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Este Mestrado tem como objetivo formar educadoras/es de infância capazes
de uma atitude investigativa e reflexiva, que parta de situações concretas da
prática educativa, e que procure respostas com sustentação em referenciais de
investigação e teóricos atuais. Irás desenvolver aptidões relacionais essenciais a
um educador de infância, bem como ter acesso a uma formação que respeita e
valoriza a diversidade e a heterogeneidade de características e necessidades dos
alunos.
No final deste Mestrado terás conhecimentos sobre o desenvolvimento e
aprendizagem de modo a que na intervenção pedagógica consigas compreender
cada criança e possas proporcionar o suporte e a segurança necessários para
promover a sua autonomia e desenvolvimento.
Este Mestrado é profissionalizante e habilita para a docência.

PORQUÊ ESTUDAR COM A ESEI-MU E O ISPA?

Porque esta parceria oferece uma garantia única de qualidade: a especialização
complementar dada por duas instituições de referência no sistema de ensino
superior português. Ao longo dos seus 50 anos de História, o ISPA afirmou-se nas
áreas da psicologia da educação e do desenvolvimento e é reconhecido, nacional
e internacionalmente, pela qualidade e diversidade da sua oferta formativa e pela
atividade científica no domínio das ciências psicológicas e do comportamento. A
ESEI-Maria Ulrich faz formação de educadoras/es e professoras/es reconhecidos
pelas suas competências pedagógicas, afetivas e criativas, bem como pela sua
presença em grupos de estudo que têm marcado o desenvolvimento da educação
de infância em Portugal

PLANO DE CURSO
1ºANO / 1º SEMESTRE TOTAL ECTS 30
Seminário Transdisciplinar
Métodos de Investigação em Educação
de Infância
Ludicidade e Cultura em Educação
Didática Específica das Expressões em EPE
Didática Específica do Português em EPE
Didática específica do Conhecimento
do mundo em EPE
Didáctica Específica da Matemática na EPE

ECTS
6

2ºANO / 3º SEMESTRE TOTAL ECTS 30
Seminário de Intervenção e Investigação em EPE
Prática Supervisionada em Jardim-de-Infância
Qualidade e Avaliação na Educação
Desenvolvimento e Integração Curricular

ECTS
4,5
19,5
3
3

6
3
4,5
4,5
3
3

1ºANO / 2º SEMESTRE TOTAL ECTS 30
Prática Supervisionada em Creche
Metodologia de Educação em Creche
Livros e Leituras para Crianças
Psicologia da Educação
Inclusão e Diferenciação Pedagógica
Intervenção precoce
Infância no mundo contemporâneo
Educação e família
Afeto e desenvolvimento

ECTS
9
4,5
4,5
4,5
4,5
3 op
3 op
3 op
3 op

DESTINATÁRIOS
Para se candidatar a este Mestrado é necessário possuir os seguintes pré-requisitos:
Licenciatura em Educação Básica. É ainda condição de acesso ao Mestrado a
aprovação numa prova de domínio de competências de expressão oral e escrita e
de argumentação lógica.

ESTRUTURA E DURAÇÃO
O Curso tem a duração de 3 semestres letivos, num total de 90 ECTS. A conclusão
deste Ciclo de Estudos confere o grau de Mestre em Educação Pré-Escolar.
Existem protocolos de intercâmbios de estudantes que permitem a obtenção de
créditos e/ou a realização de trabalhos de investigação noutras Universidades
Europeias, ao abrigo do programa ERASMUS.
Curso acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES).
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ISPA - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO
Rua Jardim do Tabaco, 34
1149 - 041 Lisboa
T. 218 811 700 | F. 218 860 954
info@ispa.pt
www.ispa.pt
Siga-nos em

www.facebook.com/ISPA.IU

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCADORES
DE INFÂNCIA MARIA ULRICH
Rua do Jardim à Estrela, 18 | 1350-184 Lisboa
Tel: 213929560 | Fax: 213929569
informacao@emulrich.org
www.eseimu.pt
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