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MESTRADO EM EDUCAÇÃO
ESPECIAL - ESPECIALIZAÇÃO 
NO DOMÍNIO COGNITIVO
E MOTOR

APRESENTAÇÃO
Uma das principais orientações que impregnam e justificam o plano de estudos deste 
curso, tem a ver com a conceção adotada face à problemática das Necessidades 
Educativas Especiais e da Educação Especial. A mesma assenta numa abordagem 
humanista, que reflete um posicionamento historicamente recente e recusa as práticas 
de exclusão e de segregação das pessoas em situação de maior vulnerabilidade, entre 
as quais se encontram os sujeitos com deficiência. 
Cabe ao sistema educativo contribuir para a democratização da sociedade, em várias 
dimensões, sendo uma das mais relevantes: a garantia do direito à igualdade de 
oportunidades para todos.

OBJETIVOS
Os objetivos decorrem do perfil de formação especializada em Educação Especial 
definido no Despacho Conjunto nº 198/99, de 15 de fevereiro, onde se aponta para o 
desenvolvimento de competências em quatro dimensões: análise crítica; intervenção; 
formação, supervisão e avaliação; consultoria.
Visa-se:
- Compreender a problemática da Educação Especial e da inclusão educativa e social de 
crianças/jovens com limitações cognitivas e/ou motoras; 
- Aplicar conhecimentos teórico práticos na identificação, planificação, avaliação e 
intervenção junto destas crianças/jovens;
- Promover a inclusão escolar e social destas crianças/jovens, através do trabalho 
colaborativo com a família, outros agentes educativos e comunitários;

- Desenvolver uma atitude reflexiva e investigativa na prática profissional.

Coordenador de Curso
Maria de Guadalupe Almeida | mestrado_eedcm@ipbeja.pt

QR Code acesso
ao site do Curso

https://www.ipbeja.pt/cursos/Mestrados/ese-m_eduesp

CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO
Constantes do edital anual, disponível no

site do IPBeja em www.ipbeja.pt
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1º Ano  | 2º Semestre                                                                     ECTS

PLANO DE ESTUDOS
Mestrado em Educação Especial - Especialização no Domínio Cognitivo e Motor

1º Ano  | 1º Semestre                                                                     ECTS

Fundamentos Psicológicos do Desenvolvimento e da Aprendizagem      5,0

Metodologias de Investigação Educacional                                                     5,0

Temas-Base da Intervenção em Educação Especial                                                  5,0

Tecnologias em Educação Especial                                                                 6,0

Currículo e Metodologias da Intervenção em Educação Especial             9,0

Problemáticas Cognitiva e Motora                                                                10,0

Comunicação Aumentativa e Alternativa                                                           8,0

Capacitação e Processos de Transição                                                                        6,0

Práticas em Educação Especial                                                                           6,0

2º Ano  | 1º Semestre                                                                     ECTS

Seminários de Apoio ao Projeto/Dissertação                                                 6,0

2º Ano  (Anual)                                                                                 ECTS

Projeto ou Dissertação                                                                                       54,0




