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Florbela Rodrigues 
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Coordenador 
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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Conhecer o contexto educativo e o grupo de crianças e jovens 

Saber observar sistematicamente o comportamento da criança e dos grupos em situações de interação social e 
em diferentes contextos de aprendizagem, refletindo sobre eles  

Recolher elementos que possibilitem o conhecimento da instituição e do trabalho desenvolvido com o grupo de 
crianças e jovens (grupo, espaços, equipamentos, materiais, etc);  

Desenvolver a competência de saber recolher, selecionar e interpretar informação adequada a sustentar o desenho 
de soluções relevantes  

Desenvolver a competência de saber aplicar os conhecimentos e a capacidade de compreensão e de resolução 
de problemas em situações novas e não familiares, em contextos alargados e multidisciplinares, ainda que 
relacionados com a sua área de estudo  

Colaborar na conceção e desenvolvimento do currículo de educação através da planificação, organização e 
avaliação do ambiente educativo, bem como das atividades e projetos curriculares, com vista à construção de 
aprendizagens integradas  

Desenvolver o currículo, no contexto de uma escola inclusiva, mobilizando e integrando os conhecimentos 
científicos das áreas que os fundamentam e as competências necessárias à promoção da aprendizagem dos 
alunos 

 Desenvolver atividades planificadas que visem um desempenho adequado à Prática Profissional 

Refletir sobre as atividades desenvolvidas pelo aluno/estagiário no âmbito do plano de trabalho do 
professor/educador cooperante (dinamização pontual de atividades) 

Organizar, desenvolver e avaliar o processo de ensino com base na análise das situações e dos conhecimentos, 
capacidades e experiências de cada aluno 

Desenvolver aprendizagens conducentes à construção de uma cidadania responsável, nomeadamente no âmbito 
da educação para a saúde, ambiente, consumo, respeito pela diferença e convivência democrática 

Desenvolver práticas de ensino supervisionadas fundamentadas científica e pedagogicamente, que permitam 
aprendizagens significativas e estáveis          

Refletir sobre as Práticas Pedagógicas para melhorar a tarefa docente 

Avaliar, de acordo com uma perspetiva formativa, a sua intervenção, o ambiente e os processos educativos 
adotados, bem como o desenvolvimento e as aprendizagens de cada criança e do grupo. 
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Perspetivar e planificar, com base em avaliação prévia e em função do feedback, propostas de intervenção 
pedagógica, 

Analisar a adequação de currículos, programas e materiais 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Observação  
Registos de Observação  
Recolha, análise de dados 
Modelos, metodologias e técnicas de ensino 
Elaboração e registo de Planificações 
Avaliação das Planificações 
Realização de atividades promotoras de uma Prática Pedagógica fundamentada, exequível e eficaz 
Reflexão sobre as Práticas 

 
3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DA 

UC 

Os conteúdos programáticos da UC convergem na materialização dos objetivos propostos, uma vez que pretendem 
que os futuros professores possam vivenciar, numa perspetiva de realização de atividades promotoras de uma 
Prática de Ensino Supervisionada fundamentada, exequível e eficaz. 
Desta forma, os nossos alunos podem em contexto de sala de aula analisar as práticas pedagógicas 
implementadas. Pretende-se que os alunos, de modo orientado, desenvolvam capacidades de elaboração e registo 
de Planificações, Realização de atividades promotoras de uma Prática de Ensino Supervisionada fundamentada, 
exequível e eficaz e reflexão sobre as Práticas. 
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

O modelo de avaliação a adotar respeitará o Regulamento de Avaliação a aprovar pela Escola Superior de 
Educação, bem como o regulamento específico da Iniciação à Prática Profissional, tendo como instrumento a 
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grelha de avaliação de desempenho, assim como a grelha de avaliação dos relatórios e, ainda, os seguintes 
critérios:  

Prática de Ensino Supervisionada: 70%  Dossier de estágio: 30% 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS 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 Escola do 1.º CEB, 
e intervir, em função da planificação, implementando e avaliando os processos educativos necessários e 
adequados. No final do estágio terão de apresentar um relatório. Em relação à orientação tutorial, servirá para 
esclarecimento de dúvidas e acompanhamento na realização dos relatórios e preparação da defesa oral. 

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. 

 
8. CONTATOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

ubolota@ipg.pt   (Gabinete 1.3 – ext: 5210) Atendimento:  
florbela.rodrigues@ipg.pt (Gabinete 1.4 – ext:5212) Atendimento:  
 

Data: Guarda, 

 

Maria Eduarda Ferreira 
(Professora Coordenadora Principal) 

 
_________________________________________ 

 
Urbana Bolota 

(Professora Adjunta) 
 

_________________________________________ 
 
 

Florbela Rodrigues 
(Professora Adjunta) 
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