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NCE/14/1402136 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de
estudos

Apresentação do pedido
Perguntas A1 a A4

A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Instituto Politécnico Da Guarda

A1.a. Outras Instituições de ensino superior / Entidades instituidoras:

A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior De Educação, Comunicação E Desporto Da Guarda

A3. Designação do ciclo de estudos:
Mestrado em Ensino do Inglês no 1.º Ciclo do Ensino Básico

A3. Study programme name:
Master in English Language Teaching in Primary School

A4. Grau:
Mestre

Perguntas A5 a A10

A5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Línguas Estrangeiras

A5. Main scientific area of the study programme:
Foreign Languages

A6.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março
(CNAEF): 

222

A6.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de
Março (CNAEF), se aplicável: 

<sem resposta>

A6.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16
de Março (CNAEF), se aplicável: 

<sem resposta>

A7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
90

A8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
3 semestres

A8. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
3 semesters

A9. Número de vagas proposto:
20

A10. Condições especificas de ingresso:
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É requisito mínimo de formação para ingresso neste ciclo de estudos conducente ao grau de mestre possuir 80 a 100
créditos em inglês.Podem candidatar-se a este ciclo de estudos: a) Titulares da uma habilitação académica superior tal
como estão definidas nos números 3, 4, 5, 6 e 7 do artigo 18º, do Decreto-Lei nº 79/2014 de 14 de maio, publicado em
Diário da República, 1ª série – nº 92. b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido
pelo Conselho Científico da ESECD como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado e os requisitos de créditos
mínimos fixados de formação; c) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido
como atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos, pelo Conselho Científico da ESECD, que
satisfaçam os requisitos de créditos mínimos fixados de formação.

A10. Specific entry requirements:
Candidates admitted to this study cycle:
Candidates must have 80 to 100 credits in English to apply to this master’s degree.
a) Bachelors with a degree as defined in numbers 3, 4, 5, 6 e 7 of article 18º, form the Decreto-lei number 79/2014 of 14
,May, published in Diário da República, 1ª série – nº 92
b) Bachelors of a foreign degree of a 1st cycle organized according to the principles of Bologna process, by a
state committed admitted in the process, that fulfill the minimum credits for this formation;
c) Bachelors of a foreign degree recognized by the Scientific Council of the School as fulfilling the objectives of the
bachelors’
degree, that fulfill the minimum credits for this formation;
d) Candidates with an academic, scientific or professional curriculum that is recognized by the Scientific
Council of the School, as attesting capacity to take this degree, that fulfill the minimum credits for this formation.

Pergunta A11

Pergunta A11

A11. Percursos alternativos como ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do
doutoramento em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):

Não

A11.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do doutoramento (se aplicável)

A11.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do doutoramento, em que o ciclo de
estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, specialization areas of the master or specialities of the PhD (if
applicable)

Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade
do doutoramento:

Branch, option, specialization area of the master or
speciality of the PhD:

<sem resposta>

A12. Estrutura curricular

Mapa I - Não aplicável

A12.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Ensino do Inglês no 1.º Ciclo do Ensino Básico

A12.1. Study Programme:
Master in English Language Teaching in Primary School

A12.2. Grau:
Mestre

A12.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Não aplicável

A12.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Not applicable

A12.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits that
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must be obtained for the awarding of the degree

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos* / Optional
ECTS*

Didática Específica/Specific Didactic DE 21 0
Formação Educacional Geral/General Educational
formation FEG 15 0

Formação na área da Docência/Teaching Formation FAD 22 0
Prática de Ensino Supervisionada/ Teacher Training PES 32 0
(4 Items)  90 0

Perguntas A13 e A16

A13. Regime de funcionamento:
Diurno

A13.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>

A13.1. If other, specify:
<no answer>

A14. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto

A14. Premises where the study programme will be lectured:
School of Education, Communication and Sport

A15. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A15._A15._Reg.Creditação Competências_DR_11-10-2013 (2).pdf

A16. Observações:
<sem resposta>

A16. Observations:
<no answer>

Instrução do pedido
1. Formalização do pedido

1.1. Deliberações

Mapa II - Conselho Técnico-Científico da ESECD

1.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Técnico-Científico da ESECD

1.1.2. Cópia de acta (ou extrato de acta) ou deliberação deste orgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
1.1.2._PE_mestrado_CTC.pdf

Mapa II - Conselho Pedagógico da ESECD

1.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Pedagógico da ESECD

1.1.2. Cópia de acta (ou extrato de acta) ou deliberação deste orgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
1.1.2._PE_Mestrado_CP.pdf

1.2. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/56267ccc-3044-e5df-9f2b-54c77bb97699/questionId/b7c59731-4dae-0a6a-227f-54025f97bcff
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/56267ccc-3044-e5df-9f2b-54c77bb97699/questionId/b7eb0edb-8a2f-cdb2-c774-54025f12b8b7/annexId/6809dc4d-62b8-861b-3b0a-54c77ba8fbec
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/56267ccc-3044-e5df-9f2b-54c77bb97699/questionId/b7eb0edb-8a2f-cdb2-c774-54025f12b8b7/annexId/b3f5d583-911e-b1e2-6421-54eaf45d08e9
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1.2. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos
A(s) respectiva(s) ficha(s) curricular(es) deve(m) ser apresentada(s) no Mapa V.

Carla Helena Henriques Candeias de Teles Ravasco Nobre

2. Plano de estudos

Mapa III - Não aplicável - 1º ano; 1º semestre

2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Ensino do Inglês no 1.º Ciclo do Ensino Básico

2.1. Study Programme:
Master in English Language Teaching in Primary School

2.2. Grau:
Mestre

2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Não aplicável

2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Not applicable

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano; 1º semestre

2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year; 1st semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit
Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS
Observações
/
Observations
(5)

Didática do Inglês no 1º CEB/English Didactic in
Primary School DE semestral 225 75 TP + 15 OT 9

Desenvolvimento da Linguagem e Aprendizagem
da Língua I/Language Development and
Acquisition I

FEG semestral 100 30 TP + 7.5 OT 4

Plurilinguismo e Multiculturalidade/Plurilingualism
and Multiculturalism FAD semestral 100 30 TP + 7.5 OT 4

Investigação em Educação para o Ensino de
Inglês/Research In Education for English Language
Teaching

FEG semestral 100 30 TP + 7.5 OT 4

Política Educativa e Administração
Escolar/Educational Policy and School
Administration

FEG semestral 75 22.5 TP + 7.5 OT 3

Competências Comunicativas em Língua Inglesa/
Communicative Skills in English I FAD semestral 150 45 TP + 15 OT 6

(6 Items)       

Mapa III - Não aplicável - 1º ano; 2º semestre

2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Ensino do Inglês no 1.º Ciclo do Ensino Básico

2.1. Study Programme:
Master in English Language Teaching in Primary School

2.2. Grau:
Mestre
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2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Não aplicável

2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Not applicable

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano; 2º semestre

2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year; 2nd semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit
Área Científica
/ Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Horas Trabalho
/ Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS
Observações
/
Observations
(5)

Ensino de Técnicas de Produção Oral e Escrita em
Língua Inglesa /Teaching Oral/Written English DE semestral 75 22.5 TP + 7.5

OT 3

Desenvolvimento da Linguagem e Aprendizagem da
Língua II/Language Development and Acquisition II FEG semestral 100 30 TP + 7.5 OT 4

Cultura Inglesa Infantil/English Culture for Children FAD semestral 150 45 TP + 15 OT 6
Análise e Desenvolvimento de Materiais para o Ensino
do Inglês no 1º CEB/English Language Teaching
Materials in Primary School

DE semestral 225 75 TP + 15 OT 9

Competências Comunicativas em Língua Inglesa II
/Communicative Skills in English II FAD semestral 150 45 TP + 15 OT 6

(5 Items)       

Mapa III - Não aplicável - 2º ano; 1º semestre

2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Ensino do Inglês no 1.º Ciclo do Ensino Básico

2.1. Study Programme:
Master in English Language Teaching in Primary School

2.2. Grau:
Mestre

2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Não aplicável

2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Not applicable

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano; 1º semestre

2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year; 1st semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit
Área Científica
/ Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Horas
Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas
Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS
Observações
/
Observations
(5)

Estágio e Relatório/Training and project PES semestral 550 190 E + 30 OT 22
Seminário Interdisciplinar I - As TICs no Ensino das
Línguas Estrangeiras/Interdisciplinary Seminar I – ICT in

PES semestral 125 35 S + 15 OT 5
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Foreign Language Teaching
Seminário Interdisciplinar II- Estratégias de Avaliação
para o Ensino de Línguas Estrangeiras a Crianças/ PES semestral 125 35 S + 15 OT 5

(3 Items)       

3. Descrição e fundamentação dos objectivos, sua adequação ao projecto educativo, científico e cultural
da instituição, e unidades curriculares

3.1. Dos objectivos do ciclo de estudos

3.1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos:
O Mestrado de Ensino de Inglês no 1ºCiclo do Ensino Básico tem como objetivo fundamental facultar uma formação
científica, pedagógica e técnica aos futuros docentes do novo grupo de recrutamento (120), visando a sua intervenção
qualificada no ensino de Inglês no 1º CEB na perfeita observância das metas curriculares estabelecidas para o inglês.
Este ciclo de estudos pretende conferir ao formando o domínio de um conjunto diversificado de saberes de natureza
cultural, social, científica e linguística, de nível superior e proporcionar-lhe as competências para a sua aplicação às
atividades concretas a desenvolver no âmbito do perfil profissional visado.

3.1.1. Generic objectives defined for the study programme:
The Master in Master in English Language Teaching in Primary School has as main objective to provide scientific,
pedagogical, and technical training to future teachers so that they can make a qualified intervention in English
teaching in primary schools, observing the curricular goals defined by the Ministry of Education. This course of study
is intended to provide the students with the mastery of a diverse set of interrelated cultural, social, scientific, and
linguistic knowledge and provide the skills to apply this knowledge to real activities to be implemented on the job.

3.1.2. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:
O objetivo do curso é facultar uma formação científica, pedagógica e técnica aos futuros docentes do novo grupo de
recrutamento. Cada
Unidade Curricular define objetivos de aprendizagem adequados para que os alunos, no final do ciclo de estudos,
evidenciem:
-conhecimentos científicos que sirvam de suporte a toda a atividade docente enquanto professores do 1º ciclo;
-conhecimentos culturais e linguísticos que permitam enquadrar o ensino do inglês em todo o projeto de ensino do 1º
ciclo e 
inserir o ensino das línguas estrangeiras numa perpectiva de construção multicultural e plurilingue;
-capacidade de desenvolvimento autónomo e de adaptação à realidade do sistema de ensino em Portugal; 
- capacidade de construir bases sólidas de desenvolvimento no 1ª ciclo do ensino básico do processo
ensino/aprendizagem da língua inglesa;
-aptidão para trabalhar com crianças em contextos formais de ensino do Inglês;
-aptidão para fomentar a interculturalidade no âmbito do projeto educativo. 

3.1.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:
The objective is to provide students with a scientific, pedagogical and technical education to the teachers of the new
recruitment group (120). Each Curricular unit defines the suitable syllabus and objectives so that in the end of the
course students show:
- Scientific knowledge that support the teaching activity as teachers of primary school. 
- Cultural and linguistic knowledge that allow enclosing the English teaching in the total process of the primary school
as well as setting the foreign languages in a perspective of multicultural and multilingualism construction.
- Capacity to autonomous development and adaptation to the reality of the schooling system in Portugal.
- Capacity to build strong bases of development in the primary school of the teaching/learning process of English
- Skills to work with children in formal contexts of English teaching.
- Skills to increase intercultural tolerance in the scope of the educational project.

3.1.3. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição:
Os objetivos definidos para o mestrado em Ensino do Inglês no 1º Ciclo de Ensino Básico enquadram-se na missão e
nos objetivos do IPG, que consistem em “formar profissionais altamente qualificados, com espírito empreendedor e
sólidas bases humanistas, e contribuir para o desenvolvimento cultural, social e económico da região e do país
através de serviços formativos de qualidade sustentados em programas académicos pertinentes com um modelo
educativo baseado em competência”, e Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto que define como sua
missão ”formar profissionais de elevado nível, privilegiando o ‘saber’, o ‘saber fazer’ e o ‘saber ser’, contribuindo para
um efetivo desenvolvimento regional”. Ainda em conformidade com o ponto 2 do artigo 5º dos Estatutos, a ESECD
“prossegue os seus objetivos específicos nos domínios da educação, da comunicação e do desporto, visando: a
formação inicial e recorrente de profissionais com elevado nível de preparação nos aspetos cultural, linguístico,
artístico, científico, pedagógico-didático e técnico; a realização de atividades de pesquisa, investigação e intervenção
técnica nas suas áreas de saber, bem como a sua divulgação; a organização e a realização de projetos de atualização
e reconversão profissional; o intercâmbio cultural, científico e técnico com instituições congéneres ou que visem
objetivos semelhantes ou convergentes; a prestação de serviços à comunidade nas áreas cultural, científicas e
tecnológicas em que a Escola exerce a sua atividade”. Neste sentido, os objetivos definidos para este ciclo de estudos
enquadram-se na missão e objetivos do IPG e da ESECD, dado que o curso procura: a) facultar uma formação
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científica, psicopedagógica e técnica aos futuros docentes, visando a sua intervenção qualificada no 1º Ciclo do
Ensino Básico; b) conferir ao formando o domínio de um conjunto diversificado de saberes, competências e
ferramentas de nível superior e desenvolver as competências da sua aplicação às atividades concretas no âmbito do
perfil profissional de professor de Inglês no 1º CEB.

3.1.3. Insertion of the study programme in the institutional training offer strategy against the mission of the institution:
The objectives set for the master's degree in English Language Teaching in Primary School are framed in the mission
and goals of the IPG, which consist of "training highly qualified professionals with an entrepreneurial spirit and solid
humanistic bases, and contribute to the cultural, social and economic development of the region and country through
formative quality services supported by relevant academic programs with an educational model based on competence
", and the School of Education, Communication and Sport which sets as its mission “to train professionals of high
level, privileging the 'know', the 'know-how' and the 'how to be' contributing to an effective regional development ". 
According to paragraph 2 of Article 5 of the Regulation, "ESECD pursuits its specific goals in the areas of education,
communication and sport, targeting: initial and recurrent training of professionals with high level of preparation in
cultural, linguistic, artistic, scientific, technical and pedagogical-didactic aspects; conducting research and technical
assistance in the areas of knowledge activities as well as their dissemination; the
organization and updating and retraining projects; cultural, scientific and technical exchanges with similar institutions
or institutions with similar goals; the provision of services to the community in cultural, scientific and technological
areas in which the School carries out its activity."
In this sense, the objectives set for this course of study fall within the mission and goals of the IPG and ESECD, since
the course seeks to: a) provide scientific, technical and psycho educational training to future teachers, seeking their
qualified intervention in primary school; b) give the students a diverse set of interrelated knowledge, competences and
tools of higher level and give them the skills of its application in real activities to be implemented according to the
professional profile of a primary English teacher.

3.2. Adequação ao projeto educativo, científico e cultural da Instituição

3.2.1. Projeto educativo, científico e cultural da Instituição:
O Projecto Educativo, Científico e Cultural (PECC) do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) está condensado nos
seguintes eixos estratégicos: Formação; Investigação e Desenvolvimento; Relação com o meio envolvente;
Organização e Desenvolvimento Humano; Infra-estruturas; Comunicação e Projecção Social; Internacionalização e
mobilidade. A Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD) toma o seu quadro estatutário para
definir o Projecto Educativo, Científico e Cultural integrando-se no do IPG para colaboração inter-escolas e
coordenação de recursos.
Visão: A ESECD é uma unidade orgânica de ensino e investigação integrada no IPG. A ESECD, enquanto unidade
orgânica do IPG, integra uma instituição de ensino superior de direito público, ao serviço da sociedade, orientada para
a produção e difusão do conhecimento, criação, transmissão e difusão da cultura e do saber de natureza profissional,
da ciência, da tecnologia e das artes, através da articulação do estudo, do ensino, da investigação orientada e do
desenvolvimento experimental.
A ESECD prossegue os seus objectivos específicos nos domínios da educação, da comunicação e do
desporto, por meio das seguintes linhas de Acção: a) A formação inicial e recorrente de profissionais com
elevado nível de preparação nos aspectos cultural, linguístico, artístico, científico, pedagógico -didáctico e
técnico (privilegiando a formação de quadros técnicos, de rápida inserção no mercado de trabalho,
respondendo e adaptando-se continuamente às mutações do meio envolvente); b) A realização de actividades
de pesquisa, investigação e intervenção técnica nas suas áreas de saber, bem como a sua divulgação; c) A
organização e a realização de projectos de actualização e reconversão profissional; d) O intercâmbio cultural,
científico e técnico com instituições congéneres ou que visem objectivos semelhantes ou convergentes; e) A
prestação de serviços à comunidade nas áreas cultural, científicas e tecnológicas em que a Escola exerce a
sua actividade.
A ESECD, atendendo às necessidades do mercado e recursos disponíveis, considera áreas prioritárias, em
que se deverão propor novas formações: Formação Pós-Secundária (segundo as necessidades reconhecidas);
Formação Graduada de 1º ciclo (estrutural); Formação Graduada de 2º ciclo: atendendo às necessidades de
especialização dos seus diplomados e dos quadros das empresas e instituições.

3.2.1. Institution’s educational, scientific and cultural project:
The Educational, Scientific and Cultural Project (PECC) of the Polytechnic Institute of Guarda (IPG) is condensed in the
following strategic areas: Education; Research and Development; Relationship with the environment;
Organization and Human Development; Infrastructure; Communication and Social Projection;
Internationalization and mobility. The School of Education, Communication and Sport (ESECD) takes its statutory
framework to define the Educational Scientific and Cultural Project, integrating the IPG for collaboration among
schools and coordination of resources.
Vision: ESECD is an organic teaching and research unit integrated in IPG. As an organic unit of the IPG, ESECD
integrates a public higher education institution, that provides a service to the society, targeting the production and
dissemination of knowledge creation, transmission and dissemination of culture and knowledge of a professional
nature, science, technology and the arts, through the articulation of study, teaching, research oriented and
experimental development.
To reach its specific goals in education, communications, and sports, the School of Education, Communications, and
Sports (ESECD) implements the following lines of action: a) Initial and lifelong training for professionals at a high level
of preparation in cultural, linguistic, artistic, scientific, pedagogic and didactic as well as technical, with training for
technicians to be rapidly placed in the job market in an ongoing response and adaptation to the changes of society; b)
Activities for research and technical intervention in the defined knowledge area as well as promotion; c) Organization
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and carrying out of projects for updating and changing professions; d) Cultural, scientific and technical exchange with
similar institutions or those whose objectives are similar or convergent; e) Community services in the ESECD’s
corresponding cultural, scientific, and technological areas.
Ever aware of the needs of the market and the resources available, the ESECD has marked as a priority the areas in
which new degrees should be proposed: Post-Secondary Education (according to the recognized needs); 1st cycle
Education (structural); Graduate work in the 2nd cycle: in accordance with the specializations needed for its graduates
as well as companies and institutions.

3.2.2. Demonstração de que os objetivos definidos para o ciclo de estudos são compatíveis com o projeto educativo,
científico e cultural da Instituição:

As propostas de formação de 2ºciclo, vão, de um modo geral, ao encontro do definido na missão do IPG: “A missão do
IPG consiste em formar profissionais altamente qualificados, com espírito empreendedor e sólidas bases humanistas,
e contribuir para o desenvolvimento cultural, social e económico da região e do país através de serviços formativos de
qualidade sustentados em programas académicos pertinentes com um modelo educativo baseado em competência”.
Deste modo a proposta do Mestrado em Ensino do Inglês no1º CEB vai contribuir para a formação altamente
qualificada que o IPG pretende oferecer, ajudando a instituição a diferenciar‐se e a ser reconhecida pelo seu
contributo no desenvolvimento regional e pela excelência na formação que oferece. 
O curso de Mestrado em Ensino do Inglês no 1º CEB está adequado ao projeto educativo, científico e cultural da
instituição dado que permite alcançar objetivos gerais e operacionais definidos nos eixos estratégicos de Formação,
nomeadamente o objectivo de “Organizar, de forma integrada, a oferta formativa em função do Espaço Europeu de
Educação Superior e das necessidades da sociedade” e o operacional deste eixo “Investir na oferta formativa ao nível
do 2º ciclo individualmente ou em parceria e da formação ao longo da vida”.Por outro lado, ainda, vai ao encontro dos
objetivos definidos no âmbito da investigação e desenvolvimento o que permitirá alcançar os objetivos aí definidos, e.
g., “Promover a investigação científica, contribuindo para que a Escola se afirme como um pólo de conhecimento e
inovação” e de “Produzir, transferir e divulgar conhecimentos e tecnologia”. Deve destacar-se que os objetivos
definidos para o Curso de Mestrado em Ensino do Inglês no 1º CEB são perfeitamente compatíveis com o PECC da
ESECD, nomeadamente,nos que aos objetivos institucionais específicos diz respeito. No âmbito da sua vocação para
intervir no campo da educação, qualifica os docentes profissional, científica e pedagogicamente, em particular ao nível
da Formação Graduada de 2º ciclo, de modo a atender às necessidades de especialização.

3.2.2. Demonstration that the study programme's objectives are compatible with the Institution's educational, scientific
and cultural project:

Proposals for 2nd cycle studies, will, in general, meet the defined mission of the IPG: "The IPG's mission is to train
highly qualified professionals with an entrepreneurial spirit and solid humanistic bases, and contribute to the cultural,
social and economic development of the region and the country through qualified training services supported by
relevant academic 
programs with an educational model based on skills.” Thus the proposal of the Master in English Language Teaching
in Primary School will contribute to the highly qualified training that the IPG intends to offer, helping the institution to
differentiate itself and to be recognized for its contribution to regional development and excellence in the educational
training it offers. 
The Master in English Language Teaching in Primary School is in accordance with the educational, scientific and
cultural project of the institution as it allows achieving general and operational objectives set out in the strategic areas
of training, namely to "organize, in an integrated manner, the educational offering according to Higher Education in
Europe and the society’s expectations "and to " Invest in the training offer of 2nd cycle studies alone or in
partnerships; lifelong training education is also considered". It will also meet the objectives defined in the research
and development area, and. g., "to promote scientific research, contributing to the school’s recognition as a center of
knowledge and innovation" and "Produce, transfer and disseminate knowledge and technology. " It should be noted
that the objectives set for the Master in English Teaching in Primary School are perfectly compatible with the PECC of
ESECD in what the specific institutional objectives are concerned. In its vocation to intervene in the field of education,
it qualifies professional teachers, scientifically and pedagogically, in particular on the level of 2nd cycle studies in
order to meet the needs of specialized professionals.

3.3. Unidades Curriculares

Mapa IV - Didática do Inglês no 1º CEB/English Didactic in Primary Schoool

3.3.1. Unidade curricular:
Didática do Inglês no 1º CEB/English Didactic in Primary Schoool

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Zaida Maria Lopes Pinto Ferreira - 40 TP/ 15 OT

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Cristina Rita Arala Chaves – 35 TP

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objetivo geral desta UC é a aquisição e desenvolvimento de competências pedagógicas relevantes na área de
Ensino de Inglês para 1º CEB. Objetivos Específicos • Obter uma compreensão completa de como os jovens alunos
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aprendem e se desenvolvem; • Saber como as línguas estrangeiras são adquiridas/aprendidas nesta faixa etária; •
Adquirir e desenvolver competências na área de avaliação no 1ºCEB. • Obter uma compreensão completa de como o
currículo e o projeto curricular na área do Ensino de Inglês para crianças podem ser abordados; • Obter uma
compreensão completa de como são criados os ambientes de sala de aula mais adequados para a aprendizagem de
línguas por aprendentes jovens; • Adquirir uma compreensão completa de como os materiais de sala de aula para
jovens estudantes de Inglês podem ser projetados e criados; • Ser capaz de refletir sobre questões de ensino-
aprendizagem em contextos pedagógicos, articulando conhecimentos declarativos com competências e saber-fazer.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The overall objective of this Curricular Unit is the acquisition and development of relevant teaching skills in the area of
Teaching English to Young Learners.
Specific Objectives
• To gain a full understanding of how young learners develop and learn;
• To know how foreign languages are acquired by young learners;
• To acquire and develop skills in the area of assessment and evaluation of young learners.
• To gain a full understanding of how curriculum and syllabus design in the area of Teaching English to can be
approached;
• To gain a full understanding of how the most suitable classroom environments for language learning are created;
• To gain a full understanding of how classroom materials for Young Learners of English can be designed and created;
To be able to reflect on teaching-and-learning issues in pedagogical contexts, articulating declarative knowledge with
skills and know-how.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
• Teorias, metodologias e abordagens da Didática do Inglês para crianças. 
• Uma abordagem reflexiva do ensino e da aprendizagem.
• Desenvolvimento de competências recetivas e produtivas em jovens aprendentes de uma língua estrangeira
(competências linguísticas e metalinguísticas, capacidade de comunicação oral e escrita; desenvolvimento da
intercompreensão).
• Motivação do aluno, as diferenças entre os alunos e os diferentes contextos de aprendizagem.
• Planificação e implementação didáticas de acordo com as necessidades dos jovens alunos de línguas.
• A aprendizagem colaborativa no 1.º CEB.
• Avaliar e testar alunos de línguas do 1.º CEB.

3.3.5. Syllabus:
• Theories, methodologies and approaches to Teaching English to Young Learners.
• A reflective approach to teaching and learning.
• Development of receptive and productive skills in young learners in a foreign language (linguistic and metalinguistic
skills; oral/written communication skills; mutual understanding skills).
Learner motivation, differences between learners and different learning contexts.
Planning and implementing teaching to meet the needs of young language learners. 
• Collaborative learning in primary schools.
• Assessing and evaluating young language learners.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Esta unidade curricular tem como objetivo contribuir para a formação geral do aluno como pessoa e como um futuro
professor de Inglês do 1.º CEB. Os conteúdos programáticos contribuem para a formação pessoal e geral dos alunos,
com o propósito de se atingirem os seguintes objetivos gerais transversais: desenvolver o conhecimento e
compreensão crítica dos temas; promover a cooperação e a comunicação, bem como o espírito de liderança, através
do trabalho em equipa; aumentar a aprendizagem autónoma e organização. Assim, os conteúdos programáticos são
totalmente coerentes com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This curricular unit aims to contribute to the general education of the student as a person and as a future Teacher of
English to Young Learners. The syllabus contributes to the personal and general education of the students, aiming to
reach the following crosscutting broad objectives: To develop knowledge and critical understanding of the themes; to
promote cooperation and communication skills increasing leadership abilities through team work; to increase
autonomous learning and organization. Thus, the syllabus is completely coherent with the curricular unit’s intended
learning outcomes.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas possuem um teor teórico-prático, incluindo apresentações, demonstrações, exercícios práticos, discussões
em grupo e reflexão sobre os temas estudados. As aulas serão promotoras da aplicação prática da teoria, da interação
e da participação ativa dos alunos, de forma individual e colaborativa. Os alunos devem evidenciar a capacidade de
analisar, refletir e debater questões metodológicas e pedagógicas.
Avaliação contínua:
Dois trabalhos escritos reflexivos (50%);
Duas apresentações orais (30%) ;
Evidência da preparação pré- e pós-aula e participação ativa nas aulas (20%).
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3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
There will be lectures as well as practical classes, including presentations, demonstration, practical exercises, group
discussion and reflection on the topics studied. Classes will foster the practical implementation of theory, interaction
and the active participation of students, both individually and collaboratively. Students must evidence an ability to
analyze, reflect, and debate methodological and pedagogical issues.
Continuous assessment: 
Two reflexive assignments (50%);
Two spoken presentations (30%).;
Evidence of pre- and post-session preparation and active participation in lessons ( 20%). 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Para se atingirem os objetivos propostos, a metodologia da unidade curricular assenta em princípios de formação
teórico-prática. Assim, são adotadas estratégias de ensino/aprendizagem e fomentadas metodologias de
aprendizagem autónoma, desenvolvendo-se o sentido crítico e promovendo-se a capacidade de cooperação e
comunicação, incentivando o trabalho em equipa e aumentando a capacidade de aprendizagem autónoma e de
organização. Desta forma, são cumpridos os objetivos de aprendizagem desta unidade curricular.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
In order to achieve the curricular unit’s intended learning outcomes, the teaching methodology is based on principles
of theoretical and practical learning. Thus, teaching and learning strategies are adopted and methodologies for
autonomous learning fostered, so that learners develop a critical sense. The ability to cooperate and communicate is
fostered, by encouraging teamwork and increasing autonomous learning and organization skills. Thus, the learning
objectives of this course are achieved via the teaching methodologies.

3.3.9. Bibliografia principal:
Alarcão, I. & Araújo e Sá, M. H. (Coord.) (2010). Linhas estratégicas para o desenvolvimento de políticas de
investigação e formação em Didáctica de Línguas. Aveiro: Universidade de Aveiro, LALE.
Arnold, W., & Rixon, S. (2008). Materials for teaching English to young learners. English language learning materials,
38-58.
Garton, S., Copland, F., & Burns, A. (2011). Investigating global practices in teaching English to young learners. British
Council ELT, 11, 1-29.
J, Crandall & J, Shin (2013) Teaching Young Learners English. Boston: Heinle Cengage Learning. 
Jaatinen, R. (2007). Learning languages, learning life-skills. Autobiographical reflexive approach to teaching and
learning a foreign language. NY: Springer.
Nunan, D. (2010). Teaching English to young learners. Anaheim University.
Rich, S. (Ed.). (2014). International Perspectives on Teaching English to Young Learners. Palgrave Macmillan.

Mapa IV - Investigação em Educação para o Ensino de Inglês/Research In Education for English Teaching

3.3.1. Unidade curricular:
Investigação em Educação para o Ensino de Inglês/Research In Education for English Teaching

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Elisabete Batoco Constante de Brito – 15 TP/ 7,5 OT

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Carla Helena Henriques Candeias de Teles Ravasco Nobre – 15 TP

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Reconhecer, enunciar e discutir as principais características da investigação científica.
• Descrever as fases do processo de elaboração do processo de investigaçã científica.
• Conhecer as principais características da investigação quantitativa e quantitativa.
• Adequar os diferentes métodos de amostragem de forma pertinente.
• Planear e analisar criticamente trabalhos científicos.
• Formular corretamente os problemas de investigação.
• Conceber os instrumentos de recolha de dados adequados.
• Avaliar os trabalhos de investigação em função dos ditames éticos.
• Elaborar trabalhos científicos.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
• Recognizing, identifying and discussing the main characteristics of scientific research;
• Describing the different steps in the process of scientific research;
• Knowing the main characteristics of quantitative and qualitative research;
• Suiting the different methods of sampling;
• Planning and analizing critically scientifc works;
• Formulating correctly the problems of the research;
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• Making the appropriate data collection tools;
• Assessing research work according to ethical fundaments;
• Making scientific works. 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Objetivos, características e requisitos da investigação científica
2. O processo de investigação e a apresentação dos trabalhos científicos – normas e citações
3. As fases do processo de investigação
3.1 – A identificação do problema
3.2 – A análise crítica da literatura
3.3 – A construção das hipóteses de investigação
3.4 – A identificação e classificação das variáveis
3.5 – Construção dos designs de investigação
3.6 – Os processos de observação e medida
3.7 – A análise dos dados e sua interpretação
4. Modelos e procedimentos de amostragem
5. Os planos quantitativos de investigação: classificação segundo a manipulação de variáveis e aleatorização dos
sujeitos 
6. Os planos de investigação qualitativos
7. A recolha, o tratamento e a apresentação dos dados. 
8. As questões éticas 
9. A análise de dados SPSS

3.3.5. Syllabus:
1. Objectives, characteristics and requisites of scientific research;
2. The research process and the presentation of scientific works – norms and quotations 
3. The stages of the process 
3.1 – Identifying the problem 
3.2 – Analysing literature 
3.3 – Making the research hypothesis 
3.4 – Identifying and classifying 
3.5 – Building research outlines
3.7 – Analysing data and interpreting 
4. Models and samples 
5. Quantitative plans: classification according to variables and subjects
6. Qualitative plans
7. Data collection, treatment and presentation
8. Ethical issues
9. Analysing data - SPSS

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A UC estrutura-se em torno dos objetivos a atingir pelos alunos, perspetivando o elenco de conteúdos de forma
instrumental à sua consecução. Existe uma correspondência articulada entre os objetivos e os conteúdos de modo a
propiciar processos de ensino e aprendizagem capazes de garantir o desenvolvimento das competências em questão.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The curricular unit is structured around the syllabus and the objectives that are built so as to suit their own
conception. There is an articulation between the objectives and the contents in order to foster the process of teaching
and learning to enable the development of the competences.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC será desenvolvida com base numa diversificação das metodologias de ensino e aprendizagem: a lição interativa,
o debate; a leitura individual e/ou coletiva, os trabalho de grupo e de pesquisa.
A classificação final da unidade curricular resulta da ponderação destes três elementos de avaliação.
1) Prova de avaliação escrita 50% - No qual serão avaliadas as componentes teórica e prática da unidade curricular, a
realizar no final do semestre.
2) Participação/interesse nas sessões letivas e elaboração de um Portfólio 25% - Construção de um projeto de
investigação e realização de trabalhos práticos. 
3) Elaboração, apresentação e avaliação do trabalho final 25%. 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The Curricular Unit is based on diverse methodologies of teaching and learning: interactive classes, debates, reading
sessions, group work and research.
The final assessment result from the weighted average of the following three elements:
1) Written test 50% - including the entire syllabus, made in the end of the semester.
2) Participation/interest in classes and a portfolio 25% - Project of research and practical works. 
3) Final project – presentation, assessment - 25%. 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:



29/06/2020 NCE/14/1402136 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=acd548f5-c6d6-d8f8-f5b4-54ab217220ea&formId=56267ccc-3044-e5df-9f2b-5… 12/49

As metodologias de ensino definiram-se em função das suas virtualidades para propiciarem a consecução dos
objetivos da unidade curricular. Em particular, confia-se na interatividade, no debate, no trabalho de grupo e na
pesquisa para estimularem as dinâmicas requeridas para alcançar os objetivos propostos. A exposição do programa é
articulada com apresentação de situações práticas que possibilitem uma explicitação adequada dos conteúdos face
ao público-alvo.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The methodologies were set according to the fulfilment of the objectives of the curricular unit. Interactivity, debate,
group work and research are considered dynamics in the achievement of the objectives. The syllabus is presented with
case studies and practical cases that allow a suitable explanation of contents.

3.3.9. Bibliografia principal:
Almeida, L. & Freire, T. (2007). Metodologia da investigação em psicologia e educação. Braga: Psiquilíbrios.
Breakwell, G., Hammond, S.M., Fife-Schaw, C. e Smith, J.A. (2006). Research Methods in Psycology. London: Sage.
Brown, James Dean e Theodore S. Rodgers (2002). Doing Second Language Research. Oxford: Oxford University
Press.
Coutinho, C. (2011). Metodologia de investigação em ciências sociais – teoria e prática. Coimbra: Almedina
Fraenkel, J. R & Wallen, N. E. (2003). How to design and evaluate research in education. Boston: McGraw-Hill.
Moreira, J. M. (2004). Questionários: Teoria e Prática. Coimbra: Livraria Almedina
Pardal, L. & Correia, E. (2011). Métodos e Técnicas de Investigação Social. Areal Editores.
Quivy, R. & Campenhoudt, L. (1998). Manual de investigação em ciências sociais. Lisboa: Gradiva. 
Tuckman, B. (2002). Manual de investigação em educação. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Mapa IV - Competências Comunicativas em Língua Inglesa I / Communicative Skills in English I

3.3.1. Unidade curricular:
Competências Comunicativas em Língua Inglesa I / Communicative Skills in English I

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
María del Carmen Arau Ribeiro – 45 TP/ 15 OT

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta UC pretende aprofundar a competência comunicativa oral do aluno. Por isso, o aluno irá:
a. Compreender comunicações orais e escritas de extensão e complexidades diversas e de diferentes registos;
compreender informações, distinguindo fatos de opiniões; interpretar, recorrendo a raciocínio lógico e síntese;
participar plenamente em discussões e debates; comunicar oralmente usando cada vez mais complexidade e
alargando os seus conhecimentos lexicais.
b. Documentar as novas competências orais na elaboração do seu Portfolio Europeu de Línguas em inglês, através de
trabalho regular e atempadamente executado.
c. Apresentar um tema relevante em formato multimédia num fórum público.

A língua de ensino é a língua inglesa.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Develop oral communicative competence. Students will:
a. Understand oral communication of diverse length, complexity and differing register; understand information,
distinguishing fact from opinion; interpret, using rational logic and synthesis; participate fully in discussions and
debates, make presentations using growing complexity and broadening lexical knowledge.
b. Document these new oral competences in the preparation of their individual European Language Portfolio in English
through regular assignments executed regularly and on time.
c. Make a multimedia presentation in a public forum.
Classes will be taught in English

3.3.5. Conteúdos programáticos:
O Falante Proficiente – a competência comunicativa e cultural, sotaques e perspetivas; Falar enquanto componente de
ouvir/ler: COMO (padrões para a pronúncia (relações letras-sons), precisão e fluência nos sons, entoação, escolhas e
agrupamentos léxicos, contextos frásicos, padrões frequentes - sílabas tónicas e ritmo) e O QUE (a mensagem:
speech acts, funções e resultados); Formar o cérebro em línguas/culturas inglesas e Interculturalidade na (inter)ação
linguística; Avaliação dos interlocutors: melhores práticas na comunicação e na participação espontâneo; Debates e
apresentações – avaliação dos pares e Prosódia/Análise do discurso; Maxins de Grice – uma teoria causal da perceção
– implicature, semântica baseada na intenção; Conceito de flow de Csíkszentmihályi's: foco na motivação intrinseca;
Estratégias para aprendizagem autonoma e comunidades de prática para o desenvolvimento da oralidade; Aprender
através de associações para o desenvolvimento de estratégias/ falar em público
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3.3.5. Syllabus:
Competent Speakers – communicative competence, culture, accents and perspectives
Speaking and listening/reading comprehension: HOW it is said/written (sound-letter patterns for pronunciation,
accuracy and fluency in sounds, intonation, vocabulary choices and lexical groupings, phrasal contexts, high-
frequency stress patterns and rhythm) and WHAT is being said/written (the message, speech acts, functions and
results)
Train your brain in English languages/cultures
Interculturality in linguistic (inter)action
Assess your audience: best practices in communication and spontaneous participation 
Debates/presentations – peer- and self-assessment
Prosody/ Discourse Analysis
Grice’s maxims – a causal theory of perception – implicature, intention-based semantics
Csíkszentmihályi's flow concept: focus on intrinsic motivation
Independent learning strategies and Communities of Practice for oral development
Learn from associations aimed at developing public speaking strategies and competence 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos da UC pretendem capacitar o aluno para melhor a prática da oralidade em inglês, segundo as
recomendações do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECRL), proporcionando as unidades
lexicais e as funções comunicativas adequadas para comunicar em inglês para o EB, 1º ciclo.
Para poder vir a participar e desenvolver a sua atividade em constante permanência com a língua inglesa na educação,
o aluno irá adquirir competências e conhecimentos lexicais/linguísticos/culturais específicos e gerais, centrados por
isso na consolidação de noções interculturais e gramaticais/lexicais gerais e específicas, desenvolvendo a
competência relacional, instrumental e intercultural

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus of this curricular unit should allow the students to practice oral English at an advanced level to enhance
their individual communicative competence within the four competences of communication in foreign language,
following recommendations of the Common European Framework of Reference (CEFR) for languages, providing the
lexical units and communicative functions needed to communicate in English in daily use.
In order to be able to participate and develop professional activity in constant contact with the English language in
Primary Education, the students will acquire lexical/linguistic/cultural competence and knowledge, both specific and
general, focusing on the consolidation of intercultural notions as well as specific and general grammatical and lexical
notions to develop their relational, instrumental and intercultural competence.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Com o intuito de envolver e responsabilizar o aluno no processo de ensino/aprendizagem da língua inglesa e não
obstando a lição expositiva quando necessária, será dado mais ênfase à lição interativa e trabalho de grupo para
dramatizações/simulações, projetos, debate e estudo de casos. Trabalho individual ou em grupo poderá também
incluir apresentações de trabalhos, leitura e investigação, trabalho de campo e estudos de casos relevantes. Todo o
material indispensável é indicado na plataforma Blackboard da UC ao longo do semestre.
O aluno deve optar pelo tipo de avaliação: Continua  qualidade de produção oral (50%) + qualidade de participação
oral (25%) e trabalhos escritos e orais, investigação e apontamentos compilados no Portfólio Europeu das Línguas
(PEL) (25%); Exame  exame oral (75%) + o PEL (25%); Exame de recurso  exame oral (100%).

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
In order to involve the students, making them responsible within the teaching/learning process and notwithstanding
the occasional lecture, greater emphasis will be given to interactive lessons and group work for
dramatizations/simulations, projects, debates and case studies. Individual and group work may also include
presentations of assignments/projects, reading and research, field work and relevant case studies. All of the learning
material is posted in a timely manner on the Blackboard e-learning platform for distance education.
Students select the following assessment: Ongoing – quality of oral production (50%) + quality of oral participation
(25%) + written/oral assignments, research, and notes compiled in your individual European Language Portfolio (ELP)
(25%); or Exam – oral test (75%) + oral presentation (25%); or Recourse – oral test (100%).

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias a aplicar seguem o intuito de envolver e responsabilizar o aluno no processo de
ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira, tendo sempre presente a necessidade de formar alunos do EB, 1º
ciclo e realçando a compreensão necessária.
Para se atingirem os objetivos propostos a metodologia na unidade curricular assenta em princípios de formação
específica na comunicação oral, pronúncia e ritmo linguístico desde o nível das morfemas até a frase e parágrafo para
dar o maior apoio ao desenvolvimento da competência comunicativa do aluno enquanto pessoa e profissional.
Sabendo que as abordagens metalinguísticas, essenciais na aprendizagem das línguas estrangeiras, são ativadas no
aluno através do ato de escrever, o trabalho a desenvolver envolve um componente importante de escrita. No entanto,
já que as futuras intervenções comunicativas do aluno caraterizam-se sobretudo pela sua natureza oral, este
componente é desenvolvido com muito empenho, nomeadamente através de debates, trabalho de grupo para
desenvolvimento de ideias (brainstorming) e planeamento seguido de apresentação improvisada ou ensaiada do
resultado.
A inclusão de sessões de perguntas/respostas com a participação de todos realça a ligação entre a comunicação
intercultural e as competências comunicativas a adquirir nesta área específica. 
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Aplica-se o uso do Portfolio Europeu das Línguas (PEL) – a ferramenta de aprendizagem de línguas estrangeiras
adotada e aconselhada tanto pelo Conselho de Europa como pelo Centro Europeu de Línguas Modernas e que se
assenta na aquisição de competências linguísticas e interculturais.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The methodologies to be used involve the students, making them responsible and motivated within the process of
teaching/learning a foreign language, and maintain everpresent the need to interact with and educate primary school
students, focusing on the comprehension and oral skills needed. To reach the proposed objectives, the methodology
of the curricular unit is based on principles of training in oral communication, pronunciation and linguistic rhythm from
the morpheme to the sentence and paragraph to provide maximum support for the development of communicative
competence in the students as individuals and as educators.
Based on current research sustaining the sole activation of metalinguistic strategies, which are essential to foreign
language learning, through the act of writing, the assignments to be carried out involve a strong component of this
very writing. Nevertheless, since the focus of the class is spoken English, this competence is also highlighted through
debates, group work, development of ideas (brainstorming) and planning followed by presentations, both improvised
and rehearsed.
The inclusion of question and answer sessions in which the whole class participates reaffirms the connection between
intercultural communication and the communicative competences to be acquired in this specific area. 
The European Language Portfolio (ELP) is used, especially in the dossier component, due to its official status as a
learning tool adopted by the Council of Europe as well as the European Centre for Modern Languages and as a
measure of the acquisition of intercultural and linguistic competences.

3.3.9. Bibliografia principal:
Buzan, Tony. (2000). Head First. HarperCollins. 
Dignen, Bob. (2011). Communicating across Cultures. Cambridge Business Skills; CUP.
Carter, Ronald, Hughes, Rebecca and Michael McCarthy (2000). Exploring Grammar in Context: Grammar reference and
practice (upper-intermediate and advanced). CUP.
Csíkszentmihályi, Mihaly (2013). Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention. Harper Perennial.
Grant, Linda (2010). Well Said: Pronunciation for Clear Communication, Heinle Cengage Learning.
Landis, Dan, Bennett, Janet M. and Bennett, Milton J. (eds.). (2004). Handbook for Intercultural Training 3rd ed. Sage
Publications, Inc.

Webgrafia:
Gardner, Howard. http://www.infed.org/thinkers/gardner.htm
TEDtalks, Thinking Allowed, FinerMinds, mindvalley, and Real Leaders Project

Mapa IV - Política Educativa e Administração Escolar / Educational Policy and School Administration

3.3.1. Unidade curricular:
Política Educativa e Administração Escolar / Educational Policy and School Administration

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Florbela Lages Antunes Rodrigues – 22,5 TP / 7,5 OT

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Conhecer a organização das instituições educacionais e seu funcionamento, assim como a diversidade de ações em
diversos contextos educativos.
• Conhecer o funcionamento das estruturas pedagógicas das escolas (Conselho Pedagógico, Conselhos de
Docentes,...).
• Estimular uma análise crítica das estruturas e do funcionamento organizacional e administrativo do sistema de
ensino e da escola.
• Refletir sobre as políticas educativas e a administração escolar.
• Conhecer o Estatuto da Carreira Docente e outra legislação importante.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
• Know the organization of educational institutions and their functioning, as well as the diversity of actions in different
educational contexts.
• Know the functioning of pedagogical design of schools (Teaching Council, Faculty Councils, ...).
• To encourage a critical analysis of structures and organizational and administrative functioning of the education
system and school.
• Reflect on education policy and school administration.
• Know the Teaching Career Rule and other important legislation.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
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• As políticas educativas: conceitos e fundamentos. 
• As caraterísticas gerais da administração escolar portuguesa. 
• A autonomia e os agrupamentos de escolas: os agrupamentos horizontais e verticais.
• A escola como um meso-sistema e como uma organização específica.
• A direção e gestão das escolas do Ensino Básico.
• Distinção entre os conceitos de direção e gestão.
• Vertentes de gestão escolar:
- pedagógico-didática;
- espaços e tempos;
- recursos;
- administrativa/financeira;
- ordinária/executiva.
• Os órgãos de direção e gestã: competências e constituição;
• A gestão escolar participada da escola – comunidade educativa – o papel da família e dos restantes parceiros sociais
na gestão e direção da escola.

3.3.5. Syllabus:
• Education policies: concepts and fundamentals.
• The general characteristics of the Portuguese school administration.
• Autonomy and school clusters: the horizontal and vertical groupings.
• The school as a mesosystem and as a specific organization.
• The direction and management of schools of basic education.
• The distinction between the concepts of direction and management.
• Strands of school management:
- Pedagogical-didactic;
- Space and time;
- Resources;
- Administrative / financial;
- Ordinary / executive.
• The bodies of direction and management: skills and organization;
• The participatory school management school - educational community - the role of family and other social partners in
the management and direction of the school.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Todos os conteúdos a aprofundar convergem para a consolidação dos objetivos referidos, visando a preparação do
aluno, como futuro profissional, dotando-o de ferramentas essenciais, no que concerne ao conhececimento das
políticas educativas e da administração escolar, passando pela análise e reflexão crítica de outras questões
subjacentes e suscetíveis de aplicação futura, que se tornarão exequíveis, ajudando a uma melhor compreensão e
fundamentação em relação ao processo de ensino e aprendizagem.
Com o posterior domínio dos conteúdos, pretende-se a materialização dos objetivos, remetendo para o princípio e fim
último de toda a educação: a formação do indivíduo como Pessoa, alicerçada numa educação para a autonomia.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
All contents converge on the consolidation of the referred objectives, in order to prepare students to be future
professionals, providing them with essential tools, regarding the Knowledge of educational and school management
policies, via analysis and critical reflection other underlying issues and likely future application, which will become
feasible, helping to better understanding and reasoning in relation to teaching and learning.
Knowledge of contents will allow for the materialization of the objectives, referring to the principle and ultimate end of
all education: the formation of the individual as person, based on an education for autonomy.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O modelo de avaliação a adotar respeitará o Regulamento de Avaliação aprovado para a Escola Superior de Educação.
Nesta disciplina valorizar-se-á, quer o conhecimento preciso e objetivo dos conteúdos apresentados na aula, quer a
sua reflexão crítica. Nas aulas serão valorizadas as metodologias ativas e potenciadoras da participação dos alunos. O
trabalho de grupo, a análise de textos teóricos e legislativos, o debate e a pesquisa serão metodologias a implementar.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The evaluation model will be in accordance with the approved Assessment Regulations for the School of Education. In
this course precise and objective knowledge of the contents presented in class will be assessed, as well as critical
reflection. In class context active and students’ participation methodologies will also be assessed. Group working, the
analysis of theoretical and legislative texts, debate and research methodologies will be implemented.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias da UC convergem na materialização dos objetivos propostos, uma vez que os formandos realizarão
um estágio onde deverão colaborar com a equipe técnica/pedagógica da Instituição, implementando atividades
promotoras necessárias e adequadas, obedecendo à organização e administração educacionais.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
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The UC methodologies converge in the materialization of objectives, since trainees hold an internship where they
should work with the technical / teaching staff of the institution, implementing necessary and appropriate activities,
according to the organization and educational administration.

3.3.9. Bibliografia principal:
ALMEIDA, A. (1998). A autonomia, a gestão das escolas e a organização do sistema educativo. Um estudo de caso.
Dissertação de Mestrado. Aveiro: Universidade de Aveiro.
BARROSO, J. (1998). Escolas, projectos, redes e territórios: educação de todos, para todos e com todos. Cadernos
PEPT, Lisboa: Editorial do Ministério da Educação.
PT (2012a). Lei 51/2012 de 5 de outubro. “Aprova o Estatuto do aluno e Ética Escolar”. Assembleia da República. Diário
da República, 1ª série – Nº. 172 _ e de setembro de 201, pp.5103-5119.
PT (2012b). Decreto-Lei nº. 137/2012, de 2 de julho. “Aprova o novo regime da Educação Escolar”. Diário da República,
1ª série – Nº. 126 – 2 de julho de 2012, pp. 3341-3364.
PT (2014). Decreto-Lei nº 79/2014, de 14 de maio. “Regime jurídico da habilitação profissional para a docência na
educação pré -escolar e nos ensinos básico e secundário”. Diário da República, 1.ª série — N.º 92 — 14 de maio de
2014, pp. 2819-2829.

Mapa IV - Desenvolvimento da Linguagem e Aprendizagem da Língua I/Language Development and Acquisition I

3.3.1. Unidade curricular:
Desenvolvimento da Linguagem e Aprendizagem da Língua I/Language Development and Acquisition I

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Mário José Silva Meleiro – 30 TP / 7,5 OT

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Definir linguagem e identificar as caraterísticas essenciais deste sistema humano de comunicação;
2. Explicitar a relação e as diferenças entre comunicação, linguagem e fala;
3. Identificar sequencialmente as etapas dom processo de receção e compreensão da fala;
4. Identificar os aspetos do conhecimento que intervêm na compreensão e produção frásicas.
5. Descrever propriedades do desenvolvimento fonológico, morfológico, sintático, semântico e pragmático.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. Define language and identify the essential characteristics of the human system of communication;
2. Explain the relationship and differences between communication, language and speech;
3. Identify the steps of comprehension speech process. 
4. Identify the aspects of knowledge that are involved in understanding and sentence production.
5. Describe properties of phonological t, morphological, syntactic, semantic and pragmatic development.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. A Natureza da Linguagem Humana 
1.1. A origem da Linguagem
2. Os aspetos biológicos da linguagem 
2.1. A Linguagem Humana e a “Linguagem” Animal.
3. Comunicação e Linguagem 
3.1. Linguagem e Aprendizagem
4. Aspetos Gramaticais da Linguagem 
4.1. Dos sons às palavras
4.2. Das palavras às frases

3.3.5. Syllabus:
1. The Nature of Human Language
1.1. The origin of language
2. Biological aspects of language
2.1. The Human Language and the animal "Language" .
3. Communication and Language
3.1. Language and Learning
4. Grammar Aspects of Language
4.1. From sounds to words
4.2. From words to sentences

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
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Os conteúdos programáticos da UC convergem na materialização dos objetivos propostos, uma vez que pretendem
que os futuros professores possam mobilizar conceitos e processos relevantes para a promoção da educação
linguística.
Desta forma, os nossos alunos podem analisar, conceber e avaliar percursos de desenvolvimento linguístico-
comunicativo, incluindo o seu.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus of the CU converges in the materialization of the proposed objectives, since future teachers are expected
to mobilize relevant concepts and processes for the promotion of linguistic education.
Thus, our students can analyze, design and evaluate linguistic-communicative development paths, including their own.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os procedimentos metodológicos e respetivas estratégias de ensino dirigir-se-ão à estimulação da
corresponsabilidade do aluno no trabalho desenvolvido para a interiorização dos conteúdos trabalhados em aula e
aplicação na área profissional.
Procurar-se-á privilegiar a participação ativa dos alunos, com base em trabalhos de pesquisa, apresentações, análise e
estudo dirigido de textos e documentos (legislação, orientações curriculares, planificações…).Para a avaliação
contínua dos alunos, com obrigatoriedade de 2/3 das presenças (com exceção dos alunos abrangidos por legislação
específica), serão considerados os seguintes elementos, com a respetiva ponderação: 1. Participação solicitada - 10%;
2. Trabalho escrito e apresentado oralmente - 30%; 3. Trabalho escrito realizado na aula - 60%.A avaliação por exame
final constará de uma prova escrita. O aluno poderá ser convocado para uma prova oral, sendo a classificação final a
média aritmética da prova escrita e da prova oral.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The methodological procedures and corresponding teaching strategies will lead to the stimulation of the student’s co-
responsibility in the work developed for the internalization of content taught in the classroom and applied to the
professional field.
Active student participation will be encouraged, based on research papers, presentations, guided study and analysis
of texts and documents (legislation, curriculum guidelines, lesson plans ...).
For the continuous assessment of students with mandatory 2/3 attendance (with the exception of students covered by
specific legislation), the following factors will be considered: 1. Requested participation -10%; 2. Work written and
presented orally-30%; 3. Written work done in class -60%.
The final exam will consist of a written test. If the teacher deems necessary, the student will be called for an oral exam,
the final grade being the arithmetic average of the written test and the oral test.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias da UC convergem na materialização dos objetivos propostos, uma vez que os alunos desenvolverão
um trabalho conducente à interiorização dos conteúdos trabalhados em aula e uma reflexão sobre a sua aplicação na
área profissional.
A orientação tutorial servirá para esclarecimento de dúvidas e acompanhamento na realização dos trabalhos.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The methodologies of the UC converge in the materialization of the learning outcomes, since students will develop
structures leading to the internalization of the contents learned in the classroom and a reflection on its application in
the professional field. The tutorials will help students with their doubts and there will be a follow-up and monitoring on
the implementation of their research work.

3.3.9. Bibliografia principal:
Costa, João e Santos, Ana Lúcia (2004). A falar como os bebés: o desenvolvimento linguístico das crianças. Lisboa:
Editorial Caminho.
Mateus, Maria Helena Mira et al. (2005). Fonética e Fonologia do Português. Lisboa: Universidade Aberta.
Rigolet, Sylviane A. N: (2006). Para uma aquisição precoce e optimizada da linguagem. Porto: Porto Editora.
Rombert, Joana (2013). O gato comeu-te a língua?: exercícios, técnicas e conselhos para pais e educadores ajudarem
as crianças no desenvolvimento da fala, da linguagem, da leitura e da escrita. Lisboa: A Esfera dos Livros.
Silva Ana Cristina C. da (2003). Até à descoberta do princípio alfabético. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian:
Fundação para a Ciência e a Tecnologia,
Sim-Sim, Inês (2006). Avaliação da linguagem oral: um contributo para o conhecimento do desenvolvimento linguístico
das crianças portuguesas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Serviço de Educação e Bolsas.

Mapa IV - Desenvolvimento da Linguagem e Aprendizagem da Língua II/ Language Development and Acquisition II

3.3.1. Unidade curricular:
Desenvolvimento da Linguagem e Aprendizagem da Língua II/ Language Development and Acquisition II

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Filipe Nunes Pereira Saraiva – 30 TP / 7,5 OT
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3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Caracterizar os fundamentos subjacentes à interação comunicativa.
2. Distinguir entre processos cognitivos e metacognitivos.
3. Equacionar o papel das diferenças sociais no desenvolvimento linguístico da criança.
4. Apreciar a variabilidade dos ritmos de desenvolvimento da linguagem.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. Characterize the rationale for communicative interaction.
2. Distinguish between cognitive and metacognitive processes.
3. Addressing the role of social differences in the child's language development.
4. Analyse the variability of language development rates

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Linguagem em contexto: o que dizer, como dizer, a quem dizer.
1.1. O desenvolvimento da competência comunicativa.
2. Do uso da linguagem à consciência linguística.
2.1. Metaprocessos de cognição e linguagem.
2.2. A evolução da consciência linguística.
3. Linguagem e sociedade.
3.1. Desenvolvimento da linguagem e ambiente social.
4. Linguagem e cognição.
4.1. Aquisição da linguagem: teorias explicativas.
4.2. Cognição e linguagem.
5. Para uma aquisição precoce e otimizada da linguagem.
6. Dificuldades de aprendizagem da língua.
6.1. Dificuldades na linguagem falada.
6.2. Dificuldades na leitura e na escrita.

3.3.5. Syllabus:
1. Language in context: what to say, how to say, whom to speak to.
1.1. The development of communicative competence.
2. From the use of language to language awareness.
2.1. Processes of cognition and language.
2.2. The evolution of language awareness.
3. Language and society.
3.1. Development of language and social environment.
4. Language and cognition.
4.1. Language acquisition: explanatory theories.
4.2. Cognition and language.
5. For an early acquisition and optimization of language 
6. Language learning difficulties.
6.1. Difficulties in spoken language.
6.2. Difficulties in reading and writing.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos da UC convergem na materialização dos objetivos propostos, uma vez que pretendem
que os futuros professores possam mobilizar conceitos e processos relevantes para a promoção da educação
linguística.
Desta forma, os nossos alunos podem analisar, conceber e avaliar percursos de desenvolvimento linguístico-
comunicativo, incluindo o seu próprio.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus of the UC converges in the materialization of the proposed objectives, since future teachers are expected
to mobilize relevant concepts and processes for the promotion of linguistic education.
Thus, our students can analyze, design and evaluate linguistic-communicative development paths, including their own.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os procedimentos metodológicos e respetivas estratégias de ensino dirigir-se-ão à estimulação da
corresponsabilidade do aluno no trabalho desenvolvido para a interiorização dos conteúdos trabalhados em aula e
aplicação na área profissional.
Procurar-se-á privilegiar a participação ativa dos alunos, com base em trabalhos de pesquisa, apresentações, análise e
estudo dirigido de textos e documentos (legislação, orientações curriculares, planificações…). Para a avaliação
contínua , com obrigatoriedade de 2/3 das presenças (com exceção dos alunos abrangidos por legislação específica),
serão considerados os seguintes elementos, com a respetiva ponderação: 1. Participação solicitada - 10%; 2. Trabalho
escrito e apresentado oralmente - 30%; 3. Trabalho escrito realizado na aula - 60%.A avaliação por exame final
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constará de uma prova escrita. O aluno poderá ser convocado para uma prova oral, sendo a classificação final a média
aritmética da prova escrita e da prova oral.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The methodological procedures and corresponding teaching strategies will lead to the stimulation of the student’s co-
responsibility in the work developed for the internalization of content taught in the classroom and applied to the
professional field.
Active student participation will be encouraged, based on research papers, presentations, guided study and analysis
of texts and documents (legislation, curriculum guidelines, lesson plans ...).
For the continuous assessment of students with mandatory 2/3 attendance (with the exception of students covered by
specific legislation), the following factors will be considered: 1. Requested participation -10%; 2. Work written and
presented orally-30%; 3. Written work done in class -60%.
The final exam will consist of a written test. If the teacher deems necessary, the student will be called for an oral exam,
the final grade being the arithmetic average of the written test and the oral test.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias da UC convergem na materialização dos objetivos propostos, uma vez que os alunos desenvolverão
um trabalho conducente à interiorização dos conteúdos trabalhados em aula e uma reflexão sobre a sua aplicação na
área profissional.
A orientação tutorial servirá para esclarecimento de dúvidas e acompanhamento na realização dos trabalhos.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The methodologies of the CU converge in the materialization of the learning outcomes, since students will develop
structures leading to the internalization of the contents learned in the classroom and a reflection on its application in
the professional field. The tutorials will help students with their doubts and there will be a follow-up and monitoring on
the implementation of their research work.

3.3.9. Bibliografia principal:
Castro, S. L. & Gomes, I. (2000). Dificuldades de aprendizagem da língua materna. Lisboa: Universidade Aberta. 
Lopes, J. A. (2005). Dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita. Perspectivas de avaliação e intervenção.
Porto: ASA.
Rebelo, J. A. (2001). Dificuldades da leitura e da escrita em alunos do Ensino Básico. Porto: ASA.
Rigolet, S. A. (2006). Para uma aquisição precoce e optimizada da linguagem. Porto: Porto Editora.
Sim-Sim, Inês (2006). Avaliação da linguagem oral: um contributo para o conhecimento do desenvolvimento linguístico
das crianças portuguesas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Serviço de Educação e Bolsas.
Viana, F. L. (2009). O ensino da leitura: a avaliação. Lisboa: Ministério da Educação – Direcção-Geral de Inovação e
Desenvolvimento Curricular.

Mapa IV - Plurilinguismo e Multiculturalidade / Plurilingualism and Multiculturalism

3.3.1. Unidade curricular:
Plurilinguismo e Multiculturalidade / Plurilingualism and Multiculturalism

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Rosa Branca Almeida Figueiredo – 30 TP / 7,5 OT

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No contexto das mudanças no ensino do Inglês no 1º CEB em Portugal e tendo em vista as novas oportunidades que
essas mudanças irão proporcionar, o ensino de Línguas Estrangeiras adquire um significado ainda maior tendo em
conta que facilitará contextos comunicacionais bem sucedidos. Um bom desempenho linguístico por si só, porém,
sem uma consciência cultural, não garante esse sucesso. O programa foi criado para preencher essa lacuna e para
propor uma forma de integrar o ensino da língua e da cultura, bem como dar aos alunos um amplo conhecimento
sobre o que os conceitos plurilinguismo e multiculturalismo significam, neste mundo globalizado. Este programa
promove um novo entendimento acerca dos conceitos de plurilinguismo e multiculturalidade, particularmente na
forma como se ensinam e quais os conteúdos a integrar, conteúdos esses que não pretendem fornecer apenas
informação, mas despertar uma consciência intercultural.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
In the context of the late changes in the teaching of the English language to young learners in Portugal and in view of
the new opportunities they will provide, foreign language teaching acquires even greater significance with its aim of
enabling successful communication in a foreign language setting. Linguistic performance alone, however, without
cultural awareness does not warrant this success. The Plurilingualism and Multiculturalism Syllabus has been created
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to fill in this gap and to propose a way of integrating the teaching of language and culture as well as giving students a
broad knowledge about what the concepts plurilingualism and multiculturalism mean in this globalized world. The
Syllabus promotes a new understanding about plurilingualism and multiculturalism in terms of what and how to teach.
“What” is concerned not merely with provision of information but with developing inter-cultural awareness.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
Definições de Plurilinguismo e Multiculturalidade
Diversidade linguística e cultural
A dinâmica das línguas na actualidade
Efeitos da globalização na diversidade linguística
Vínculos entre língua e lugar
Formas e práticas linguísticas v/s novas identidades culturais
Políticas europeias de apoio ao plurilinguismo e ao ensino das línguas
Benefícios dos mecanismos plurilinguísticos na educação formal
Interações culturais 
Estereótipos culturais e intolerância
Os desafios do diálogo num mundo multicultural
Competências interculturais
Comunicação social e conteúdos culturais
Políticas de fomento à diversidade cultural

3.3.5. Syllabus:
Plurilingualism and Multiculturalism: definitions
Linguistic and cultural diversity
The dynamics of languages at present
Globalization effects on linguistic diversity
Languages and settings
Linguistic forms and practices v / s new cultural identities
European policies to support multilingualism and language teaching
Benefits of plurilinguistic mechanisms in formal education
Cultural interactions
Cultural stereotypes and intolerance
The challenges of dialogue in a multicultural world
Intercultural skills
Media and cultural contents
Support policies for cultural diversity

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A coerência entre os conteúdos programáticos e os objectivos da aprendizagem é visível na forma como se pretende
chamar a atenção, no processo de ensino-aprendizagem, para a diversidade linguística e cultural de um mundo dito
global; para a necessidade de promover o desenvolvimento da consciência da identidade linguística e cultural através
do confronto com a língua estrangeira e a(s) cultura(s) por ela veiculada(s), fomentando uma relação positiva com a
aprendizagem da língua e fazendo apreciar a língua enquanto veículo de interpretação e comunicação do/com o
mundo que nos rodeia e, finalmente, para a necessidade de promover a educação para a comunicação, motivando
para valores como o respeito pelo outro, a ajuda mútua, a solidariedade e a cidadania; A abordagem comunicativa que
se pretende implementar pressupõe desenvolvimento de competências transversais de análise crítica, reflexiva e de
investigação bem como da autonomia e criatividade dos alunos, levando-os a adotar uma posição crítica em relação
às questões do plurilinguismo e da multiculturalidade descrito nos conteúdos programáticos. A discussão dos
conteúdos programáticos será enquadrada num contexto nacional, europeu e mundial, utilizando a língua inglesa não
só como língua instrumental, mas também como veículo privilegiado de transmissão de cultura e valores.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Consistency between the syllabus contents and the learning objectives is visible in the way we would like to draw
attention, in the teaching-learning process, to the linguistic and cultural diversity in a global world; to the need to
promote the development of linguistic and cultural identity awareness through the confrontation with the foreign
language and the culture (s) it represents, fostering a positive relationship with the act of language learning and
appreciating the language as a vehicle of interpretation of and communication with the world around us and, finally, to
the need to promote education for communication, motivating for values such as respect for others, mutual aid,
solidarity and citizenship; The communicative approach used presupposes the development of skills of critical
analysis, of reflection and research as well as the autonomy and creativity of the students, leading them to adopt a
critical stance towards plurilingualism and multiculturalism issues described in the syllabus . The discussion of the
syllabus will be framed in a national, European and global context, using the English language not only as instrumental
language, but also as a privileged vehicle for transmitting culture and values.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A abordagem centrada nas competências é crucial para ajudar os alunos a desenvolver o conhecimento e a vontade
de entender os aspetos complexos inerentes ao Plurilinguismo e ao Multiculturalismo. O programa define não só os
objetivos da educação multicultural como propõe uma nova metodologia: formar indivíduos para uma cidadania ativa
através de ferramentas linguísticas e culturais. Privilegiar-se-á a abordagem, análise e discussão de textos
multiculturais variados, de documentos de organizações mundiais disponíveis online e o recurso a produções
multimédia de promoção da cidadania plurilingue e multicultural bem como uma leitura atenta das publicações mais
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recentes no âmbito do Plurilinguismo e Multiculturalidade. A avaliação será diagnóstica, contínua, formativa e
sistemática. Avaliação qualitativa - 25%; apresentação de um trabalho oral-25%. O ciclo de avaliação é complementado
pela avaliação sumativa- 50%. A avaliação final por exame consiste numa prova escrita (100%).

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The skill-based approach is crucial in helping the students to develop not only knowledge but also willingness to
understand the complex aspects which constitute plurilingualism and multiculturalism. Thus the PM Syllabus provides
not only the aims of multicultural education but it also proposes a new methodology for achieving these aims: to train
individuals for active citizenship through linguistic and cultural tools. We will mainly focus on the analysis and
discussion of documents of official institutions such as UNESCO, among others, as well as on the most recent
publications on Plurilingualism and Multiculturalism. The evaluation will be diagnostic, continuous, and systematic. A
significant weight is given to qualitative assessment (25%); Another evaluation strand corresponds to the presentation
of an oral project (25%). The evaluation cycle is complemented by a summative assessment (50%). There will be a final
exam evaluation (written test 100%).

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular está patente na
forma como se pretende abordar a educação intercultural, a competência plurilingue e a competência multicultural
enquanto novos desafios para a formação de professores de Línguas Estrangeiras. Repensando os “quatro pilares da
educação para o século XXI”, apresentados por Jacques Delors, a escola do nosso tempo precisa de promover o
conhecimento das maiorias, mas também das minorias, o respeito pelo Outro, pela diferença e pela diversidade, o
conhecimento recíproco, a educação para a prevenção da violência, a aprendizagem cooperativa, lutando contra a
xenofobia e a intolerância. Neste mesmo sentido apontam as propostas de atuação apresentadas pelo Conselho da
Europa (2001), que enfatizam a necessidade de a escola promover, nos que a frequentam, uma competência
plurilingue e pluricultural, entendida como uma competência complexa mas una, resultado do desenvolvimento
simultâneo, em graus diferentes, da competência global de comunicação em várias línguas e da experiência em
culturas diversificadas. Esta competência permite que cada indivíduo, enquanto ator social, possa interagir linguística
e culturalmente em diversos contextos linguísticos, só assim sendo capaz de dar uma resposta de qualidade aos
desafios da mobilidade e do diálogo entre culturas que a Europa de hoje lhe faz. A metodologia centrada na
abordagem, análise e discussão de textos multiculturais variados, de documentos de organizações mundiais
disponíveis online e o recurso a produções multimédia de promoção da cidadania plurilingue e multicultural permitirá
preparar os futuros professores de línguas / culturas estrangeiras para o papel de mediadores entre a primeira e a
segunda (terceira ou quarta) línguas / culturas de modo a que possam, por sua vez, preparar os seus alunos para
funcionar em sociedades globais e multiculturais.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The consistency of teaching methodologies with the learning objectives of the course is reflected in the way it seeks to
address intercultural education, multilingual and multicultural competence as new challenges for the training of
foreign language teachers. Rethinking the "four pillars of education for the twenty-first century", presented by Jacques
Delors, the school of our time needs
to promote knowledge of the majority but also of minorities, respect for the Other, for difference and diversity, mutual
understanding , education for the prevention of violence, cooperative learning, fighting against xenophobia and
intolerance. The action proposals made by the Council of Europe (2001) follow the four pillars by Jacques Delors which
emphasize the need to promote multilingual and multicultural skills in individuals that attend school, which is
understood as a complex skill but one that empowers the overall communication competence in several languages and
experience in diverse cultures. This skill allows each individual as a social actor, to interact linguistically and culturally
in many linguistic contexts, therefore being able to respond to the challenges of mobility and dialogue between
cultures in Europe. The methodology focused on analysis and discussion of various multicultural texts, documents of
world organizations available online and the use of multimedia productions to promote multilingual and multicultural
citizenship will prepare future teachers of foreign languages and cultures to the role of mediators between the first and
second (third or fourth) language / culture so that they can, in turn, prepare their students to work in global and
multicultural societies.

3.3.9. Bibliografia principal:
Appiah, A., 2005, The Ethics of Identity, Princeton: Princeton University Press.
Benhabib, S., 2002, The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era, Princeton: Princeton University
Press.
Deveaux, M., 2006, Gender and Justice in Multicultural Liberal States, Oxford: Oxford University Press.
Kelly, P., 2002 , Multiculturalism Reconsidered: Culture and Equality and Its Critics, Oxford: Polity Press.
Phillips, A., 2007, Multiculturalism without Culture. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Song, S., 2007, Justice, Gender, and the Politics of Multiculturalism, Cambridge: Cambridge University Press.
–––, 2008, “The Subject of Multiculturalism: Culture, Religion, Language, Ethnicity, Nationality, and Race?” in New
Waves in Political Philosophy, B. de Bruin and C. Zurn (eds.), New York: Palgrave MacMillan.

Mapa IV - Ensino de Técnicas de Produção Oral e Escrita em Língua Inglesa/Teaching Oral/Written English

3.3.1. Unidade curricular:
Ensino de Técnicas de Produção Oral e Escrita em Língua Inglesa/Teaching Oral/Written English
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3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
María del Carmen Arau Ribeiro – 22,5 TP / 7,5 OT

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta UC pretende aumentar as competências de ensino do aluno que irá desenvolver técnicos de
ensino/aprendizagem da língua inglesa em crianças no EB, 1º ciclo. Por isso, o aluno irá:
a. Adquirir competências nas técnicas de ensino de inglês falado e escrito.
b. Dominar as várias abordagens ao ensino da escrita e da oralidade da língua inglesa a crianças para despoletar
nestas o seu conhecimento léxico e para que possam desenvolver o seu sistema fonético para a inclusão da língua
inglesa.
c. Reconhecer e distinguir entre normas (inter)culturais presentes nos sistemas falados e escritos da língua inglesa
em contraste com a língua portuguesa.
d. Documentar as novas competências de ensino de oralidade e escrita na elaboração do seu dossier individual,
através de trabalho regular e atempadamente executado.
A língua de ensino é a língua inglesa.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Develop teaching competences in the students who will be working with teaching/learning strategies and methods as
the teach English to primary school children. Students will:
a. Acquire competences for teaching English writing and speaking through strategies and methods.
b. Know the different approaches to teaching children to speak and write in English to establish their lexical base and
to develop their phonetic systems to include English.
c. Recognize and distinguish between (inter)cultural norms present in the speaking and writing systems of English
when compared to Portuguese.
d. Document these new teaching competences for written and speaking English in the preparation of their individual
dossier in English through regular assignments executed regularly and on time.
Classes will be taught in English

3.3.5. Conteúdos programáticos:
A escrita e a oralidade – semelhanças e diferenças na produção
Abordagens ao ensino da escrita: escrita livre; a abordagem processual; a abordagem experiencial da língua,
especialmente relevante em crianças para proporcionar oportunidades de ler e escrever através das experiências
pessoais e o conto oral. Atividades a implementar no ensino da escrita: um jornal da aula, reação a um texto ou outro
estímulo, um diário ou uma carta, interpretar informação, fazer listas. 
Abordagens ao ensino da oralidade: COMO (padrões para a iniciação à pronúncia; relações básicas letras-sons,
orientar o aparelho para a produção oral correta, entoação, escolhas e agrupamentos léxicos, padrões básicas
frequentes - sílabas tónicas e ritmo) e O QUE (a escolha e produção da mensagem através de diálogos, textos, música
e poesia).

3.3.5. Syllabus:
Writing and Speaking – similarities and differences in production.
General approaches to teaching writing: free writing; the process approach to writing; the language experience
approach (LEA), especially important for beginning literacy learners to provide opportunities for reading and writing
through personal experiences and stories. Implementing activities for teaching writing: making a class newspaper,
reacting to a text or stimulus, writing a diary or a letter, interpreting information, making lists.
General approaches to teaching speaking: HOW (basic sound-letter writing patterns; developing the oral apparatus in
children for optimum oral production of English sounds; intonation, vocabulary choices and lexical groupings, phrasal
contexts, high-frequency stress patterns and rhythm) and WHAT is being said/written (the message through dialogue,
text, music, and poetry).

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos da UC pretendem capacitar o aluno para o ensino de inglês escrito e oral a crianças. Por isso, tem de
entender a diferença e semelhança entre estes dois vertentes e tem de os distinguir do português. Ao trabalhar com
exemplos e casos de estudo da aplicação de várias técnicas de produção oral e escrita em língua inglesa, irá construir
a sua competência de ensino para que os seus próprios alunos desenvolvem da melhor forma as suas competências
de base na língua inglesa. 
Para poder vir a participar e desenvolver a sua atividade em constante permanência com a língua inglesa na educação,
o aluno irá adquirir competências e conhecimentos do ensino de técnicas de produção oral e escrita nesta unidade
curricular, ela própria ensinada em língua inglesa para melhor aplicação das orientações lexicais/linguísticos/culturais
específicos e gerais.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus of this curricular unit should provide the methods and strategies so that the students can teach oral and
written English to children. To do so, they will have to understand the similarities and differences between speaking
and writing and distinguish these from Portuguese. Working with examples and case studies in which the different
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approaches are used, they will be building their teaching competence so that their own students develop their basic
English language competences as well as possible. 
In order to be able to participate and develop professional activity in constant contact with the English language in
Primary Education, the students will acquire competences and knowledge in the strategies and methods for speaking
and writing in this curricular unit, which is taught in English to more accurately apply the lexical/linguistic/cultural
orientations, both specific and general.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Com o intuito de envolver e responsabilizar o aluno no processo de ensino/aprendizagem da língua inglesa e não
obstando a lição expositiva quando necessária, será dado mais ênfase à lição interativa e trabalho de grupo para
dramatizações/simulações, projetos, debate e estudo de casos. Trabalho individual ou em grupo poderá também
incluir apresentações de trabalhos, leitura e investigação, trabalho de campo e estudos de casos relevantes. Todo o
material indispensável é indicado na plataforma Blackboard da UC ao longo do semestre.
O aluno deve optar pelo tipo de avaliação: Continua  qualidade de participação (50%) + trabalhos escritos e orais,
investigação e apontamentos compilados no dossier (50%); Exame  exame escrito (75%) + lição demonstrativo (25%);
Exame de recurso  exame escrito (100%).

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
In order to involve the students, making them responsible within the teaching/learning process and notwithstanding
the occasional lecture, greater emphasis will be given to interactive lessons and group work for
dramatizations/simulations, projects, debates and case studies. Individual and group work may also include
presentations of assignments/projects, reading and research, field work and relevant case studies. All of the learning
material is posted in a timely manner on the Blackboard e-learning platform for distance education.
Students select the following assessment: Ongoing – quality of participation (50%) + quality of written/oral
assignments, research, and notes compiled in your individual dossier (50%); or Exam – written test (75%) +
demonstration lesson (25%); or Recourse – written test (100%).

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias a aplicar seguem o intuito de envolver e responsabilizar o aluno no processo de
ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira, tendo sempre presente a necessidade de formar alunos do EB, 1º
ciclo.
Para se atingirem os objetivos propostos a metodologia na unidade curricular assenta em princípios de formação
específica para o ensino da produção oral e escrita, focando a pronúncia e ritmo linguístico bem como normas desde
o nível das morfemas até a frase e parágrafo para dar o maior apoio ao desenvolvimento das competências educativas
do aluno enquanto agente educativo.
Sabendo que as abordagens metalinguísticas, essenciais na aprendizagem das línguas estrangeiras, são ativadas no
aluno através do ato de escrever, o trabalho a desenvolver envolve um componente importante de escrita. No entanto,
já que as futuras intervenções comunicativas do aluno caraterizam-se sobretudo pela sua natureza oral, este
componente é desenvolvido com muito empenho, nomeadamente através de debates, trabalho de grupo para
desenvolvimento de ideias (brainstorming) e planeamento seguido de apresentação improvisada ou ensaiada do
resultado.
A inclusão de sessões de perguntas/respostas com a participação de todos realça a ligação entre a comunicação
intercultural e as competências comunicativas a adquirir nesta área específica. 
Aplica-se o uso do dossier instituído pelo Portfolio Europeu das Línguas (PEL) – a ferramenta de aprendizagem de
línguas estrangeiras adotada e aconselhada tanto pelo Conselho de Europa como pelo Centro Europeu de Línguas
Modernas e que se assenta na aquisição de competências linguísticas e interculturais.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The methodologies to be used involve the students, making them responsible and motivated within the process of
teaching/learning a foreign language, and maintain everpresent the need to interact with and educate primary school
students. To reach the proposed objectives, the methodology of the curricular unit is based on principles of specific
training in Strategies and Methods for Teaching Writing and Speaking in English, focusing on pronunciation and
linguistic rhythm as well as linguistic norms from the morpheme to the sentence and paragraph to provide maximum
support for the development of teaching competences in the students as educators.
Based on current research sustaining the sole activation of metalinguistic strategies, which are essential to foreign
language learning, through the act of writing, the assignments to be carried out involve a strong component of this
very writing. Nevertheless, since the focus of the class is spoken English, this competence is also highlighted through
debates, group work, development of ideas (brainstorming) and planning followed by presentations, both improvised
and rehearsed.
The inclusion of question and answer sessions in which the whole class participates reaffirms the connection between
intercultural communication and the communicative competences to be acquired in this specific area. 
The European Language Portfolio (ELP) is used, especially in the dossier component, due to its official status as a
learning tool adopted by the Council of Europe as well as the European Centre for Modern Languages and as a
measure of the acquisition of intercultural and linguistic competences.

3.3.9. Bibliografia principal:
Bello, T. (1997). Improving ESL Learners' Writing Skills. Washington, D.C.: Center for Applied Linguistics [Online] 
Enever, J., Moon, J., and Raman, U. (Eds.). (2009). Young Learner English Language Policy and Implementation:
International Perspectives. Reading: Garnet Education. [Online] 
Hadfield, J. and Hadfield, G. (2001). Simple Writing Activities. OUP.
Harmer, J. (2004). How to Teach Writing. Pearson Education ESL.
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Moon, J. (2000). Children Learning English. Oxford: Macmillan-Heinemann. 
Nikolov, M. (Ed.) (2009). Early Learning of Modern Foreign Languages: Processes and Outcomes. Bristol: Multilingual
Matters.
Pinter, A. (2006). Teaching Young Language Learners. Oxford: OUP.
Slattery, M., and Willis, J. (2001). English for Primary Teachers. Oxford: OUP.
The ESL Literacy Network. https://esl-literacy.com/ 
The International TEYL Journal. http://www.teyl.org/ 

Mapa IV - Cultura Inglesa Infantil / English Culture for Children

3.3.1. Unidade curricular:
Cultura Inglesa Infantil / English Culture for Children

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Luísa Maria Lucas Queiroz de Campos 30 TP + 15 OT

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Rosa Branca Almeida Figueiredo – 15 TP

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Fornecer aos professores os instrumentos de que precisam para ter uma panorâmica geral da cultura infantil em
inglês como ponto de partida para a sua prática profissional.
- Conhecer uma parte substancial do acervo cultural infantil inglês.
- Interpretar corretamente o acervo cultural infantil inglês selecionado.
- Saber selecionar os enunciados poéticos e as imagens das obras pictóricas para aquisição e reforço da
aprendizagem do inglês. 
- Marcar o ritmo das rimas e dos poemas.
- Dar expressividade às leituras e outros enunciados de caráter oral.
- Pronunciar os enunciados de acordo com o inglês padrão.
- Utilizar as imagens como apresentação e ilustração de determinados conteúdos

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
- Provide teachers with the tools they need to acquire an overall view of children’s culture in English as a base for the
practice of their profession. 
- Become familiar with a substantial part of the cultural production for children in English.
- Interpret the selected children’s cultural production correctly. 
- Know how to select the poetry and images of pictorial works to acquire and reinforce the learning of English.
- Mark the rhythm of the sundry rhymes and poems.
- Give oral expression to the readings and other material.
- Pronounce the material with in accordance with standard English.
- Use images as presentation and illustration of contents.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
A cultura infantil como base da aprendizagem de uma língua.
A dimensão ocidental da cultura inglesa infantil.
A aprendizagem ativa e a aprendizagem passiva.
A memorização no desenvolvimento da autoconfiança. 
O uso da imagem ilustrativa.
Poemas e rimas.
Interpretação de conteúdos. O nonsense.
O ritmo, a pronúncia e a expressividade. 
Canções e rimas musicadas: letra e música.
Interpretação de conteúdos.
O papel do gesto e do movimento.
O ritmo, a pronúncia e a expressividade. 
Canções de Natal.
O conto inglês e de tradição europeia.
Interpretação de conteúdos.
Expressividade da leitura.
O conto através da imagem.
Do conto à dramatização.
Do conto à animação cinematográfica.
Filmes musicais.
A pintura e a fotografia como meios de descoberta do mundo em inglês: enriquecimento e reforço lexical.
Seleção de material adequado a diversos conteúdos do ensino/aprendizagem da língua.

3.3.5. Syllabus:
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Children’s culture as a basis for learning a language.
The Western dimension of children’s culture in English.
Active learning and passive learning.
Memorization in the development of self-confidence.
The use of the illustrative image.
Poems and nursery rhymes.
Interpretation of contents. The presence of nonsense.
Rhythm, pronunciation and expressiveness.
Songs and musical rhymes: lyrics and music.
Interpreting contents.
The role of gesture and movement.
Rhythm, pronunciation and expressiveness.
Christmas songs.
The English and European short story.
Interpreting contents.
Expressiveness in Reading.
The short story through images.
From short story to dramatization.
From short story to film animation.
Musical films.
Painting and photography as a way of discovering the world in English: building and reinforcing vocabulary.
Selection of material appropriate to diverse contents of teaching/learning of language.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos da UC adequam-se aos objetivos propostos uma vez que permitem ao aluno conhecer uma parte
substancial do acervo cultural infantil inglês, nomeadamente poemas e rimas soltas, canções e rimas musicadas,
contos, filmes e pintura. Os conteúdos permitem também capacitá-lo para o domínio do significado dos elementos
desse acervo e para a aquisição de competências como a marcação do ritmo e da cadência e a expressão da
pronúncia correta e para a expressividade a dar aos diversos tipos de enunciados. Finalmente, os conteúdos dão lugar
ao exercício da seleção de material escrito, áudio e visual tendo em vista o ensino de diversos conteúdos.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contents of the curricular unit are appropriate to the objectives proposed since they offer the students the
opportunity to know a substantial part of children’s cultural production in English, namely poems and sundry rhymes,
songs and musical rhymes, short stories, films and painting. The contents also train the students to control the
significance of the elements of this production and acquire skills in marking rhythm and cadence and express the
correct pronunciation and expressiveness to give to the various types of material. Finally, the contents open the way to
the exercise of selecting written, audio, and visual material, bearing in mind the teaching of diverse contents.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo e interativo, exercícios de leitura expressiva, audição, interpretação e comentário de enunciados,
treino de marcação de ritmo e cadência bem como trabalho individual de pesquisa. Será usado um dossiê para
compilação do acervo recolhido e dos trabalhos. 

Avaliação 

1 - Avaliação periódica:
a) um teste escrito com nota positiva obrigatória – 60% do total da nota final; 
b) a qualidade da participação oral na aula com nota positiva obrigatória – 20% do total;
c) um trabalho oral de base escrita com parte de uma aula com a utilização de elementos culturais de base escrita,
musical e pictórica – 20%. 
d) um portfólio com o material recolhido e os trabalhos escritos pedidos. 

2 - Avaliação por exame final - para os alunos que (i) não obtenham classificação positiva ou suficiente no semestre ou
que (ii) tenham escolhido não seguir a avaliação periódica: 
a) um teste escrito – 50%; 
b) um teste oral – 50%.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Interactive and expository methods; expressive reading exercises; listening; interpretation and commentary of
material: training how to mark rhythm and cadence, as well as individual research work. Compiling a dossier of
collected material and work done will be carried out.

Evaluation

1 – Periodic evaluation:
a) a written test with an obligatory positive grade – 60% of the final grade;
b) the quality of oral participation in class with an obligatory positive grade – 20% of the final grade;
c) an oral presentation based on written work to present as a class using cultural elements of a written, musical and
pictorial background – 20%.
d) a portfolio with the collected material and written work asked for.
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2 – Evaluation by final examination - for students who (i) do not achieve a positive or sufficient grade for the semester
or who (ii) have chosen not to follow the periodic evaluation process:
a) a written test - 50%;
b) an oral test – 50%.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias de ensino estão em consonância com os objetivos da unidade curricular dado que o
desenvolvimento do programa obedece aos objetivos e, por sua vez, está com elas articulada. Todos os conteúdos
teóricos são transmitidas através do método expositivo embora o método interativo também seja usado quando se
leva o aluno a tirar conclusões sobre o material apresentado e na seleção de material para transmitir determinados
conteúdos de língua. Os exercícios de leitura expressiva, audição, interpretação e comentário de enunciados escritos
e pictóricos, treino de marcação de ritmo e cadência servem os objetivos inerentes aos respetivos exercícios,
proporcionando a prática das competências. O trabalho individual de pesquisa serve para aumentar o conhecimento
do acervo cultural. O dossiê para compilação do acervo recolhido e dos trabalhos ajuda à reflexão metalinguística
sobre os conteúdos programáticos e os seus objetivos.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The teaching methodologies are in line with the objectives of the curricular unit, given that the development of the
programme corresponds to the objectives which, in turn, are articulated by them. All the theoretical contents are
transmitted using the expository method, though the interactive method is used when the student is asked to reach
conclusions about the material presented and in the selection of material to transmit certain language contents. The
expressive reading, listening, interpretation and commentaries on written and pictorial material exercises, training how
to mark rhythm and cadence serve as inherent objectives to the respective exercises, thus putting the skills into
practice. Individual research work is used to increase the knowledge of cultural production. The dossier to be compiled
of the collected production and the essays provide a metalinguistic reflection on the programme contents and its
objectives.

3.3.9. Bibliografia principal:
Danby, M. e Kemp, D. (1989). Drama Through Storytelling. Toronto: Simon & Pierre.
Farjeon, E. (1999). Cats sleep anywhere. Nova Iorque: HarperCollins.
Fletcher, A. (dir.) (2005). The Art Book for Children. Nova Iorque: Phaidon.
Hunt, Peter (ed.) (2005). Understanding Children’s Literature. Londres: Routledge.
Ishihara, N. e Cohen, A. D. (2010). Teaching and Learning Pragmatics: Where Language and Culture Meet. Nova Iorque:
Routledge.
Mahoney, J. (1999). Teach me English Teaching Guide: Learning Language Through Songs and Stories. Teach Me
Tapes Inc.,U.S., Tch edition. 
Opie, I. (ed.) (1998). The Oxford Dictionary of Nursery Rhymes. Oxford: Oxford UP.
Troughton, J. (1998)What Made Tiddalik Laugh? Chicago: McGraw Hill.

Webgrafia
www.englishclub.com/teaching-tips/music-classroom.htm
songsandpoetryforesl.weebly.com/nursery-rhymes.html
www.youtube.com/watch?v=SC9AEQJrgB4
www.anglomaniacy.pl/songs.htm 
www.youtube.com/watch?v=VA_pkoYIg8w

Mapa IV - Competências Comunicativas em Língua Inglesa II Curricular Unit/ Communicative Skills in English II

3.3.1. Unidade curricular:
Competências Comunicativas em Língua Inglesa II Curricular Unit/ Communicative Skills in English II

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Samuel Walter Best – 45 TP + 15 OT

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta UC pretende aprofundar as competências comunicativas já desenvolvidas pelos alunos em anos anteriores a
nível essencialmente da escrita em inglês, tendo por meta a obtenção de um mínimo de competência linguística de C1.
Serão abordados os seguintes pontos:
a) dominar questões gramaticais, de entre estas em particular aquelas em que se verifica a interferência da língua
materna; 
b) ler articulando corretamente os sons e dando expressividade à leitura;
c) compreender comunicações escritas de extensão, complexidade e registo diferentes;
d) escrever composições guiadas de complexidade crescente;
e) dar conselhos, apresentar sugestões e estipular deveres;
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f) levantar dúvidas e hipóteses e estabelecer condições;
g) estabelecer comparações e observar contrastes;
h) estabelecer a causa e o efeito através de uma lógica dedutiva.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This curricular unit is designed to improve the communicative skills already developed by the students in previous
years at a more profound level, essentially in written English, with the aim of achieving a minimum linguistic level of
C1. The following areas will be approached:
a) be able to control grammatical issues, amongst which are, in particular, those that display an interference of the first
language;
b) read by articulating correctly sounds and give expression to reading;
c) understand extensive, complex written communications in different registers;
d) write guided compositions of increasing complexity;
e) give advice, present suggestions and stipulate obligations;
f) raise doubts and possibilities and establish conditions;
g) establish comparisons and observe contrasts;
h) establish cause and effect using deductive logic.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
Leitura e interpretação de textos de extensão, complexidade e registo diferentes.
Escrita de composições guiadas de complexidade crescente.
Revisões de gramática:
- Present Simple e Present Continuous; 
- “going to”, “will” e Present Continuous nas suas funções de futuro;
- Simple Past e Past Continuous;
- Present Perfect versus Past Simple; 
- Past Perfect;
- If clauses;
- Frases interrogativas diretas e indiretas.
- Frases negativas e dupla negativa.
- verbos modais;
- voz passiva;
- conectores de frase e formação de frases complexas;
- expressões de tempo sequencial;
- a ordem das palavras da frase afirmativa em inglês.
Funções a exercitar: 
- conselhos, sugestões e deveres;
- dúvidas, hipóteses e condições;
- comparação e contraste;
- causa e efeito: estabelecimento de lógica dedutiva;
Tópicos de âmbito geral.

3.3.5. Syllabus:
Read and interpret complex, extensive texts and in different registers.
Write guided compositions of increasing complexity.
Grammar review:
- present simple and present continuous;
- “going to”, “will” and present continuous with a future function;
- simple past and past continuous;
- present perfect versus past simple;
- past perfect;
- if clauses;
- direct and indirect questions;
- negative and double negative sentences;
- modal verbs;
- passive voice;
- connectors and construction of complex sentences;
- expressions of sequencial time;
- word order of an affirmative sentence in English.
Functions to be carried out:
- advice, suggestions and obligations;
- doubts, suggestions and conditions;
- comparison and contrast (e.g. comparison of a product with two different brands);
- cause and effect: establish deductive logic.
General topics.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos da UC vão ao encontro dos objetivos propostos, uma vez que desenvolvem no aluno o domínio
progressivo da leitura, da compreensão e da escrita, proporcionando as unidades gramaticais e as funções
comunicativas necessárias à comunicação corrente em inglês a um nível mínimo de C1. Para poder vir a participar e a
desenvolver a sua atividade futura tendo como instrumento comunicativo a língua inglesa no ensino de crianças, o
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aluno irá adquirir competências e conhecimentos gramaticais, fonéticos, sintáticos, lexicais e funcionais ancorados
nos conhecimentos anteriores e desenvolvidos a partir destes.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contents of the curricular unit are designed to meet the proposed objectives, since they develop in the student a
progressive capacity to control Reading, comprehension and writing by providing the grammar units and the
communicative functions necessary for current communication in English at a minimum level of C1. In order to be able
to participate and develop their future activity with the communicative instrument of the English language in the
context of teaching children, the student will acquire skills and grammatical knowledge, phonetics, syntax and
vocabulary, based on previous knowledge and developed from this base.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias usadas: lições expositivas, exercícios de leitura expressiva e de interpretação, fichas de trabalho,
produção de enunciados escritos através de composições guiadas; projetos individuais ou em grupo; portefólio para
compilação de trabalhos e reflexão metalinguística.

Avaliação 

1 - Avaliação contínua:
a) dois testes escritos com média positiva obrigatória – 80% do total da nota final; 
b) a qualidade da participação oral na aula com nota positiva obrigatória – 20% do total;
c) um portefólio com os apontamentos da aula devidamente organizados e os trabalhos escritos pedidos por ordem
cronológica de elaboração. 

2 - Avaliação por exame final - para os alunos que (i) não obtenham classificação positiva ou suficiente no semestre ou
que (ii) tenham escolhido não seguir a avaliação contínua: 
a) um teste escrito;
b) um teste oral apenas para os alunos que obtiverem nota positiva na parte escrita do exame.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Methodologies used: expositor lessons, expressive reading and interpretation exercises, work sheets, production of
written work through guided compositions; individual or group projects; a portfolio to compile work and to use for
metalinguistic reflection.
Evaluation

1 – Continuous evaluation:
a) two written tests that require a positive result – 80% of the final grade;
b) quality of oral participation in class with a positive result – 20% of the final grade;
c) a portfolio with class notes organized and the required written work in chronological order.

2 – Evaluation by final examination – for those students who (i) do not achieve a positive classification during the
semester or who (ii) decided not to follow the system of continuous evaluation:
a) a written test;
b) an oral test only for those who have a positive grade in the written art of the examination.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias a aplicar adequam-se aos objetivos da aprendizagem do inglês, dado que respondem à necessidade
de compreender essa língua essencialmente na vertente escrita. Assim, para se atingirem os objectivos propostos, a
metodologia da UC assenta em princípios de formação em aulas teórico-práticas. Nas aulas expositivas clarificam-se
regras sintáticas, morfológicas, gramaticais e fonéticas e confrontam-se as línguas materna e inglesa tendo em vista
alertar para a interferência da língua materna na produção de enunciados em língua inglesa. Nas aulas de cariz prático
têm lugar, por um lado, as leituras expressivas e a interpretação de texto e, por outro, a expressão escrita em língua
inglesa com métodos como as fichas de trabalho e as composições guiadas, a fim de dar ênfase ao desenvolvimento
das competências comunicativas escritas do aluno enquanto professor de inglês a crianças. Para além disso, a
exploração de vários tipos de textos autênticos relacionados com os conteúdos propostos ajudam a aproximar os
alunos da realidade linguística inglesa.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The methodologies applied are adequate to the learning objectives of English, given that they respond to the need for
comprehension in this language, more specifically in its written form.
Thus, in order to reach the proposed objectives, the methodology of the curricular unit is focussed on principles of
theoretical-practical classes. In the expository classes the syntactic, morphologic, grammatical and phonetic rules are
made clear and are presented with the native language, Portuguese, and English with the aim of identifying the
interference of the native language in the production of work in English. In the practical classes there will be a focus,
on one hand, on expressive reading and text interpretation and, on the other, the written expression of English with
methods such as the work sheets and guided compositions, with the aim of stressing the development of
communicative written skills of the student as a teacher of English to children. Apart from this, the exploration of
various types of authentic texts related with the contents proposed will help approximate the students with the reality
of English linguistics.
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3.3.9. Bibliografia principal:
Bailey, Stephen (2011). Academic Writing: A Handbook for International Students. Abingdon: Routledge.
Emmerson, Paul (2004). email English. Oxford: Macmillan Education.
Hamp-Lyons, Liz e Ben Heasley (2011). Study Writing: A Course in writing Skills for Academic Purposes. Cambridge:
Cambridge UP.
Hewings, Martin (2013). Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge UP.
Williams, Erica J. (2008). Presentations in English. Oxford: Macmillan Education

Mapa IV - Estágio e Relatório/ Training and project

3.3.1. Unidade curricular:
Estágio e Relatório/ Training and project

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Zaida Maria Lopes Pinto Ferreira - 130 E + 30 OT

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

Cristina Rita Arala Chaves – 60 E

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1) Desenvolver o exercício autónomo da docência da língua inglesa, segundo as metas curriculares de Inglês para o 1º
Ciclo numa perspectiva de investigação e formação contínuas ao longo da sua futura prática profissional;
2) Aprofundar as capacidades de reflexão, análise e investigação do processo de ensino/aprendizagem, conducente a
uma gestão adequada e inovadora das expectativas e das necessidades dos alunos, nomeadamente nos domínios do
falar, ouvir, ler e escrever; 3) Ampliar a capacidade de reflexão linguística, de sistematização e aprofundamento dos
conhecimentos sobre o funcionamento da língua inglesa, da sua gramática procurando um domínio adequado dos
modos de expressão linguística, tanto oralmente como na escrita. 4) Desenvolver práticas científicas e pedagógicas
fundamentadas, que permitam uma aprendizagem intercultural, do léxico e gramática, da compreensão, produção e
interação orais e da leitura/escrita, com abertura a novas tecnologias.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1) To develop the autonomous practice of the English Language Teaching, according to the requirements of the
English curricular goals for the 1st Cycle, from the perspective of research and continuous training during their future
professional practice; 2) To develop reflective, analytic and research skills concerning the teaching-learning process,
enabling a proper and innovative management of students’ expectations and needs, mainly in speaking, listening,
reading and writing areas; 3)To Increase the ability of linguistic reflection, of systematization and of knowledge
improvement on the English language system and its grammar looking for an appropriate mastery of linguistic modes
of expression, both orally and in writing; 4) To develop valid teaching practices, scientific and pedagogically, which
allow learning in the intercultural areas concerning lexicon and grammar, comprehension, production and oral
interaction and reading / writing, having in mind new technologies.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
Observação e análise de contextos educativos.
Planificação de aulas e unidades de ensino. 
Aplicação prática das metas curriculares de Inglês.
Adaptação de abordagens de ensino da língua estrangeira ao contexto educativo e necessidades individuais dos
alunos.
Desenvolvimento e aplicação prática de materiais e recursos.
A dimensão cultural e intercultural no ensino da LE.
O Portfolio Europeu de Línguas (1º ciclo).
Reflexão sobre as práticas.
A construção ética do docente. 

3.3.5. Syllabus:
Supervision and analysis of educational contexts.
Planning of lessons and teaching units.
Practical use of the English curricular goals.
Adaptation of approaches of the foreign language teaching to the educational context and the students’ individual
needs.
Development and practical use of equipment and resources.
The cultural and intercultural dimension in the Foreign Language teaching.
The European Language Portfolio (1st cycle).
Reflection on practice.
Construction of the teacher’s ethical education.
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3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos desta unidade curricular visam a materialização dos objetivos propostos dado que se pretende formar
professores de língua inglesa, para o 1º ciclo do ensino básico, conscientes da sua missão enquanto agentes
transmissores de valores linguísticos, culturais e de cidadania. Procura-se assim aprofundar as capacidades de
reflexão, análise e investigação, bem como desenvolver práticas pedagógicas fundamentadas.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contents of this curricular unit aim at the accomplishment of the proposed objectives once it is intended to train
English Teachers, for the 1st cycle of basic education, aware of their mission as carriers of linguistic , cultural and
citizenship values. Hence, it is aimed to develop their skills for reflection, analysis and research, as well as to improve
valid pedagogical practices.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Avaliação contínua, incluindo modalidades de avaliação diagnóstica, formativa e sumativa.
Prática reflexiva e autoavaliação.
Trabalho em equipa, colaboração e networking.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Continuous assessment, including methods of diagnostic, formative and summative assessment.
Reflective teaching practice and self-assessment.
Teamwork, partnership and networking.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia da unidade curricular assenta em princípios de formação teórico-prática. Assim, são adotadas
estratégias de ensino/aprendizagem e fomentadas metodologias de aprendizagem autónoma, desenvolvendo-se o
sentido crítico e promovendo-se a capacidade de cooperação e comunicação, incentivando o trabalho em equipa e
aumentando a capacidade de aprendizagem autónoma e de organização. Desta forma, são cumpridos os objetivos de
aprendizagem desta unidade curricular.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The methodology of the curricular unit is based on principles of theoretical-practical training. So, teaching-learning
strategies are adopted and methodologies for independent learning are promoted in order to develop a critical sense
and encourage the ability of cooperation and communication and, at the same time, stimulate teamwork and increase
the ability of autonomous learning and organization. Thus, the learning objectives of this curricular unit are met.

3.3.9. Bibliografia principal:
ALARCÃO, Isabel e José Tavares (2007). Supervisão da Prática Pedagógica. Coimbra: Almedina.
ALONSO, E.; V. A. Castrillejo; A. Orta (2012). Soy profesor/a: aprender a enseñar. Vols 1 e 2. Madrid: Edelsa.
JOHNSON, K. e P. Golombek (2011). Research on Second Language Teacher Education. New York: Routledge.
KELLY, M., et al. (2004). European Profile for Language Teacher Education – A Frame of Reference. Southampton:
University of Southampton.
Ministério da Educação e Ciência (2014). “Metas curriculares de inglês. Ensino Básico: 1º ciclo”. Homologadas a 19 de
dezembro de 2014.

Mapa IV - Seminário Interdisciplinar I – As TIC no Ensino das LEs / Interdisciplinary Seminar I / ICT and FLT

3.3.1. Unidade curricular:
Seminário Interdisciplinar I – As TIC no Ensino das LEs / Interdisciplinary Seminar I / ICT and FLT

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
María del Carmen Arau Ribeiro – 15 S + 15 OT

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Carlos Jorge Gonçalves Brigas – 10 S
Natália Fernandes Gomes – 10 S

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Conhecer e analisar a evolução tecnológica e social e as suas implicações na educação
• Adquirir competências para o desenvolvimento de actividades adequadas ao processo de aprendizagem de crianças
com recursos às TIC. 
• Produzir, utilizar e avaliar recursos educativos digitais potenciadores da construção do conhecimento, com base em
metodologias ativas e inovadoras, aplicando as ferramentas técnicas e teóricas essenciais no planeamento de
actividades educativas com o recurso às TIC.
• Implementar atividades disciplinares, interdisciplinares e/ou transdisciplinares, recorrendo à Internet e as
ferramentas Web 2.0, que permitam aos alunos utilizar as TIC nos seus processos de aprendizagem e no ensino
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enquanto agente educativa.
• Usar as potencialidades da interação à distância, nomeadamente de comunicação síncrona e assíncrona, para
colaborar, partilhar e produzir saberes através de ambientes digitais de aprendizagem.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Understand and analyze recent technological and social evolution and its implications in education.
Acquire competences to develop activities appropriate to a child’s learning process using ICT resources.
Produce, use, and assess digital educational resources that aid in constructing knowledge through active and
innovative methodologies, applying technical tools and theory required for the planning of ICT-based educational
activities.
Implement activities for their class, even inter and transdisciplinary activities, using the Internet and Web 2.0 tools
which allow students to use ICT in their own learning processes and in their future teaching.
Use synchronous and asynchronous distance learning to collaborate, share, and produce knowledge via digital
learning environments.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
A importância das TIC na sociedade atual, sociedade do conhecimento 
Conceito comunicativo, colaborativo, social e as TIC 
A aprendizagem colaborativa: teorias e modelos de aprendizagem em rede 
As TIC no contexto educativo
A implementação de estratégias colaborativas assentes nas TIC no ensino de inglês às crianças 
A Internet e as suas ferramentas interativas: ferramentas Web 2.0 no ensino de inglês às crianças

3.3.5. Syllabus:
ICT in today’s society – the Knowledge Society.
Communicative, collaborative and social concept of ICT.
Collaborative learning: Theories and models for learning in a network.
ITC in the contexto of education.
The implementation of collaborative ICT strategies for teaching English to young learners.
The Internet and interactive tools: Web 2.0 for teaching English to young learners.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos da UC pretendem capacitar o aluno para a utilização das TIC na sala de aula, proporcionando as
ferramentas adequadas, bem como as suas funções, para o ensino do inglês para o EB, 1º ciclo. Para poder vir a
participar e desenvolver a sua atividade na área da educação, o aluno irá adquirir competências e conhecimentos
sobre as tecnologias de informação e comunicação no sentido específico e geral, centrados por isso primeiro na
importância das TIC na atual sociedade do conhecimento e no seu papel comunicativo, colaborativo e social. 
O aluno ainda deve saber distinguir entre ferramentas e tecnologias, indo ao encontro do mais adequado para o
propósito educativo indicado. Na perspetiva da colaboração, são as ferramentas de Web 2.0 que mais se distinguem e
por isso, haverá necessidade de adquirir e demonstrar conhecimento das mesmas e aplicá-las corretamente no
contexto do ensino de inglês às crianças. O Seminário Interdisciplinar I será lecionada por alguns em português e por
outros em inglês para aplicar com mais precisão as orientações lexicais/linguísticos/culturais específicos e gerais. 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus of this curricular unit should provide students with the skills to use ICT in the classroom to teach English
to primary school children with the appropriate tools and knowledge of their uses. To be able to participate and work in
the area of education, the students will have to acquire competence and knowledge of the information and
communication technologies both specifically and in general, focusing on the importance of ICT in today’s Knowledge
Society and the its communicative, collaborative, and social role. 
Students should also distinguish between tools and technologies, to find those most appropriate for a given
educational purpose. In terms of collaboration, Web 2.0 tools stand out so there will be a need to acquire and
demonstrate knowledge of these and to apply them correctly in the context of teaching English to children. This
interdisciplinary seminar will be taught by some professors in Portuguese and by others in English to more accurately
apply the lexical/linguistic/cultural orientations, both specific and general.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Com o intuito de envolver e responsabilizar o aluno no processo de ensino/aprendizagem da língua inglesa e não
obstando a lição expositiva quando necessária, será dado mais ênfase à lição interativa e trabalho de grupo para
simulações, projetos, debate e estudo de casos. Trabalho individual ou em grupo poderá também incluir
apresentações de trabalhos, leitura e investigação, trabalho de campo e estudos de casos relevantes. Todo o material
indispensável é indicado na plataforma Blackboard da UC ao longo do semestre.
O aluno deve optar pelo tipo de avaliação:
Continua qualidade de participação (50%) + trabalhos escritos e orais, investigação e apontamentos compilados no
dossier online (50%); 
Exame exame escrito (100%); 
Exame de recurso exame escrito (100%).

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):



29/06/2020 NCE/14/1402136 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=acd548f5-c6d6-d8f8-f5b4-54ab217220ea&formId=56267ccc-3044-e5df-9f2b-5… 32/49

In order to involve the students, making them responsible within the teaching/learning process and notwithstanding
the occasional lecture, greater emphasis will be given to interactive lessons and group work for
dramatizations/simulations, projects, debates and case studies. Individual and group work may also include
presentations of assignments/projects, reading and research, field work and relevant case studies. All of the learning
material is posted in a timely manner on the Blackboard e-learning platform for distance education.
Students select the following assessment: Ongoing – quality of participation (50%) + quality of written/oral
assignments, research, and notes compiled in your individual online dossier (50%); or Exam – written test (100%); or
Recourse – written test (100%).

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias a aplicar seguem o intuito de envolver e responsabilizar o aluno no processo de
ensino/aprendizagem das TIC no ensino do inglês como língua estrangeira, tendo sempre presente a necessidade de
formar alunos do EB, 1º ciclo. Para se atingirem os objetivos propostos a metodologia na unidade curricular assenta
em princípios de formação específica em TIC e na sua aplicação no ensino de inglês para dar o maior apoio ao
desenvolvimento da aprendizagem colaborativo e da competência do aluno enquanto pessoa e profissional. Sabendo
que as abordagens metalinguísticas são despoletadas no aluno através do ato de escrever, o trabalho a desenvolver
envolve um componente importante de escrita na compilação de um dossier online, uma componente de escrita com
recurso a ferramentas da Web 2.0, que inclui trabalhos escritos e orais bem como evidências da sua investigação e
apontamentos. No entanto, já que as futuras intervenções comunicativas do aluno caraterizam-se sobretudo pela sua
natureza oral, este componente é desenvolvido com muito empenho, nomeadamente através de debates, trabalho de
grupo para desenvolvimento de ideias (brainstorming) e planeamento seguido de apresentação improvisada ou
ensaiada do resultado.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The methodologies to be used involve the students, making them responsible and motivated within the process of
teaching/learning English as a foreign language, and maintain everpresent the need to interact with and educate
primary school students. To reach the proposed objectives, the methodology of the curricular unit is based on
principles of specific training in ICT and its application in the teaching of English to better support the development of
collaborative learning and the competence of the students as individuals and a professional as educators. Based on
current research sustaining the sole activation of metalinguistic strategies, which are essential to foreign language
learning, through the act of writing, the assignments to be carried out involve a strong component of this very writing
online. Nevertheless, since the focus of the class is spoken English, this competence is also highlighted through
debates, group work, development of ideas (brainstorming) and planning followed by presentations, both improvised
and rehearsed.

3.3.9. Bibliografia principal:
Ala-Mutka et al. (2008). Learning 2.0: A Study on the Impact of Web 2.0 Innovations on Education and Training in
Europe. EC, ISPR. 
Carvalho, A. A. (2008). Manual de Ferramentas da Web 2. 0 para Professores. Lisboa: ME/DGIDC.
Dias, P., and Osório, A. (2008). Ambientes Educativos Emergentes. Braga: CC Universidade do Minho. 
Dias, P., and Osório, A. (2012). TIC na Educação: Perspetivas de Inovação. Braga: CC Universidade do Minho. 
Downes, S. (2012) Connectivism and Connective Knowledge Essays on meaning and learning networks. CC BY-NC-SA.
Morgado, M. et al. (2015). ReCLes.pt CLIL Training Guide: Creating a CLIL Learning Community in Higher Education
(Ch. 3: Section 6 – CLIL Materials and Resources: Using electronic material). Estoril: CPP.
Okada, A. (2013). Recursos Educacionais Abertos & Redes Sociais. São Luís: EdUEMA. Licença Aberta Creative
Commons CC BY SA.
UNESCO. (2012). Las TIC en la Educación. United Nations Educational Scientific and Cultural Organizations. [Online].

Mapa IV - Sem. Interdisc. II - Estratégias de Avaliação para o Ensino das LE a Crianças/Assessment Strategies

3.3.1. Unidade curricular:
Sem. Interdisc. II - Estratégias de Avaliação para o Ensino das LE a Crianças/Assessment Strategies

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Florbela Lages Antunes Rodrigues 15 S + 15 OT

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

Rosa Branca Almeida Figueiredo 10 S
José Filipe Nunes Pereira Saraiva 10 S

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Identificar princípios fundamentais da avaliação de línguas.
• Conhecer o contexto europeu do ensino de Línguas Estrangeiras a crianças.
• Compreender princípios teóricos subjacentes a diferentes abordagens ao ensino da LE a crianças.
• Construir estratégias de intervenção na avaliação da aprendizagem do Inglês no 1º CEB
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3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Identify the basic principles of FL assessment
Get to know the European context for teaching FL to children
Understand the underlying theories to a variety of approaches to FL teaching for young learners
Build practical strategies for assessing learning of English in Primary School

3.3.5. Conteúdos programáticos:
• Os objetivos do ensino de uma LE a crianças
• As metas curriculares do inglês no 1º CEB 
• Abordagens à avaliação da aprendizagem de uma LE no 1º CEB
• Estratégias de avaliação da LE no 1º CEB
• Os processos de correção e de gestão pedagógica do erro.
• Avaliação e reprogramação.

3.3.5. Syllabus:
The objectives in FL teaching for children
The goals defined by the Ministry for English in Primary School
Assessment of FL learning in Primary School
Assessment strategies for FL in Primary School
Correction processes and pedagogical management of errors
Assessment, evaluation, and reprogramming

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Todos os conteúdos a aprofundar convergem para a consolidação dos objetivos referidos, visando a preparação do
aluno, como futuro profissional, dotando-o de ferramentas essenciais, no que concerne ao conhececimento da
avaliação da aprendizagem da língua estrangeira de acordo com as políticas educativas, passando pela análise e
reflexão crítica de outras questões subjacentes e suscetíveis de aplicação futura, que se tornarão exequíveis,
ajudando a uma melhor compreensão e fundamentação em relação ao processo de ensino e aprendizagem.
Com o posterior domínio dos conteúdos, pretende-se a materialização dos objetivos, remetendo para o princípio e fim
último de toda a educação: a formação do indivíduo como Pessoa, alicerçada numa educação para a autonomia.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The content covered to reach the objectives aims to prepare the student as a professional who will use the appropriate
tools to assess learning a foreign language respecting education policy, analyzing and reflecting critically on related
issues for future practical use to better understand and support the teaching/learning process.
By learning the syllabus, the objectives come to fruition so that the student is educated as a person based on
education aimed at autonomy.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O modelo de avaliação a adotar respeitará o Regulamento de Avaliação aprovado para a ESECD. Nesta disciplina
valorizar-se-á, quer o conhecimento preciso e objetivo dos conteúdos apresentados na aula, quer a sua reflexão
crítica. Nas aulas serão valorizadas as metodologias ativas e potenciadoras da participação dos alunos. O trabalho de
grupo, a análise de textos teóricos e legislativos, o debate e a pesquisa serão metodologias a implementar. 
Para a avaliação contínua , com obrigatoriedade de 2/3 das presenças (com exceção dos alunos abrangidos por
legislação específica), serão considerados os seguintes elementos, com a respetiva ponderação: 1. Participação
solicitada - 10%; 2. Trabalho escrito e apresentado oralmente - 30%; 3. Trabalho escrito realizado na aula - 60%.
A avaliação por exame final constará de uma prova escrita. O aluno poderá ser convocado para uma prova oral, sendo
a classificação final a média aritmética da prova escrita e da prova oral.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The assessment model follows the Assessment Norms of the School. Objective and precise knowledge and critical
reflection are valued through active methodologies and participatory activities, like group work, textual analysis of
theory and legislation among others, debate and research. 
For the continuous assessment of students with mandatory 2/3 attendance (with the exception of students covered by
specific legislation), the following factors will be considered: 1. Requested participation -10%; 2. Work written and
presented orally-30%; 3. Written work done in class -60%.
The final exam will consist of a written test. If the teacher deems necessary, the student will be called for an oral exam,
the final grade being the arithmetic average of the written test and the oral test.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias de ensino estão em consonância com os objetivos da unidade curricular dado que o
desenvolvimento do programa obedece aos objetivos e, por sua vez, está com elas articulada.
As metodologias da UC convergem na materialização dos objetivos propostos, uma vez que os alunos desenvolverão
um trabalho conducente à interiorização dos conteúdos trabalhados em aula e uma reflexão sobre a sua aplicação na
área profissional, implementando atividades promotoras necessárias e adequadas.
A orientação tutorial servirá para esclarecimento de dúvidas e acompanhamento na realização dos trabalhos.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
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The teaching methodology is coherent with the learning outcomes given that the syllabus follows the objectives. The
methodologies of the CU converge in the materialization of the learning outcomes, since students will develop
structures leading to the internalization of the contents learned in the classroom and a reflection on its application in
the professional field. The tutorials will help students with their doubts and there will be a follow-up and monitoring on
the implementation of their research work.

3.3.9. Bibliografia principal:
AZENHA, Manuel (2001). As línguas estrangeiras e a aprendizagem baseada na execução de
tarefas (ABET). Porto: Edições ASA, Cadernos Pedagógicos, 55
CONSELHO DA EUROPA (2001). Quadro europeu comum de referência para as línguas.
Aprendizagem, ensino, avaliação. Porto: Edições ASA.
TAVARES, C. F. (2007). Didáctica do Português - língua materna e não materna - no ensino básico. Porto: Porto Editora.
VIANA, F. L. (2009). O ensino da leitura: a avaliação. Lisboa: Ministério da Educação – Direcção-Geral de Inovação e
Desenvolvimento Curricular.

Mapa IV - Análise e Desenvolvimento de Materiais para o Ensino do Inglês no 1º CEB/ ELT Materials in Primary

3.3.1. Unidade curricular:
Análise e Desenvolvimento de Materiais para o Ensino do Inglês no 1º CEB/ ELT Materials in Primary

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Carla Helena Henriques Candeias de Teles Ravasco Nobre 75 TP + 15 OT

3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objetivo geral é o de complementar as competências pedagógicas, linguísticas e científicas dos professores na área
de ensino de inglês a alunos do 1º ciclo do Ensino Básico. 
Os alunos deverão revelar competências críticas e construtivas na análise dos materiais pedagógicos existentes e
apresentar aptidões de desenvolvimento, aperfeiçoamento e adaptação dos materiais pedagógicos ao contexto formal
específico da turma em que lecionam, tendo em consideração as metas curriculares definidas pelo Ministério da
Educação, as diferentes metodologias e abordagens e a exploração das mais recentes práticas no ensino de línguas
estrangeiras. 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The general objective is to complement the pedagogical, linguistic and scientific competences of the teachers in the
area of teaching English to young learners. 
Students should demonstrate critical and constructive competences in the analysis of the existing pedagogical
materials and reveal skills in the development, improvement and adaptation of the pedagogical materials according to
the formal context of the class they are teaching, bearing in mind the metas curriculares defined by the Ministry of
Education, the different methodologies and approaches and the exploration of the most recent practices of language
teaching.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Metas curriculares
2. A Dinâmica da aula, planificação e disposição da sala de aula
3. Equipamento da sala de aula e tecnologias – a escola, a sala de aula e os alunos 
4. A Internet e as TIC
5. Listening: áudio e vídeo; histórias; cantigas e lengalengas
6. A leitura e a escrita (escrita criativa, estímulo à escrita e trabalho de projeto)
7. Realia e materiais reais
8. Role Play e técnicas semelhantes; Cuisennaire rods
9. Fichas da trabalho e cartões feitos pelos professores 
10. Fantoches e máscaras
11. Flashcards, posters e cartazes
12. Jogos

3.3.5. Syllabus:
1. Metas curriculares
2. Managing the classroom according to lesson planning and lesson stages
3. Classroom equipment and Technologies- the school, the classroom, the pupils
4. Using coursebooks – coursebook assessment
5. Using the Internet and ICT
6. Listening: audio and video; storytelling; Songs and Rhymes
7. Reading and writing (Creative writing, stimulating writing and Project work)
8. Realia and real-life materials
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9. Role Play and related techniques; Cuisennaire rods
10. Teacher-made worksheets and workcard
11. Puppets and masks
12. Flashcards, Posters and friezes
13. Games

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os objetivos pretendem complementar as competências pedagógicas e linguísticas dos professores na área de ensino
de inglês a alunos do 1º ciclo do Ensino Básico. Para tal, os conteúdos programáticos promovem um contacto direto
com os materiais existentes, uma visão crítica sobre o assunto de forma a atualizar a adaptar os materiais de acordo
com os tópicos principais decorrentes do ensino de línguas estrangeiras a crianças.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The objectives aim to complement the pedagogical and linguistic competences of teachers in the area of teaching
English to Young learners. Thus, the contents propose a straight contact with the existing materials, with a critical view
on the subject in order to update and adapt the materials according to the main themes in teaching English as a
second language.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são de natureza teórico-prática, com exposição e descoberta e conceção de materiais pedagógico-
linguísticos, seguida de aplicação e prática. São privilegiadas as metodologias que visam a aprendizagem autónoma
dos alunos. 
(de acordo com o regulamento Escolar dos cursos de 1º Ciclo do Instituto Politécnico da Guarda)
A classificação resulta dos seguintes elementos e repetivas ponderações:
• 75% nota de avaliação contínua (trabalhos individuais ou de grupo; resolução de exercícios; apresentação de
projetos orais; desempenho nas aulas)
• 25% nota de frequência.
Avaliação por Exame
A classificação resulta de uma prova escrita marcada pelos serviços em época própria.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Classes are theoretical and practical, with presentation of the syllabus and discovery and C The methodologies that
encourage student autonomy are preferred. (Assessment is made according to Regulamento Escolar dos cursos de 1º
Ciclo do Instituto Politécnico da Guarda)
Continuous Assessment: The grade is obtained by: 75% of continuous assessment (Individual work and group work,
resolution of exercises, oral presentations, performance in class) / 25% written test 
Exam: The final grade is dependent on the written exam.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os objetivos de aprendizagem visam preparar professores na área do Ensino de Inglês no 1º CEB, capazes de produzir
e de adaptar materiais pedagógicos e linguísticos em diferentes contextos de ensino formal a crianças. Assim, as
aulas são de natureza teórico-prática, de forma a dotar os alunos de ferramentas, aptidões a competências linguísticas
e pedagógicas para desenvolver autonomamente o processo de ensino/aprendizagem das LEs.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The learning objectives aim to prepare teachers in the area of teaching English to Young Learners, able to produce and
adapt pedagogical and linguistic materials to different contexts of children formal teaching. Thus the classes, which
are theoretical and practical, propose methodologies and approach that provide students with the linguistic and
pedagogical tools, skills and competences to develop autonomously the teaching and learning process.

3.3.9. Bibliografia principal:
Brewster, Jean,Gail Ellis,Denis Girard (2013).The Primary English Teacher's Guide 2nd Edition. Penguin
Readers:London
Byram, Michael. Routledge Encyclopedia of Language Teaching and Learning(2013) Canada: Routledge.
Cameron, Lynne (2010). Teaching Languages to Young Learners. Cambridge: Cambridge University Press.
Fischer, Glória e Lucília José Justino et all (1990). Didáctica das Línguas Estrangeiras. Lisboa: Universidade Aberta. 
Harmer, Jeremy (2007). How to Teach English. Harlow: Pearson Education Limited. 
Herschensohn, Julia and Martha Young-Scholten (2013) The Cambridge Handbook of Second Language Acquisition.
Cambbridge: Cabbridge University Press.
Lightbown, Patsy e Nina Spada (2013). How Languages are Learned. Oxford: OUP.
Richards, Jack C. and Theodore Stephen Rodgers (2001). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge:
Cambridge University Press.

Ur, Penny (1991). A Course in Language Teaching – Practice and Theory. Cambridge: Cambridge University Press.
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4. Descrição e fundamentação dos recursos docentes do ciclo de estudos
4.1 Descrição e fundamentação dos recursos docentes do ciclo de estudos

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa V - Cristina Rita Arala Chaves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Cristina Rita Arala Chaves

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:
Equiparado a Assistente ou equivalente

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

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

Mapa V - Mário José Silva Meleiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mário José Silva Meleiro

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 Adjunto ou equivalente

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

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

Mapa V - José Filipe Nunes Pereira Saraiva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Filipe Nunes Pereira Saraiva

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 Adjunto ou equivalente

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/56267ccc-3044-e5df-9f2b-54c77bb97699/questionId/b8ba2b8e-9809-73ab-22da-54025fb290e4/annexId/9a5de18d-e5a4-1c8f-2192-54da461ea1c2
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/56267ccc-3044-e5df-9f2b-54c77bb97699/questionId/b8ba2b8e-9809-73ab-22da-54025fb290e4/annexId/155dbf69-e14e-5940-4787-54da47067ccf
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4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - Rosa Branca Almeida Figueiredo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rosa Branca Almeida Figueiredo

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 Adjunto ou equivalente

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

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

Mapa V - Elisabete Batoco Constante de Brito

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Elisabete Batoco Constante de Brito

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 Adjunto ou equivalente

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

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

Mapa V - Florbela Lages Antunes Rodrigues

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Florbela Lages Antunes Rodrigues

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 Adjunto ou equivalente

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

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/56267ccc-3044-e5df-9f2b-54c77bb97699/questionId/b8ba2b8e-9809-73ab-22da-54025fb290e4/annexId/5965b4f5-b80a-a3b7-273c-54da4819a9c1
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/56267ccc-3044-e5df-9f2b-54c77bb97699/questionId/b8ba2b8e-9809-73ab-22da-54025fb290e4/annexId/caae2392-afce-9c7c-0524-54da48d4a1ca
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/56267ccc-3044-e5df-9f2b-54c77bb97699/questionId/b8ba2b8e-9809-73ab-22da-54025fb290e4/annexId/a7f426e0-9545-07b6-f687-54da4952d678
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/56267ccc-3044-e5df-9f2b-54c77bb97699/questionId/b8ba2b8e-9809-73ab-22da-54025fb290e4/annexId/973ebc29-b530-2c85-9450-54da49b915de
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Mapa V - María del Carmen Arau Ribeiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
María del Carmen Arau Ribeiro

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):
Escola Superior de Tecnologia e Gestão

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Mapa V - Luísa Maria Lucas Queiroz Campos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luísa Maria Lucas Queiroz Campos

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):
Escola Superior de Tecnologia e Gestão

4.1.1.4. Categoria:
Professor Coordenador ou equivalente

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

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

Mapa V - Samuel Walter Best

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Samuel Walter Best

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):
Escola Superior de Tecnologia e Gestão

4.1.1.4. Categoria:
Professor Coordenador ou equivalente

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

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

Mapa V - Carlos Jorge Gonçalves Brigas

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/56267ccc-3044-e5df-9f2b-54c77bb97699/questionId/b8ba2b8e-9809-73ab-22da-54025fb290e4/annexId/c5472ab4-f34a-9e58-2696-54da4a5522e3
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/56267ccc-3044-e5df-9f2b-54c77bb97699/questionId/b8ba2b8e-9809-73ab-22da-54025fb290e4/annexId/282e6c88-d46b-7aee-fe51-54da4aff3a9d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/56267ccc-3044-e5df-9f2b-54c77bb97699/questionId/b8ba2b8e-9809-73ab-22da-54025fb290e4/annexId/8c650de6-71a5-ff8c-9a6e-54da4b5457e8
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Carlos Jorge Gonçalves Brigas

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 Adjunto ou equivalente

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

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

Mapa V - Natália Fernandes Gomes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Natália Fernandes Gomes

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):
Escola Superior de Tecnologia e Gestão

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 do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - Carla Helena Henriques Candeias de Teles Ravasco Nobre

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carla Helena Henriques Candeias de Teles Ravasco Nobre

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 Adjunto ou equivalente

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

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

Mapa V - Zaida Maria Lopes Pinto Ferreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Zaida Maria Lopes Pinto Ferreira

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/56267ccc-3044-e5df-9f2b-54c77bb97699/questionId/b8ba2b8e-9809-73ab-22da-54025fb290e4/annexId/93563202-399b-a196-4f26-54da4c25cd5f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/56267ccc-3044-e5df-9f2b-54c77bb97699/questionId/b8ba2b8e-9809-73ab-22da-54025fb290e4/annexId/9d76c2ad-7b25-0a36-f6f5-54da4c67f5c3
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/56267ccc-3044-e5df-9f2b-54c77bb97699/questionId/b8ba2b8e-9809-73ab-22da-54025fb290e4/annexId/a06bfe61-3324-b99b-b7ad-54dbd53bf215
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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):
Escola Superior de Turismo e Hotelaria

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

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

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

4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos

4.1.2. Equipa docente do ciclo de estudos / Teaching staff of the study programme

Nome / Name Grau /
Degree Área científica / Scientific Area Regime de tempo /

Employment link
Informação/
Information

Cristina Rita Arala Chaves Mestre Línguas e Literaturas Modernas - Inglês 100 Ficha submetida
Mário José Silva Meleiro Doutor Linguística 100 Ficha submetida

José Filipe Nunes Pereira Saraiva Mestre Ciências da Educação – Supervisão do
Português 100 Ficha submetida

Rosa Branca Almeida Figueiredo Doutor Estudos Artísticos 100 Ficha submetida
Elisabete Batoco Constante de Brito Doutor Educação 100 Ficha submetida
Florbela Lages Antunes Rodrigues Doutor Educação 100 Ficha submetida
María del Carmen Arau Ribeiro Doutor Letras 100 Ficha submetida

Luísa Maria Lucas Queiroz Campos Doutor Estudos Anglo-Portugueses: Lit. de
Expressão Inglesa/ English 100 Ficha submetida

Samuel Walter Best Doutor English 100 Ficha submetida
Carlos Jorge Gonçalves Brigas Doutor Engenharia Informática 100 Ficha submetida
Natália Fernandes Gomes Doutor Tecnologias e educação 100 Ficha submetida
Carla Helena Henriques Candeias de
Teles Ravasco Nobre Doutor Letras 100 Ficha submetida

Zaida Maria Lopes Pinto Ferreira Doutor Literatura 100 Ficha submetida
(13 Items)   1300  

<sem resposta>

4.2. Dados percentuais dos recursos docentes do ciclo de estudos

4.2.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos

4.2.1. Corpo docente próprio do ciclo de estudos / Full time teaching staff

Corpo docente próprio / Full time teaching staff ETI / FTE Percentagem* / Percentage*
Docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / Full time teachers: 13 100

4.2.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

4.2.2. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff ETI / FTE Percentagem* / Percentage*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff with a PhD (FTE): 11 84.6

4.2.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/56267ccc-3044-e5df-9f2b-54c77bb97699/questionId/b8ba2b8e-9809-73ab-22da-54025fb290e4/annexId/66ab0d01-2e96-8c78-9f74-54f043767e47
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/b8ba2b8e-9809-73ab-22da-54025fb290e4/formId/56267ccc-3044-e5df-9f2b-54c77bb97699/annexId/9a5de18d-e5a4-1c8f-2192-54da461ea1c2
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/b8ba2b8e-9809-73ab-22da-54025fb290e4/formId/56267ccc-3044-e5df-9f2b-54c77bb97699/annexId/155dbf69-e14e-5940-4787-54da47067ccf
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/b8ba2b8e-9809-73ab-22da-54025fb290e4/formId/56267ccc-3044-e5df-9f2b-54c77bb97699/annexId/5965b4f5-b80a-a3b7-273c-54da4819a9c1
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/b8ba2b8e-9809-73ab-22da-54025fb290e4/formId/56267ccc-3044-e5df-9f2b-54c77bb97699/annexId/caae2392-afce-9c7c-0524-54da48d4a1ca
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/b8ba2b8e-9809-73ab-22da-54025fb290e4/formId/56267ccc-3044-e5df-9f2b-54c77bb97699/annexId/a7f426e0-9545-07b6-f687-54da4952d678
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/b8ba2b8e-9809-73ab-22da-54025fb290e4/formId/56267ccc-3044-e5df-9f2b-54c77bb97699/annexId/973ebc29-b530-2c85-9450-54da49b915de
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/b8ba2b8e-9809-73ab-22da-54025fb290e4/formId/56267ccc-3044-e5df-9f2b-54c77bb97699/annexId/c5472ab4-f34a-9e58-2696-54da4a5522e3
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/b8ba2b8e-9809-73ab-22da-54025fb290e4/formId/56267ccc-3044-e5df-9f2b-54c77bb97699/annexId/282e6c88-d46b-7aee-fe51-54da4aff3a9d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/b8ba2b8e-9809-73ab-22da-54025fb290e4/formId/56267ccc-3044-e5df-9f2b-54c77bb97699/annexId/8c650de6-71a5-ff8c-9a6e-54da4b5457e8
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/b8ba2b8e-9809-73ab-22da-54025fb290e4/formId/56267ccc-3044-e5df-9f2b-54c77bb97699/annexId/93563202-399b-a196-4f26-54da4c25cd5f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/b8ba2b8e-9809-73ab-22da-54025fb290e4/formId/56267ccc-3044-e5df-9f2b-54c77bb97699/annexId/9d76c2ad-7b25-0a36-f6f5-54da4c67f5c3
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/b8ba2b8e-9809-73ab-22da-54025fb290e4/formId/56267ccc-3044-e5df-9f2b-54c77bb97699/annexId/a06bfe61-3324-b99b-b7ad-54dbd53bf215
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/b8ba2b8e-9809-73ab-22da-54025fb290e4/formId/56267ccc-3044-e5df-9f2b-54c77bb97699/annexId/66ab0d01-2e96-8c78-9f74-54f043767e47
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4.2.3. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialized teaching staff

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
ETI
/
FTE

Percentagem*
/ Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) /
Teaching staff with a PhD, specialized in the main areas of the study programme (FTE): 8 61.5

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do ciclo
de estudos (ETI) / Specialists, without a PhD, of recognized professional experience and competence, in the main areas
of the study programme (FTE):

0 0

4.2.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

4.2.4. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação / Teaching staff stability and tranning dynamics

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos /
Full time teaching staff with a link to the institution for a period over three years: 13 100

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / Teaching staff
registered in a doctoral programme for more than one year (FTE): 2 15.4

4.3. Procedimento de avaliação do desempenho

4.3. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente actualização:
A avaliação do desempenho e das competências, o cumprimento dos conteúdos previstos, o funcionamento,
organização e A avaliação do desempenho e das competências dos docentes, o cumprimento dos conteúdos
previstos, o funcionamento, organização e desenvolvimento do trabalho é avaliado no final do semestre através dos
questionários aplicados pelo GAQ – Gabinete de Avaliação e Qualidade do IPG, onde os estudantes estabelecem a sua
perceção sobre o desempenho do docente e os mesmos são considerados pela direção de curso e têm repercussões
na sua avaliação. Deste processo surgem quando detetados aspetos a melhorar, de acordo com o procedimento de
garantia de qualidade das unidades curriculares, planos de ação, que determinam as causas e estabelecem ações de
melhoria a implementar, também as boas práticas são
registadas e consideradas com referências para aplicação futura. Todos os docentes estão sujeitos ao Regulamento
de Avaliação de Desempenho do IPG, no qual se avaliam as competências pedagógicas, organizacionais e científicas e
atividades desenvolvidas, por triénios de avaliação de desempenho ou anualmente em função dos contratos. No final
de cada ano os docentes elaboram as fichas de produção científica que suportam a elaboração do anuário científico o
qual é passível de avaliação por parte da UDI. A permanente atualização é disponibilizada através do apoio à
investigação, inscrição em programas de formação ou doutorais, a participação em eventos científicos, nacionais e
internacionais, para os quais há
apoio pecuniário assim como dispensa ou redução de serviço docente. A integração dos docentes em Centros de
Investigação permite a sua constante atualização cientifica e integração em projetos com financiamento interno ou de
entidades como a FCT. Há a destacar o funcionamento da Unidade de Investigação do Interior e a sua articulação com
centros de I&D nacionais e internacionais. A mobilidade do corpo docente potenciando novas experiências,
conhecimentos e parcerias de trabalho, constitui uma medida de fomento à qualificação e valorização dos docentes,
com partilha de investigação, experiencia de ensino-aprendizagem em Instituições de Ensino Superior congéneres,
que tem sido fomentadas pelo IPG através da UDi e do Gabinete de mobilidade e Cooperação.

4.3. Teaching staff performance evaluation procedures and measures for its permanent updating:
The assessment of teachers’ performance and skills, the fulfillment of the proposed content, its work operation,
organization and development is assessed at the end of the semester through questionnaires by GAQ - Office of
Assessment and Quality of IPG, where students establish their perception about the performance of teachers and they
are considered by the Degree Board and have an impact on their evaluation. From this process, when aspects to be
improved are detected, according to the procedure for quality assurance of degrees, action plans are made, which
determine the causes and establish improvement actions to be implemented, best practices are also recorded and
considered for application with future references. All teachers are subject to the Rules of IPG Performance Evaluation,
where teaching skills, and scientific and organizational activities are evaluated, for periods of three-year or annually,
depending on the contracts. At the end of each year, teachers fill in their
scientific development forms that support the Scientific Yearbook which is subject to assessment by the UDI.
The ongoing update is available through support for research, enrollment in training or doctoral programs,
participation in national and international scientific events, for which there is monetary support as well as a waiver or
reduction of teaching hours. The integration of teachers in research centers allows their constant scientific update and
integration in projects with internal financing or financing from entities as the FCT. The functioning of the Research
Unit of the Interior and its relationship with national and international R & D centers should be highlighted. The
mobility by teachers, leveraging new experiences, knowledge and working partnerships, is a measure of
encouragement to the qualification and appreciation of teachers, sharing
research, teaching and learning experience in similar Higher Education Institutions, which has been promoted by the
IPG through the UDI and the Office of mobility and cooperation.
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5. Descrição e fundamentação de outros recursos humanos e materiais
5.1. Pessoal não docente afecto ao ciclo de estudos:

Estarão afetos ao mestrado 3 funcionários: 1 técnico superior, para coordenação administrativa da parte letiva do
Mestrado e execução de procedimentos académicos; 2 funcionários auxiliares, para assegurar as condições do
ambiente letivo no horário previsto.

5.1. Non teaching staff allocated to the study programme:
Three non-teaching staff members will be related to the study program: 1 superior technician to coordinate
administrative aspects of the curricular part of the M.A. and to carry out academic paperwork; 2 auxiliary staff to
guarantee a satisfactory working environment.

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

Laboratório de Rádio 
Laboratório de Música
Laboratório de Microensino
Laboratório de Vídeo
Sala 05 Informática 
Sala 1.1 Informática
Atelier de Expressão-Plástica
Sala de Música 
Sala 2.2 Informática 
Sala de Internet 
Sala de Dança 
Sala de Leitura 
14 Salas de Aula

5.2. Facilities allocated to and/or used by the study programme (teaching spaces, libraries, laboratories, computer rooms,
etc.):

Radio Lab
Music Lab
Micro Learning Lab
Video Lab
2 Computer Rooms 
Arts and Crafts Workshop Room
Music Room
Dance room
Reading room
14 Classrooms

5.3. Indicação dos principais equipamentos e materiais afectos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos
didácticos e científicos, materiais e TICs):

Laboratório de línguas (computadores, leitor de DVD, consola controlo equipamento Roycan,
gravadores/reprodutores, Sistemas video-cassetes, monitores, auscultadores c/ microfone, colunas para reprodução
de som, equipamento som, ecrãs - tela de projecção, webcam c/sup mesa articulada, retroprojectores, TV cabo serviço
digital)
Laboratório de Microensino (Microcomputadores, Ecrã TELA PROJECÇÃO 150. DATA – SHOW - HP, Projector de Slides
, Sistema Video- Cassetes, Televisor 70CM, leitor DVD, Tripod, Máquina de Filmar, Plasma SAMSUNG – HD, Quadro
Interactivo SMART- BOARD)
Salas de Informática (Computadores, Quadros Interactivos Smart Board, Televisor, Vídeo , Leitor DVD, Videoprojector,
Tela de Projecção, Quadro Escolar

5.3. Indication of the main equipment and materials allocated to and/or used by the study programme (didactic and
scientific equipments, materials and ICTs):

Language Laboratory (computors, DVD player, console control, recorders, video-cassette systems, monitors,
headphones with microphone, speakers, sound equipment, individual screens and full screen, webcam with a portable
table, overhead projectors, cable TV with digital service)
MicroLearning Laboratory (Microcomputors, Full Projection Screen, Data show, Slide projector, video cassette system,
70cm TV, DVD player, Tripod, Camera, Plasma, SMART- BOARD)
Computer rooms (Computors, Smart Boards, TV, Vídeo cassette player, DVD player, Videoprojector, Full screen, white
board
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6. Actividades de formação e investigação
Mapa VI - 6.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem
a sua actividade científica

6.1. Mapa VI Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua actividade
científica / Research Centre(s) in the area of the study programme, where the teachers develop their scientific activities

Centro de Investigação / Research Centre
Classificação
(FCT) / Mark
(FCT)

IES / Institution
Observações
/
Observations

Unidade de Desenvolvimento do Interior Bom (2008) Instituto Politécnico da Guarda
Centro de Estudo de Teatro Excelente Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
CETAPS/TEALS —Centre for English, Translation and
Anglo-Portuguese Studies/Teacher Education and Appl
Language Studies

Bom
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa e Faculdade de Letras
da Universidade do Porto

Centro de Informática e Sistemas Excellent Universidade de Coimbra

Perguntas 6.2 e 6.3

6.2. Mapa resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos, na área predominante do ciclo de
estudos, em revistas internacionais com revisão por pares, nos últimos cinco anos (referenciação em formato APA):

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/56267ccc-3044-e5df-9f2b-54c77bb97699
6.3. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as actividades científicas,
tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos:

Na linha de investigação relacionada com Inovação Educacional e Formação de Professores da UDI existem os
seguintes projetos científicos da UDI: Abordagens interativas na educação; A Formação de Professores para a Escola
Inclusiva: a cultura inclusiva no distrito da Guarda.
Participação em DESI-1 (DESI 1 2011-1-TR1-ERA10-27830), DESI-2 (DESI-2 2012-1-TR1-ERA10-36811, financiada pela
Lifelong Learning Programme) e DESI-3 (2013-1-TR1-ERA10-48733, financiado pela Education and Culture Lifelong
Learning Programme.)
Colaboração com o projeto: Rede Tic e Sociedade (financiado pela FCT)
Participação no projeto: CLIL: Estudo Paralelo e Estudo Comparativo nas Instituições de Ensino Superior (2.500€) -
FCT - Partilha e Divulgação de Experiências em Inovação Didática no Ensino Superior Português. Processo 03/ID/2014.
30.09.2014-31.03.2015 (7 meses, financiamento da FCT)

6.3. List of the main projects and/or national and international partnerships, integrating the scientific, technological,
cultural and artistic activities developed in the area of the study programme:

In the scope of Educational Innovation of Teachers from UDI there are the following projects:Interactive approaches in
education; Forming teachers to inclusive Schools: the inclusive culture in Guarda.
Participation in DESI-1 (DESI 1 2011-1-TR1-ERA10-27830), DESI-2 (DESI-2 2012-1-TR1-ERA10-36811, financed by
Lifelong Learning Programme) and DESI-3 (2013-1-TR1-ERA10-48733, financed by Education and Culture Lifelong
Learning Programme.)
Collaboration in ICT Net and Society(by FCT)
Participation in CLIL: Comparative and Parallel study in Higher Education (2.500€) - FCT - Sharing and Dissemination
of experiences in Didactic Innovation. Process 03/ID/2014. 30.09.2014-31.03.2015 (7 months, financed by FCT)

7. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artísticas, prestação de
serviços à comunidade e formação avançada
7.1. Descreva estas actividades e se a sua oferta corresponde às necessidades do mercado, à missão e aos objetivos da
instituição:

Três projetos pioneiros no ensino das Línguas Estrangeira (LE) no 1º CEB (2004) na cidade da Guarda; Complementos
de Formação em Ensino do Inglês para o 1º CEB com turmas completas (2015); Cursos Livres de Língua Inglesa
abertos à comunidade (níveis QERCL) desde 2009; Language Rich Europe projeto com o British Council; Presidência
da ReCLes.pt – Associação de Centros de Linguas do Ensino Superior em Portugal (lançado em 2009 com 13 IES e
com 16 membros); Presidência da Aprolínguas – Associação Portuguesa de Professores de LE no Ensino Superior -
ambos com promoção de melhores práticas para o ensino das LE e a publicação de Selected Papers e congressos
nacional e internacionais desde 2004; Março das Línguas anual desde 2014 - com atividades para toda a comunidade;
Ações de Formação Contínua aprovadas pelo Conselho Científico de Braga. Promoção de Best Practices e
organização de encontros para ensino de LE e publicações de Selected Papers e encontros nacionais e internacionais.

7.1. Describe these activities and if they correspond to the market needs and to the mission and objectives of the
institution:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/56267ccc-3044-e5df-9f2b-54c77bb97699
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3 pioneering projects in FL teaching in Primary Schools (2004) in Guarda; Teacher Training in English Teaching for
Primary School (2015); English Language Courses open to the community (CEFR levels) since 2009; Language Rich
Europe project with the British Council; Presidency of ReCLes.pt - Assoc of Lang Centers in HE in Portugal (launched
in 2009 with 13 HEI and now with 16 members); Presidency of Aprolínguas - Portuguese Assoc of FL Professors in HE -
both to promote Best Practices for teaching FL and to publish Selected Papers in (inter)national conferences since
2004; March of Language annually since 2014 - with activities for the whole community; Ongoing Training approved by
the Scientific Council of Braga. Promotion of Best Practices and organization of meetings for teaching FL and
publishing Selected Papers of national and international encounters.

8. Enquadramento na rede de formação nacional da área (ensino superior
público)
8.1. Avaliação da empregabilidade dos graduados por ciclos de estudos similares com base nos dados do Ministério da
Economia:

Consideração a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 176/2014, de 12 de dezembro, que introduz nas habilitação
profissionais para a docência a área de especialização de Ensino de Inglês no 1º ciclo do Ensino Básico e sendo esta
uma necessidade identificada pelo Ministerio da Educação para uma mais-valia na formação dos estudantes deste
ciclo, percebe-se que a empregabilidade é efectiva face á necessidade. Assim, o ensino da língua inglesa com caráter
obrigatório a partir do 3.º ano de escolaridade, concretiza mais um passo na qualidade do ensino desta língua
estrangeira, assegurando -se um período de sete anos consecutivos do seu ensino obrigatório e amplia a necessidade
de recursos humanos qualificados para o efeito. Necessariamente originara a empregabilidade destes diplomados,
ampliando desta forma o numero de candidatos a ingressar nesta oferta formativa e potenciando a sua
empregabilidade face ás necessidades criadas.

8.1. Evaluation of the graduates' employability based on Ministry of Economy data:
Account the entry into force of Decree-Law 176/2014 of 12 December, introducing the professional qualification for
teaching the English Language specialization area in the 1st cycle of basic education and this being a need identified
by the Education Ministry for the training of students in this cycle, it can be seen that employability is effective face will
need. Thus, the teaching of English as compulsory from the 3rd grade, embodying another step in the quality of
teaching of foreign language, was ensuring a period of seven consecutive years of their compulsory education. Thus
to increase the need for qualified human resources for teaching originates clear employment needs of these graduates.
Necessarily originated employability of these graduates, extending form the number of graduates to join this training
offer, enhancing their employability meet the new needs.

8.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES):
O instituto Politécnico da Guarda e a escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto desenvolvem
investigação e formação há mais de 30 anos na área da educação em particular na educação básica e de 2º ciclo,
tendo formado alunos nas diversas vertes (Português/Inglês, Português/Francês; Educação Musical, educação Básica
de 1º e 2º ciclo). A capacidade formativa instalada em termos de recursos altamente qualificados, meios e recursos
pedagógicos são uma referência nesta área de formação na região, cuja ligação efectiva com todas as escolas,
agrupamentos da Comunidade Intermunicipal, permite atrair os docentes que procurem esta requalificação. Verifica-
se, também, um conjunto alargado de docentes que por via desta formação terão habilitações para o desempenho de
leccionação do Inglês no 1º ciclo, como é intenção da tutela.

8.2. Evaluation of the capability to attract students based on access data (DGES):
The Polytechnic Institute of Guarda and the Superior School of Education, Communication and Sport develop research
and training for over 30 years in education in particular area in basic education and 2nd cycle, having trained students
in all aspects (Portuguese / English, Portuguese / French, Music Education, Basic Education 1st and 2nd cycle). The
training capacity installed in highly skilled resources, facilities and teaching resources are a benchmark in this area of
training in the region. Effective liaison with all schools, groups of Intermunicipal Community, allows attract teachers
who are looking for this renewal. There is also a large number of teachers who through this training will have
qualifications for the teaching of English performance in the 1st cycle, as it is the intention of the Ministry.

8.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares:
O ciclo de estudos agora apresentados resulta de uma proposta da tutela promovendo a qualificação de docentes para
a leccionação do Inglês no primeiro ciclo. A instituição tem parcerias institucionais de colaboração coma os diversos
politécnico, através do Concelho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnico, através da Politécnica que
congrega os 8 politécnicos do centro de Portugal. Existe colaborações efectivas quer com os politécnicos, quer com
Instituições universitárias, que merecerão articulações em função colaborações a formalizar.

8.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study programmes:
The presented study cycle results from a proposal of the ministry promoting the qualification of teachers for the
English teaching in primary schools. The institution has several collaborative institutional partnerships eat the
polytechnic, through the Council Coordinator of the Higher Polytechnic Institutes, through the Polytechnic that brings
together the eight polytechnics in central Portugal. There are effective collaborations with either the polytechnic or
university with institutions that deserve joints due to formalize collaborations.
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9. Fundamentação do número de créditos ECTS do ciclo de estudos
9.1. Fundamentação do número total de créditos ECTS e da duração do ciclo de estudos, com base no determinado nos
artigos 8.º ou 9.º (1.º ciclo), 18.º (2.º ciclo), 19.º (mestrado integrado) e 31.º (3.º ciclo) do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de
Março:

Cumpre com o estipulado no 18.º do DL 74/2006 e no n.º 4 do art.º 14.º do DL 79/2014, que estabelece 90
créditos para este ciclo de estudos.

9.1. Justification of the total number of ECTS credits and of the duration of the study programme, based on articles no.8 or
9 (1st cycle), 18 (2nd cycle), 19 (integrated master) and 31 (3rd cycle) of Decreto-Lei no. 74/2006, March 24th:

Complies with the provisions of the 18th article of the Decree-Law 74/2006, and nº. 4 of article 14 of Decree-Law
79/2014, establishing 90 credits for this study cycle.

9.2. Metodologia utilizada no cálculo dos créditos ECTS das unidades curriculares:
Considerando o estipulado no n.º 2 do art.º 14.º do DL 79/2014 estabeleceu-se a função e importância de cada área de
formação; com base nesta referência definiram-se as UC e desenvolveram-se os respetivos conteúdos programáticos
de acordo com a sua função no ciclo de estudos. Finalmente, a atribuição dos ECTS às diferentes UC obedeceu à
ponderação da carga letiva semanal/semestral, bem como ao volume de trabalho exigido ao formando e às
metodologias de ensino aplicadas.

9.2. Methodology used for the calculation of the ECTS credits of the curricular units:
Considering the provisions of number 2 of article 14 of DL 79/2014, the function and importance of each curricular area
was established; based on this reference, the Curricular Units were defined and the respective syllabi were prepared
according to the respective function in the study cycle. Finally, the allocation of ECTS to different curricular units
required weighting of the weekly/ bi-annual course load, as well as the amount of work required to the graduate and the
teaching methodologies applied.

9.3. Forma como os docentes foram consultados sobre a metodologia de cálculo do número de créditos ECTS das
unidades curriculares:

O plano de estudo foi elaborado por uma comissão especializada que a remeteu às Unidades Técnicocientíficas, com
responsabilidade de lecionação no curso, que remeteram o seu parecer consultando os docentes envolvidos. Em
paralelo realizou-se um inquérito por questionário aos docentes, solicitando que se pronunciassem sobre: 1. O
número de ECTS atribuídos globalmente a cada área e a cada UC em particular; 2. As horas de contacto; 3. A tipologia
das horas de contacto; 4. O volume de trabalho suposto para o aluno; 5. A carga horária semanal das horas de
contacto.

9.3. Process used to consult the teaching staff about the methodology for calculating the number of ECTS credits of the
curricular units:

The study plan was developed by a specialized committee, which sent it to the Technical-Scientific units, with
responsibility for teaching the degree, which forwarded their opinion by consulting the teachers involved.
Simultaneously, a questionnaire was given to teachers, asking them to give their opinion about: 1 The number of ECTS
granted globally for each area and for each UC in particular; 2. Contact hours; 3 A typology for contact hours; 4 The
expectable student work load ; 5 The weekly workload of contact hours.

10. Comparação com ciclos de estudos de referência no espaço europeu
10.1. Exemplos de ciclos de estudos existentes em instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino Superior com
duração e estrutura semelhantes à proposta:

Há dez países da UE28, pertencentes ao EEES, que requerem o mestrado para a formação de professores para o
ensino no nível CITE 1 (que inclui o 1º CEB em Portugal) – França, Finlândia, Itália, Estónia, Alemanha, Eslovénia,
República Checa, Eslováquia, Croácia e Portugal. No entanto, a capacidade linguístico-pedagógica para o ensino de
inglês para crianças no nível CITE 1 (TEYL) é certificada sobretudo por diplomas e certificados emitidos por
Cambridge (University of Cambridge Local Examinations Syndicate – UCLES) e/ou Oxford TEFL - Trinity Cert TESOL,
Trinity Diploma TESOL. De referir que, em Itália, os detentores de uma licenciatura de cinco anos podem também
ensinar no CITE 1; existe, ainda, certificação regional em ensino a crianças e em competências linguístico-culturais da
língua inglesa, inicialmente intitulado “500-hour courses”, actualmente o CEPT (Certificate of English for Primary
School Teachers), desenvolvido na Universidade de Modena e Reggio Emilia.

10.1. Examples of study programmes with similar duration and structure offered by reference institutions of the European
Higher Education Area:

Ten countries of the EU28, within the EHEA, require an MA for teacher training for CITE1 (which includes the 1st cycle
of primary school in Portugal) – France, Finland, Italy, Estonia, Germany, Slovenia, Czech Republic, Slovakia, Croatia
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and Portugal. Linguistic and pedagogical skills for teaching English to young learners (TEYL), however, are primarily
certified by Cambridge (University of Cambridge Local Examinations Syndicate – UCLES) and/or Oxford TEFL - Trinity
Cert TESOL, Trinity Diploma TESOL. Note that in Italy a 5-year Bachelors also fulfills the requirements for teaching at
level CITE1 while regional certification in linguistic and cultural competences for English, initially the “500-hour
courses”, now the CEPT (Certificate of English for Primary School Teachers), developed by the University of Modena
and Reggio Emilia.

10.2. Comparação com objetivos de aprendizagem de ciclos de estudos análogos existentes em instituições de referência
do Espaço Europeu de Ensino Superior:

O mestrado no Ensino de Inglês ao 1º CEB geralmente tem quatro campos de atuação: (i) Métodos, Materiais,
Abordagens, Técnicos e Estratégias na Aprendizagem de Inglês; (ii) Estudos Orientados para a Linguagem; (iii)
Língua, Literatura e Cultura e (iv) Métodos de Investigação. É o caso nas Universidades de Leeds, York, Birmingham e
Exeter no Reino Unido, que se assemelham, em parte, às quatro áreas legalmente estipuladas em Portugal – a
Formação em Didática Específica (FDE), em Educação Geral (FED), na área de Docência (FAD) e na Prática do Ensino
Supervisionado (PES). A última parte, a PES, muitas vezes não se encontra no próprio currículo, sendo eventualmente
efetuada a prática de forma voluntária após conclusão do curso. Nas Universidades de Álcala (Espanha) também há
esta aposta, com apenas 60 ECTS.
Na Universidade de Eastern Finland (Joensuu, Finlândia), com 120 ECTS, existe um mestrado em conjunto com a
Herzen State Pedagogical University of Russia (St Petersburg, Russia), que prepara os alunos para o ensino das LE às
crianças com uma ênfase na competências intercultural e comunicativa nas crianças. 

10.2. Comparison with the intended learning outcomes of similar study programmes offered by reference institutions of
the European Higher Education Area:

The MA in Teaching English to Young Learners (TEYL) commonly covers the four (4) areas of (i) Methods, Materials,
Approaches, and Strategies involved in Language Learning; (ii) Language-Oriented Studies; (iii) Language, Literature,
and Culture; and (iv) Research Methods. This is true at the University of Leeds, University of York, University of
Birmingham, and University of Exeter in the UK. At the University of Álcala (Spain), the degree follows a similar
structure, though applicable to three different modules of English teaching in primary education. For 120 ECTS, we find
that the two-year International Masters Degree Programme in Early Language Education for Intercultural
Communication (120 ECTS) is offered jointly by the University of Eastern Finland (Joensuu campus, Finland) and the
Herzen State Pedagogical University of Russia (St Petersburg, Russia). This programme prepares students to teach
foreign languages to children with the emphasis on early age intercultural communication competence. 

11. Estágios e/ou Formação em Serviço
11.1. e 11.2 Locais de estágio e/ou formação em serviço (quando aplicável)

Mapa VII - Protocolos de Cooperação

Mapa VII - Escola Regional Dr José Dinis da Fonseca

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Escola Regional Dr José Dinis da Fonseca

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
11.1.2._Protocolo Outeiro de s miguel.pdf

Mapa VII - Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
11.1.2._Protocolo Escolas Afonso Albuquerque.pdf

Mapa VII - Agrupamento de Escolas da Sé

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Agrupamento de Escolas da Sé

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
11.1.2._Prototocolo escolas da Sé .pdf

Mapa VIII. Plano de distribuição dos estudantes

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/56267ccc-3044-e5df-9f2b-54c77bb97699/questionId/b980e10e-1cf1-1744-b201-54025f63833d/annexId/1506a50b-9190-25ae-f799-54c77b876232
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/56267ccc-3044-e5df-9f2b-54c77bb97699/questionId/b980e10e-1cf1-1744-b201-54025f63833d/annexId/54a925b8-2a86-15ea-bdaa-54e60da7d7f4
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/56267ccc-3044-e5df-9f2b-54c77bb97699/questionId/b980e10e-1cf1-1744-b201-54025f63833d/annexId/739c6aa5-a6e6-3c11-15fb-54e60d0d8d12
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11.2. Mapa VIII. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio e/ou formação em serviço demonstrando a
adequação dos recursos disponíveis.(PDF, máx. 100kB).

11.2._Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio - Ensino Ingles 1º CEB.pdf

11.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos estágios
e/ou formação em serviço.

11.3. Recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos estágios e/ou formação
em serviço:

Zaida Maria Lopes Pinto Ferreira
Maria João Alves da Costa Pereira
Cristina Rita Arala Chaves

11.3. Resources of the Institution to effectively follow its students during the in-service training periods:
Zaida Maria Lopes Pinto Ferreira
Maria João Alves da Costa Pereira
Cristina Rita Arala Chaves

11.4. Orientadores cooperantes

Mapa IX. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio e/ou formação em serviço
responsáveis por acompanhar os estudantes

11.4.1 Mapa IX. Mecanismos de avaliação e selecção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço,
negociados entre a Instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço (PDF, máx.
100kB):

11.4.1_Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes.pdf

Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos de formação de
professores)

11.4.2. Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos de
formação de professores) / External supervisors responsible for following the students' activities (mandatory for
teacher training study programmes)

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

Carla Maria Lourenço
Tavares

Escola Básica de São Miguel,
Guarda Professor Mestrado 19

Cláudia Isabel Silva
Sá Guedes Ribeiro

Agrupamento de Escolas da Sé,
Guarda Professor Mestrado 19

Sandra Augusta
Pereira dos Santos

Agrupamento de Escolas da Sé,
Guarda Professor Mestrado 18

Gracinda Maria Luís
Leão

Escola Regional dr José Dinis da
Fonseca Professor Mestrado 17

Ana Cristina Sousa
Moreira

Escola Básica de São Miguel,
Guarda Professor Licenciatura 20

12. Análise SWOT do ciclo de estudos
12.1. Pontos fortes:

Corpo docente doutorado ou com formação e experiência nas áreas fundamentais do Mestrado proposto
Convergência do potencial científico e técnico de três unidades orgânicas do IPG: ESECD, ESTG e ESTH
Longa tradição no ensino das LE e na formação de professores nesta área específica e na leccionação de cursos do 1º
CEB
Única oferta institucional a nível regional de um Mestrado em Ensino do Inglês no 1º CEB
Um Mestrado em consonância com cursos similares dentro do EEES que permitirá uma automática transferência de
créditos.
A diversificação da oferta formativa numa região do interior
Instalações e equipamentos adequados ao bom funcionamento do curso (destaque para dois laboratórios de línguas).
O IPG é membro da ReCLes.pt e sócio de CercleS numa rede de aprendizagem pan-europeia com 321 IES
Projectos (inter)nacionais na área de ensino das LE e da interculturalidade
Existência de uma plataforma Blackboard

12.1. Strengths:
Teaching staff with PhDs, with training and experience in the fundamental áreas of the proposed M.A.
Convergence of the scientific and technical potential of three organic units of the IPG - ESECD, ESTG and ESTH.
Long and vast tradition of teaching foreign languages and teacher training and of teaching future primary school

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/56267ccc-3044-e5df-9f2b-54c77bb97699/questionId/b98bbf30-6db0-65e6-6f70-54025f6c9240
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/56267ccc-3044-e5df-9f2b-54c77bb97699/questionId/b9a7b086-2feb-00e9-7408-54025f1986e5
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teachers.
The only institutional offering of an M.A. in Teaching English in Primary School in the region.
An M.A. similar to other degrees in the EHEA which allows for automatic transfer of ECTS credits.
Diversification of the educational offering in the inland region of the country.
Facilities and equipment for the degree to run well (note 2 state-of-the-art Language Labs)
The IPG is a member of ReCLes.pt(IPG) and of CercleS, the pan-European network of learning including 321 HEIs
(Inter)national projects in the area of FL teaching and interculturality
Blackboard learning platform

12.2. Pontos fracos:
A localização geográfica do IPG no interior do país, muitas vezes, apresentando-se como pouco atractiva para a
captação de novos alunos.
Despovoamento na zona envolvente.
A dificuldade em garantir professores orientadores dado a novidade do grupo de recrutamento 120.
A suspensão do 1º ciclo de estudos, na variante de inglês.
Poucos alunos inscritos no IPG.

12.2. Weaknesses:
The geographic location of the IPG in the inland region is sometimes makes it more difficult to attract new students.
Depopulation of the region.
The difficulty of guaranteeing supervising teachers in the community since the recruitment group 120 is new.
There is currently no 1st cycle of studies in the area of English.
Few students at the IPG.

12.3. Oportunidades:
A participação no projeto Language Rich Europe com o British Council 
Conversão do ponto fraco da localização geográfica num ponto forte, diversificando a oferta formativa, adaptando às
necessidades regionais e permitindo a fixação de alunos
Atualização de protocolos com os vários agrupamentos escolares da região 
A convergência de sinergias de três Escolas do IPG enriquecem a proposta curricular e criam oportunidades de novas
abordagens no ensino do Inglês no 1º CEB (destaque para a utilização das TIC no ensino das Línguas) criando, ainda,
oportunidades para inovar nas metodologias de ensino e apoiar a formação de docentes.
O estudo da Língua Inglesa e a consciência da multiculturalidade no mundo actual, que a proposta deste curso
implica, representam uma oportunidade para os alunos conseguirem uma nova perspectiva de vida e melhorarem a
sua capacidade de adaptação ao mundo global
Requalificação de docentes 

12.3. Opportunities:
Language Rich Europe with the British Council has opened the door to future projects with this private institution.
Location becomes a strength, diversifying the training offering, allowing local residents to study close to home.
Updating of protocols with the various school groupings in the region.
The convergence of synergies of the three IPG schools enriches the M.A. proposal and creates new opportunities for
approaching primary school English teaching in new ways, particularly through ICT, and other methodological
innovation in education and for the support of teacher training. 
The study of English and the awareness of multiculturalism in today’s world, both incorporated in this proposal,
represent an opportunity for students to obtain a new perspective on life and improve their abilities to adapt.
Re-qualification of teachers 

12.4. Constrangimentos:
Prevê-se forte concorrência na oferta de formação semelhante no país ao nível das instituições de ensino superior.
Existe um decréscimo substancial da população estudantil que procura os cursos de formação de professores ou do
ensino de Línguas Estrangeiras.
Momento de crise económica do país, consequentemente, falta de condições de financiamento para que os alunos
possam frequentar o ensino superior.
Eventual desemprego na área de formação, dado o número elevado de escolas do 1º CEB que fecharam na região. 

12.4. Threats:
There may be strong competition for students in this area throughout the country.
There is a substantial decline in the student population looking to become teachers or even to teach foreign
languages.
The prolonged economic crisis and the consequent lack of conditions for financing means that some students cannot
go to college.
The future unemployment in this area since many primary schools in the region have closed.

12.5. CONCLUSÕES:
O curso enquadra-se no Projecto Educativo, Científico e Cultural da Escola proponente (ESECD) e das Escolas
Parceiras (ESTG + ESTH).
Existem recursos humanos e materiais nas Escolas que permitem assegurar uma formação de qualidade, destacando-
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se o elevado número de professores doutorados nas áreas primordiais do curso, bem como projetos de investigação
em curso.
As pesquisas efectuadas indicam a existência de saídas profissionais na área da formação proposta, tanto a nível
nacional como europeu.
Estes e outros pontos fortes apontados anteriormente estão em condições de colmatar, a nosso ver, o ponto fraco
decorrente da localização geográfica do IPG e, por conseguinte, da menor atratividade desta Instituição de Ensino
Superior;
Uma formação diversificada constitui a melhor forma de superar problemas sociais como o desemprego e, no caso
particular da cidade da Guarda, de contribuir para a não desertificação da região.

12.5. CONCLUSIONS:
The Masters fits the Educational, Scientific and Cultural project of ESECD and the other partner schools of the IPG
(ESTG + ESTH).
There are human and material resources in the schools that allow for a high standard of education, based on the high
number of teachers who have concluded their PhDs in the main areas of the Masters, as well as ongoing research
projects.
Research indicates that there are job offers in the main area of the course, both in Portugal and in Europe.
These and other strengths previously pointed out will overcome the weaknesses related to the geographical location of
the IPG and, as a result, will attract more students.
By offering more variety in the courses available in this inland city, social problems such as unemployment will be
overcome, contributing to reduce the tendency toward moving to the coast.


