INSTRUÇÕES:
Encontra a seguir 28 potenciais estágios a realizar no próximo ano letivo no 2º ano do Mestrado
em Ciências da Educação.
Na Ficha de Candidatura ao estágio curricular do Mestrado em Ciências da Educação encontra
esses mesmos estágios na primeira coluna. Na segunda coluna deve ordenar esses estágios em
função da sua preferência, colocando o número 1 no que é a sua 1ª escolha, o número 2 no que
é a sua segunda escolha, o número 3 no que é a sua terceira escolha, e continuando a utilizar o
mesmo processo até que atribui à sua última escolha o número 28. Deve ordenar todos os 28
estágios. No caso de não o fazer, e não sendo possível colocá-lo/a nos estágios que ordenou, a
probabilidade de os seus interesses serem considerados é muito menor. Esta atribuição é feita de
acordo com a média que obteve na licenciatura, de acordo com o regulamento dos estágios do
Mestrado em Ciências da Educação em vigor. Ao ordenar os estágios pode, na coluna seguinte,
indicar qual dos locais sugeridos para esse estágio preferia. Por exemplo, se indicar como primeira
preferência o estágio nº 24 na coluna do projeto/local pode indicar: “Educação pela arte no Museu
da Água”.
Se tiver um projeto de estágio já aceite numa temática/instituição que não se encontra nesta
lista, deve escrevê-lo na primeira coluna, dar-lhe o número 1 na segunda coluna, e ordenar os
outros 28, atribuindo o número 1 no que é a sua 1ª escolha e procedendo deste modo até atribuir
o número 29 ao que é a sua última escolha.

LISTAGEM DE PROPOSTAS DE ESTÁGIO:

Estágios 1 e 2
- Inspeção Geral da Educação - Coimbra; Administração e Gestão da Educação
- Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra; Organização e Gestão da Formação
- Casa Abrigo Padre Américo da Venerável Ordem Terceira de S. Francisco Coimbra; Administração e Gestão da Educação e da Formação/Organização e Gestão da
Formação
- Centro Prisional de Coimbra - Organização e Gestão da Formação; Desenvolvimento de
Atividade Educativas e de Reinserção Social

Estágios 3 e 4
- Colaboração na implementação, monitorização e avaliação de projetos educativos e atividades
no domínio da educação desenvolvidos pelas Câmaras Municipais. (existência de protocolo com
várias Câmaras Municipais: Vila Nova de Poiares, Cantanhede, Coimbra....)
- Colaboração na gestão da formação em Centros de Formação Profissional. (com existência de
protocolos, exemplo CECOA, CHAcademy, IEFP ...)

Estágios 5 e 6
- CPCJ de Soure ou CPCJ de Coimbra ou CPCJ da Figueira da Foz em projetos de promoção da
parentalidade positiva e/ou no projeto “Tecer a Prevenção”
- Casas de Acolhimento Residencial da APDMF - Crescer Ser - Associação Portuguesa para o
Direito dos Menores e das Famílias (Coimbra, Lisboa e Porto).

Estágios 7 e 8
Projeto MindSerena: implementação de mindfulness em contexto escolar, com professores,
encarregados de educação e alunos. O projeto decorrerá em Penacova, mas o transporte, em
princípio, está acautelado. Será necessário cumprir o requisito de o/a estagiário ter realizado a uc
de "Educação para o mindfulness".
Projetos com pessoas idosas - Lar da Quinta Verde, a ApoSenior (Universidade Senior) ou a
ANAI (Oficina do Idosos e Universidade do tempo Livre cá em Coimbra).

Estágios 9 e 10
- Em instituições que constituem respostas sociais para pessoas idosas, que estejam, ou não,
institucionalizadas (ex: Lares de Idosos; Centros de Dia; Universidades Séniores).
- Em Organizações Não Governamentais que trabalhem na área da Igualdade de Género, com
diversos públicos (ex: GRAAL, Akto).
- Em entidades que ofereçam respostas sociais a pessoas adultas em risco social (ex: Centro
Comunitário de Inserção da Cáritas Diocesana de Coimbra; Casa Abrigo Padre Américo).

Estágios 11 e 12
- Educação Especial, atividades da Biblioteca ou do gabinete de apoio à família, em
Escolas/Agrupamento de de Ensino Não Formal;
- Projetos de educação social desenvolvidos na Cáritas ou outras instituições do mesmo tipo;
- Instituições de apoio a pessoas como NEE, por exemplo a APPADCDM.

Estágios 13 e 14
- Desenvolvimento de programas de promoção do sucesso educativo e de apoio às aprendizagens
escolares (e.g., leitura, escrita, matemática) e ao estudo em escolas do Ensino Básico e em
Serviços Educativos de Câmaras Municipais (exemplos de instituições em que o estágio tem
funcionado: Colégio Rainha Santa Isabel/ Coimbra; Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares);
- Trabalho com dificuldades específicas de aprendizagem (e.g., dislexia) (exemplo de instituição
em que o estágio tem funcionado: Serviço de Pedopsiquiatria do Hospital Pediátrico de Coimbra)

Estágios 15 e 16
- Projeto de Formação Contínua de Professores num Centro de Formação de Associação de
Escolas (Coimbra)
- Projeto de Supervisão Pedagógica e Decisões Docentes num Centro de Formação de Associação
de Escolas (Coimbra)
- Projeto de Educação Estética e Artística para o 1.º Ciclo do Ensino Básico. num Agrupamento
de Escolas (Coimbra)

Estágios 17 e 18
- Apoio ao desenvolvimento de projetos de educação para os media/promoção da literacia
mediática. Exemplos de instituições: MediaLab, Associação Portuguesa para a Defesa do
Consumidor – DECO, bibliotecas escolares e municipais, Órgãos de Comunicação Social
- Apoio ao desenvolvimento de projetos educativos a desenvolver em Câmaras Municipais.
Exemplos: Cantanhede, Anadia, Viseu, etc.
- Colaboração nas atividades de gestão da formação em Centros de Formação Profissional.
Exemplos: CECOA, Conclusão, Entredesafios.
- Apoio ao desenvolvimento de programas de prevenção da violência, bullying e cyberbullying.
Exemplos de instituições: Escolas, Associações, IAC.

Estágios 19 e 20
- CASPAE: projeto All in Scratch
- Gabinete Educação Médica: métodos e técnicas de educação| formação de professores
- Agrupamentos de Escolas (Condeixa)| Bibliotecas Escolar (J. Cortesão, A. Brotero): projetos de
Segurança na Internet e da Utilização Segura da Internet
- Museu Ciência: projeto de formação crianças, jovens e adultos mediados pelas TIC

Estágios 21 e 22
- Escolas/Agrupamentos de Escolas no acompanhamento de projetos educativos e nas equipas de
autoavaliação
- Inspeção Geral da Educação e Ciência no âmbito da avaliação externa e do programa de
acompanhamento educativo às escolas.

Estágios 23 e 24
- Educação científica não-formal ou Educação e arte em locais como, por exemplo:
Jardim Botânico da Universidade de Coimbra
Museu da Água - Coimbra
Museu da Ciência da Universidade de Coimbra

Observatório Astronómico da Universidade de Coimbra
Exploratório Infante D. Henrique - Centro de Ciência Viva - Coimbra

Estágio 25 e 26
- Projetos inseridos nos serviços educativos para visitas e atividades nos museus - desenvolvendose atividades para crianças e adolescentes que motivem a visita ou que testem os conhecimentos
adquiridos na visita.
- Atividades em escolas como na biblioteca escolar, plano nacional de leitura: projetos para criar
atividades para os alunos (de preferência com recurso a tecnologia)
- Centros de formação: Colaboração na criação ou avaliação de cursos em centros de formação.

Estágios 27 e 28
- Agrupamentos de escolas, com destaque para o AEEC (Eugénio de Castro) em Coimbra, em
que se desenvolvem dois projetos: o projeto META (Métodos de Estudo e Trabalho Autónomo),
que já vai na 3ªedição, e o Programa Eco-Escolas (Centro Escolar Solum)
- Salas ou centros de estudo,
- Centros de Formação de Associação de Escolas (a desenvolver: Mapeamento de ações de
formação)
- Observatório Virtual de Supervisão Pedagógica e Autoavaliação de Escolas (FPCEUC) Ligação à Escola Martim de Freitas e Miranda do Corvo
- Exploratório-Centro de Ciência Viva (este último, se for caso disso, apenas para dar
continuidade ao trabalho de estágio a decorrer este ano, no âmbito do projeto Lost in the City :
Ligação do público universitário ao Exploratório).

Ficha de candidatura ao estágio curricular do Mestrado em Ciências da Educação
Nome:
Média final da licenciatura:

Número do Estágio (de
acordo com a listagem
disponibilizada)
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Email para contacto:

Ordem de preferência: de 1
(primeira escolha) a 28
(última escolha)

Local preferido para o
estágio (de acordo com a
listagem disponibilizada):

Nota para entrega: a Ficha depois de preenchida deve ser entregue nos Serviços Académicos da
Faculdade até ao fim do mês de maio.

