
Unidade Curricular/Curricular Unit ECTS 

Seminário de Intervenção e Investigação em EPE/ Intervention and 

Research Seminar in PSE 

4,5 

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

unit and competencies to be developed 

PT 

Com esta unidade curricular pretende-se que os formandos fundamentem teoricamente, 

sistematizem, analisem criticamente e comuniquem a investigação e a intervenção 

desenvolvidas em contextos de prática supervisionada.  

Competências:  

• Ser capaz de enquadrar em referenciais coerentes as práticas e intervenções educativas

• Ser capaz de analisar e refletir criticamente sobre práticas educativas

• Ser capaz de analisar e refletir criticamente sobre experiências e/ou projetos de

investigação/ação

• Ser capaz de sistematizar e comunicar oralmente e por escrito a intervenção e a investigação

realizadas em contexto de prática supervisionada.

EN

With this curricular unit it is intended that trainees support in theoretical frameworks,

systematize, analyse critically and communicate research and intervention developed in the

context of supervised practice.

Skills:

• To be able to identify theoretical framework that support intervention and educational

practices

• To be able to analyse and critically reflect on educational practices

• To be able to analyse and critically reflect on action/research projects

• To be able to organize and communicate orally and in writing, the intervention and research

conducted in the context of supervised practice.

Conteúdos programáticos / Syllabus 

PT 

Este seminário articula-se diretamente com a Prática Supervisionada em Educação Pré-

Escolar e procurará dar continuidade à Prática Supervisionada em Creche.  

As temáticas específicas decorrerão de questões decorrentes da prática pedagógica 

supervisionada, articuladas com as temáticas e problemáticas da investigação a contemplar 

no relatório final, em cooperação com os respetivos orientadores. De qualquer forma 

existem conteúdos transversais a todos os trabalhos, que serão abordados à medida da 

necessidade da sua aplicação:  

1. Caraterísticas estruturais de um trabalho de investigação / Intervenção

2. Normas formais na elaboração de um relatório de investigação

3. Pesquisa bibliográfica e sua operacionalização

4. Tratamento e apresentação de dados qualitativos e quantitativos

5. Preparação da apresentação e defesa de um relatório sobre investigação / intervenção

EN 



This seminar articulates directly with the Supervised Practice in Kindergarten and will also 

consider the Supervised Practice in Nursery.  

The specific themes will run from questions issued from supervised practice articulated with 

research projects with the collaboration of the supervisors. However there are some topics 

that are common. regardless of each student work specific topics, which will be covered in 

this seminar:  

1. Components of a research project directed to pedagogic intervention.

2. Formal standards in the preparation of a research report

3. Literature search and the ways of doing it with efficacy

4. Treatment and presentation of qualitative and quantitative data

5. Organization of the presentation and public discussion of the research and intervention

report


