas de Ensino de línguas

10.4.1.5. Syllabus:
The social role of education and schooling
Sociological perspectives of the curriculum
The teacher and the contemporary sócio-educational problems
Politics of language teaching

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os objectivos respeitam as finalidades do curso e estão espelhados nos conteúdos previstos

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The objectives respect the aims of the course and are reflected on the list of the subject-matter contents

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As sessões de seminário incluirão à análise de documentos e a realização de actividades colaborativas de 
pesquisa e reflexão. A avaliação formatica incidirá na participação dos estudantes nas sessões de debate 
e reflexão. A Avaliação sumativa incluirá a elaboração de um glossário sobre temáticas do programa e a 
apresentação e a discussão de um trabalho de investigação realizado pelos alunos.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The seminar sessions include documents analyses and reflective collaborative research activities. 
Formativa assessment focus on the oarticipation of the students in the discussion activities. Summative 
assessment requires the building of a thematic glossary and the writing, presentation and discussion of a 
research paper.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Os objectivos da UC visam o desenvolvimento de competências de análise e reflexão, passíveis de serem 
adquiridas nas actividades propostas durante o processo de ensino-aprendizagem.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The learinign outcomes of the Unit focus on the development of competences of anaylises and reflection 
which are possible to attain by the participation on the learning process activiites. 

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Cortesão, L., et al. . (2001). Mapeando decisões no campo da educação no âmbito do processo da 
realização das políticas educativas. Educação, Sociedade & Culturas, 15, 45-58.
Giroux, H. (1992). Escola Crítica e Política Cultural. São Paulo: Cortez Editora.
Johnson, K. & Golombek, P. (2011). Research on Second Language Teacher Education: A Sociocultural 
Perspective on Professional Development. NY: RoutledgeProst, A. et al. (2001). Espaços de educação. 
Tempos de formação. Lisboa: Gulbenkian.
Schiffman, , H. F. (2002.) Introduction: language policy and linguistic culture. In: Linguistic culture and 
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language policy. New York: Rutledge
Teodoro, A. (2001). Educar,Promover, Emancipar. Lisboa, Edições Universitárias Lusófonas
Rymes, B., et al. (2008). Bilingual teachers’ performances of power and conflict. Teaching Education, 19(2), 
93–107.
Comber, B., & Nixon, H. (2009). Teachers’ work and pedagogy in an era of accountability. Discourse: 
Studies in the Cultural Politics of Education, 30(3)
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