MESTRADO ENSINO DE INGLÊS E DE
LÍNGUA ESTRANGEIRA NO 3.º CICLO
DO ENSINO BÁSICO E NO ENSINO
SECUNDÁRIO
APRESENTAÇÃO
O Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Mestre em Ensino de Inglês e de Língua Estrangeira no
3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário confere habilitação profissional para a docência de
Inglês e de Espanhol, Alemão ou Francês no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, nos termos
previstos pelo Regime Jurídico da Habilitação Profissional para a Docência (Decreto-Lei nº 79/2014).
Este Ciclo de Estudos tem uma duração de dois anos. As unidades curriculares semestrais do primeiro
ano oferecem formação em i) didática específica, ii) formação educacional geral, ii) Inglês e iv) Espanhol, Alemão ou Francês. O segundo ano inclui um Estágio, a realizar numa Escola de 3º ciclo e/ou de
Ensino Secundário, sobre o qual será elaborado um Relatório, a defender em provas públicas. 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 estudante adquira uma
especialização de natureza académica em estreita ligação com a atividade prática de ensino.

OBJETIVOS
O Mestrado pretende formar professores de Língua Estrangeira (Inglês/Espanhol, Inglês/Alemão ou
Inglês/Francês) capazes de: exercer funções docentes com rigor científico e competência profissional;
compreender processos de ensino-aprendizagem, conhecer metodologias e materiais; transpor conhecimentos e competências das áreas de docência para contextos escolares específicos, de acordo com
princípios didáticos e pedagógicos; refletir criticamente e intervir de modo informado no universo
escolar e na sociedade civil; comunicar em diversas situações relevantes.

PLANO DE ESTUDOS
1º ANO
Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem
Organização Escolar e Gestão da Sala de Aula
Espanhol: Língua e Cultura ou
Alemão: Língua e Cultura ou
Francês: Língua e Cultura

2º ANO
Seminário de Inglês I
Seminário de Espanhol ou
Seminário de Alemão ou
Seminário de Francês
Estágio e Relatório

Didática do Inglês
Desenvolvimento Curricular e Avaliação
Necessidades Educativas Especiais
Inglês: Língua e Cultura
Didática do Espanhol ou
Didática do Alemão ou
Didática do Francês
Ética e Filosofia da Educação ANUAL

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Os estudantes que concluam o curso ficam habilitados para a docência no 3.º ciclo do Ensino Básico e
no Ensino Secundário, designadamente nos grupos de recrutamento 320 (Francês), 330 (Inglês), 340
(Alemão) ou 350 (Espanhol), dependendo da especialidade escolhida. No final do curso terão adquirido
competências que lhes permitem ainda desenvolver atividades no domínio da cultura, em múltiplos
contextos interculturais e transculturais. Este curso de Mestrado proporciona ainda formação de base
para a realização de um curso de 3º Ciclo (Doutoramento) na mesma área científica, ou em outras áreas.

CANDIDATURAS ONLINE

CONTACTOS

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

Faculdade de Letras
Largo da Porta Férrea
3004-530 Coimbra
Tel. 239 859 900
gabdiretor@fl.uc.pt
http://www.uc.pt/fluc/

DIREÇÃO DO CURSO
Ana R. Luis
aluis@fl.uc.pt
João Costa Domingues
jcosta@fl.uc.pt

BOLSAS DE MÉRITO PARA
OS/AS MELHORES ESTUDANTES

