ME STRA D O

ENSINO DE inglês NO 3.º CICLO DO
ENSINO BÁSICO E NO ENSINO
SECUNDÁRIO
Apresentação
Este Curso de Mestrado confere o grau de Mestre em Ensino de Inglês no 3.º Ciclo do Ensino
Básico e no Ensino Secundário, habilitando assim para a docência nos termos previstos pelo
Regime Jurídico da Habilitação Profissional para a Docência (Decreto-Lei nº 79/2014). O
primeiro ano oferece formação em Didática do Inglês, em Formação Educacional Geral e em
Língua e Cultura do Inglês. O segundo ano inclui um Estágio, a realizar numa Escola de 3.º
Ciclo e/ou de Ensino Secundário, sobre o qual é elaborado um Relatório.

objetivos
O Estágio Pedagógico oferece experiência de iniciação à prática letiva que decorre ao longo de
todo o ano letivo, envolvendo observação, experimentação didática e respetiva avaliação
crítica, em estreita colaboração com um conjunto de Escolas Cooperantes. O plano assegura,
assim, que o/a estudante adquira uma especialização de natureza académica em ligação com a
atividade prática de ensino no domínio da cultura, bem como em múltiplos contextos
interculturais e transculturais. Este curso de Mestrado proporciona ainda formação de base
para a realização de cursos de 3.º Ciclo (Doutoramento).

Saídas profissionais
Os/as estudantes que concluam o curso ficam habilitados para a docência no grupo de
recrutamento 330 (Inglês), em contexto nacional, tanto no ensino público como privado, bem
como no contexto internacional.

Estrutura do curso
1.º semestre
Didática do Inglês
Inglês: Língua e
Cultura

2.º Semestre
Desenvolvimento
Curricular e
Avaliação
Didática do Inglês e
Prática Docente

Organização Escolar
e Gestão da Sala de
Aula
Psicologia do
Desenvolvimento e
Aprendizagem
Ética e Filosofia da
Educação

Estudos AngloAmericanos e
Ensino do Inglês
Necessidades
Educativas
Especiais
Ética e Filosofia da
Educação

3.º semestre
Seminário de Inglês
I

4. semestre
Seminário de Inglês
II

Estágio
Pedagógico e
Relatório

Estágio
Pedagógico e
Relatório

Candidaturas online

Direção do curso

www.uc.pt/fluc/ensino/2ciclo

Ana Luís
aluis@fl.uc.pt

Bolsas de mérito para
os/as melhores
estudantes da fluc
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