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MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
PRÉ-ESCOLAR E ENSINO 
DO 1º CICLO DO ENSINO 
BÁSICO

APRESENTAÇÃO
Este 2º ciclo de estudos, que vem dar sequência à licenciatura em Educação Básica, 
disponibiliza uma formação que permite, na sua conclusão, a habilitação conjunta para 
a docência na Educação Pré-Escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico, possibilitando a 
entrada dos estudantes na vida profi ssional nestes dois níveis educa� vos.
Com uma fi losofi a básica assente na aquisição de competências profi ssionais e 
pessoais, através duma estrutura curricular rica em formação teórico-prá� ca e de uma 
prá� ca de ensino supervisionada, muito orientada para o contexto real de trabalho, 
pretende-se que os alunos desenvolvam um perfi l crí� co, cria� vo e competente na sua 
vida profi ssional.
O curso decorre em 4 semestres, com um total de 120 ECTS, situando-se a prá� ca de 
ensino (estágio), logo a par� r do 1º ano. O plano de estudos, aprovado pela Agência de 
Acreditação – A3ES, contempla para além do estágio profi ssional no contexto de educação 
pré-escolar (3-5anos) e 1º ciclo (6-10 anos) um estágio em  contexto de creche (0-3 anos).

OBJETIVOS
Obje� vos gerais defi nidos para o ciclo de estudos:
Desenvolver competências profi ssionais e pessoais adequadas às diferentes dimensões 
do desempenho de educadores de infância e de professores do 1º ciclo do ensino básico;
Desenvolver a capacidade para a elaboração e realização de projetos de ação e de 
inves� gação pedagógica;
Desenvolver a capacidade para integrar na ação educa� va saberes, prá� cas e recursos 
culturais da comunidade.

Coordenador de Curso
Cesário Paulo Lameiras Almeida | mest.epee1c@ipbeja.pt

QR Code acesso
ao site do Curso

https://www.ipbeja.pt/cursos/Mestrados/ese-m_eduprehttps://www.ipbeja.pt/cursos/Mestrados/ese-m_edupre

CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO
Constantes do edital anual, disponível no

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

Educação Inclusiva                                                                                             2,0

Inves� gação e Avaliação em Educação                                                          2,0

Prá� ca Profi ssional II - Educação Pré-Escolar                                                   21,0

Seminário de Didá� cas Integradas em Educação Pré-Escolar                            5,0

2º Ano  | 2º Semestre                                                                     ECTS

Prá� ca Profi ssional III - Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico                           25,0

Seminário de Didá� cas Integradas em Ensino do 1º Ciclo do
Ensino Básico                                                                                                      5,0

1º Ano  | 2º Semestre                                                                     ECTS

PLANO DE ESTUDOS
Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico

1º Ano  | 1º Semestre                                                                     ECTS

Expressões Ar� s� cas (Expressão Corporal e Dramá� ca;
Expressão Musical; Expressão Plás� ca)                                                                                        4,5

Matemá� ca na Vida Real                                                                                 7,0

Ofi cina da Tecnologia em Ambiente Educa� vo                                                       2,0

Opções: É� ca e Deontologia Profi ssional; Literacias Ar� s� cas;
Literacia Cien� fi ca                                                                                               2,0

Património e História Local                                                                               2,0

Português                                                                                                            7,0

Temas na Área do Conhecimento do Mundo / Meio Físico e Social               5,5

Didá� cas em Educação de Infância e em Ensino do 1º Ciclo
do Ensino Básico (Conhecimento do Mundo/Meio Físico e
Social; Expressão Corporal e Dramá� ca; Expressão Motora;
Expressão Musical; Expressão Plás� ca; Língua Portuguesa;
Matemá� ca)                                                                                                     26,0

Prá� ca Profi ssional I - Creche                                                                          4,0


