
Unidade Curricular/Curricular Unit ECTS 

Projetos Interdisciplinares de Intervenção Pedagógica/Interdisciplinary 

Projects of Pedagogical Intervention 

4,5 

Objetivos de Aprendizagem e competências a desenvolver / Objectives of the curricular 

unit and competencies to be developed 

PT 

Esta unidade curricular pretende promover a articulação interdisciplinar visando uma 

abordagem holística dos saberes num processo dialético teoria-prática, consubstanciando-

se numa demonstração/desenvolvimento de competências através da observação e 

intervenção em contextos educativos específicos. 

No final da unidade curricular os estudantes deverão ser capazes de: 

- Revelar capacidade de relacionamento e de promoção de aprendizagens junto das

crianças;

- Identificar a especificidade dos contextos de estágio e adequar a práxis à singularidade dos

mesmos;

- Demonstrar capacidade para trabalhar produtivamente em equipa;

- Dominar as técnicas de observação e registo utilizadas na atividade educativa;

- Enunciar potencialidades da integração das diversas áreas curriculares no processo de

construção de um projeto de ensino-aprendizagem.

EN 

This course aims to promote interdisciplinary articulation, aiming at the holistic approach of 

knowledge, theory and practice in a dialectical process, consolidated in a demonstration / 

development of skills through observation and intervention in specific educational contexts. 

At the end of the course students should be able to:  

- Reveal relational skills and promote children’s learning processes:

- Identify the specificity of educational settings and adapt the practice to the uniqueness of

the same; -Demonstrate ability to work productively in a team, contributing to the training

of others and enriching their training;

- Mastering the techniques of observation and recording used in the educational activity;

- Highlight potentialities of the integration of the various curricular areas in the construction

of teaching-learning process.

Conteúdos programáticos / Syllabus 

PT 

a) Teoria da Educação;

Metodologia de Trabalho de Projeto 

Conceção implementação e avaliação de projetos interdisciplinares 

A Integração curricular - confluência dos diversos saberes disciplinares 

Conceito de avaliação- Paradigmas da avaliação e Funções da avaliação 

Modalidades de avaliação 

Relação pedagógica e promoção de aprendizagens 



Estudo das Organizações em Educação 

- Trabalho de Equipa

- Relações interpessoais – técnicas de dinâmica de grupos

- Técnicas de recolha e análise de dados;

- Tratamento e análise de dados;

- Instrumentos de recolha de dados, inquéritos escalas notas de campo, portfólios.

- Técnicas e instrumentos de avaliação de projetos

EN 

a) Theory of Education:

- Project Work Methodology

Design, implementation and evaluation of interdisciplinary projects Curriculum Integration -

the confluence of several disciplinary knowledge

- Concept of Evaluation, Paradigms of assessment and evaluation functions Methods of

assessment

Pedagogical relationship and promote learning

b) Study of Organizations in Education:

- Teamwork

- Interpersonal Relations - techniques of group dynamics

c) Techniques for collecting and analysing data:

- Processing and analysis of data;

- Instruments for data collection (surveys, scales, field notes, portfolios);

- Techniques and tools for evaluating projects.


