MESTRADO ENSINO DE GEOGRAFIA NO
3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E NO
ENSINO SECUNDÁRIO
OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER
É objetivo do mestrado formar professores altamente qualificados, capazes de exercer funções docentes
com rigor científico e competência profissional, dotando-os de:
1) sólidos conhecimentos e competências na sua área de docência, e ainda formação educacional geral
e em didática específica que lhes permita compreender processos de ensino-aprendizagem, conhecer
metodologias e materiais educativos
2) capacidade de transpor conhecimentos e competências da área de docência para contextos escolares
específicos, de acordo com princípios didáticos e pedagógicos
3) consciência da dimensão social, ética e cívica da função docente em geral e da sua disciplina em
particular, espírito crítico e capacidade de reflexão que lhes permitam intervir de modo informado na
escola e na sociedade civil
4) competência comunicativa em diversas situações relevantes
5) consciência das transformações nos domínios científico, pedagógico e didático e da necessidade de
atualização profissional permanente nesses domínios.

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Docência no 3.º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, mas também ficam detentores de competências que lhes permitem desenvolver atividades nas áreas da cultura e do património.

PLANO CURRICULAR
1º ANO – 1º SEMESTRE
Didática da Geografia
Organização Escolar e Gestão da Sala de Aula
Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem
Opção

1º ANO – 2º SEMESTRE
Desenvolvimento Curricular e Avaliação
Necessidades Educativas Especiais
Práticas de Investigação no Ensino da Geografia
Opção

2º ANO
Seminário de Geografia I
Seminário de Geografia II
Estágio e Relatório

CANDIDATURAS ONLINE
1ª FASE: 4 de fevereiro a 29 de março
2ª FASE: 1 de abril a 15 de julho
3ª FASE: 19 de agosto a 6 de setembro

BOLSAS DE MÉRITO PARA
OS/AS MELHORES ESTUDANTES

Nota: O estudante deverá inscrever-se em 2 unidades curriculares optativas, num total de 20
ECTS, de entre as oferecidas anualmente no âmbito dos Mestrados em Geografia Física, Ambiente e Ordenamento do Território e em Geografia
Humana, Planeamento e Territórios Saudáveis (10
ECTS por semestre, num dos mestrados).

UNIDADE CURRICULAR ANUAL
Ética e Filosofia da Educação

DIRETORA DO CURSO
Fátima Velez de Castro
velezcastro@fl.uc.pt

CONTACTOS
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