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Curso Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino 
do 1ºCEB 

Unidade Curricular Investigação em Educação ECTS 2 

Regime Obrigatório 

Ano 2º Semestre 2ºsemestre Horas de trabalho globais 

Docente (s)  Prof. Pedro Tadeu Total 114 Contacto 60 

Responsável/ 
 

Coordenador 

 Prof. Maria Eduarda Revés da Cunha Ferreira 

GFUC previsto 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
• Reconhecer, enunciar e discutir as principais características da investigação científica. 

• Descrever as fases do processo de investigação científica. 

• Conhecer as principais características dos paradigmas de investigação. 

• Adequar os diferentes métodos de amostragem de forma pertinente e oportuna. 

• Planear e analisar criticamente trabalhos científicos. 

• Formular problemas de investigação. 

• Conceber os instrumentos de recolhas de dados adequados. 

• Elaborar trabalhos/artigos com rigor científico. 

 

2 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 

    - A identificação do problema 

    - A análise crítica da literatura 

    - A construção das hipóteses de investigação 

    - A identificação e classificação das variáveis 

    - Construção dos designs de investigação 

    - A análise dos dados e sua interpretação 

    - Modelos e procedimentos de amostragem 

4. Os paradigmas de investigação  

    - Os paradigmas de investigação qualitativos 

    - A recolha, o tratamento e a apresentação dos dados 

6. A ética em Investigação 

7. Desenvolvimento de um projeto de investigação na área da Educação. 

 

 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

A UC estrutura-se em torno dos objetivos a atingir pelos estudantes, perspetivando o elenco de 

conteúdos de forma 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 no âmbito da investigação em educação. 
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5 METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

A avaliação da Unidade Curricular 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. 

Avaliação Contínua: A classificação final resulta da apresentação e avaliação de um trabalho de 

pesquisa individual (100%). 

Avaliação Exame (Normal e Recurso): A classificação final resulta da apresentação e avaliação de um 

trabalho de pesquisa individual  (100%). 

 

 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

As metodologias de ensino definiram-se em função das suas virtualidades para propiciar a consecução 

dos objetivos da UC. 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. A orientação tutorial servirá para esclarecimento de 

dúvidas e acompanhamento na realização dos trabalhos. 

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

De acordo com a decisão tomada pelo Conselho Cientifico da ESECD na reunião do dia 29/09/2010, 

vigora a obrigatoriedade de 2/3 de presenças às aulas para que os alunos possam optar pelo processo 

de avaliação contínua. Caso seja necessário, o processo de contagem de presenças pode ser adaptado 

mediante despacho da presidência relacionado com o estado de pandemia. 

 

8. CONTACTOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

ptadeu@ipg.pt (Gab.1.7) 

Data:  
 

 

_______________________________________________________ 

(Prof. Maria Eduarda Ferreira) 

 

_______________________________________________________ 

(Prof. Pedro Tadeu) 
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