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Mestrado
Ensino de Inglês
no 1. Ciclo do Ensino Básico
Desenhado em conformidade com os normativos legais para
a qualificação profissional para a docência em ensino de Inglês
para o 1.º Ciclo do Ensino Básico (Decretos-lei n.º 79/2014 e
176/2014), este curso de mestrado tem como principais
objetivos de aprendizagem:
A aquisição de conhecimentos na área da docência e da didática
específica, e de estratégias requeridas para a construção e
renovação dos conhecimentos.
A iniciação na investigação educacional, utilizando-a na análise
reflexiva da docência, ao nível da sala de aula e da instituição
escolar, no contexto da iniciação à prática profissional;
O reforço da capacidade de trabalho autónomo, enquadrada
numa atitude de colaboração e partilha de conhecimentos
académicos e profissionais no contexto educativo.
O desenvolvimento da capacidade para adequar princípios,
conceitos, métodos e instrumentos ao processo de
ensino-aprendizagem, pautando-se pela qualidade e rigor
académico e profissional.
A capacitação para a reflexão crítica, incidindo na análise,
interpretação, argumentação, criatividade e resolução de
problemas sobre os modos de funcionamento da língua e sobre
as estratégias mais adequadas para o seu ensino.
O desenvolvimento da capacidade de exposição oral e escrita em
Português e em Inglês, inclusive dentro do registo académico.
Para além da frequência de um conjunto de unidades curriculares
especificamente orientadas para a contrução do conhecimento
didático da língua e para o desenvolvimento das várias competências científicas e pedagógicas, o aluno terá ainda possibilidade de
conhecer diretamente a realidade escolar, de se envolver no
trabalho realizado com as crianças na sala de aula e de ficar a
conhecer quais os desafios e oportunidades que se colocam no
exercício da profissão.

PLANO DE ESTUDOS
1º ANO [ 1º SEMESTRE ]
unidade curricular

ects

INGLÊS DE NÍVEL C2-I
METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO EM EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO NO 1º CICLO DO EB: CONTEXTOS,
CURRÍCULOS E APRENDIZAGENS
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS
DIDÁTICA DO INGLÊS PARA CRIANÇAS
RECURSOS E MATERIAIS NO ENSINO DE INGLÊS PARA CRIANÇAS

4
4
4
4
5
5
5

1º ANO [ 2º SEMESTRE ]
unidade curricular

ects

INGLÊS DE NÍVEL C2-II
SPOKEN ENGLISH
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
EM ENSINO DE INGLÊS PARA CRIANÇAS
INICIAÇÃO À PRÁTICA PROFISSIONAL

4
5
5
12

2º ANO [ 1º SEMESTRE ]
unidade curricular

ects

TEMAS DE CULTURA INGLESA
LINGUÍSTICA INGLESA APLICADA AO ENSINO
PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADA

5
5
23

