
Mestrado em Ensino da Matemática
no 3ociclo do Ensino Básico
e Secundário



Mestrado em Ensino

Objectivo geral:

Habilitação profissional para a docência no Ensino Básico e
Secundário



Objectivos principais

I Conhecimentos sólidos dos conteúdos programáticos e
orientações curriculares vigentes do ensino básico e
secundário da Matemática, e de metodologias corretas,
do ponto de vista cient́ıfico e pedagógico.

I Capacidade para utilizar na prática pedagógica os
conhecimentos adquiridos nas áreas de estudo, bem como
os relacionados com os aspetos educacionais espećıficos,
incluindo a planificação de aulas, elaboração e
desenvolvimento de materiais e recursos didáticos.



Objectivos principais

I Capacidade de adaptação a variadas situações de
aprendizagem e desenvolvimento humano, tanto em
termos de ensino a alunos de diversos ńıveis etários como
perante alterações curriculares, desenvolvimento de
projetos interdisciplinares.

I Conhecimento cient́ıfico das boas práticas de avaliação e
aprendizagem.

I Conhecimentos da realidade escolar, incluindo o
enquadramento legislativo da organização das escolas,
permitindo uma cooperação com os órgãos diretivos das
escolas e com a comunidade escolar.



Estrutura curricular

Primeiro semestre

I Didática da Análise (7 ECTS)

I Didática da Geometria (8 ECTS)

I História da Matemática (6 ECTS)

I Organização Escolar e Gestão da Sala de Aula (4 ECTS)

I Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem (5 ECTS)

Segundo semestre

I Desenvolvimento Curricular e Avaliação (5 ECTS)

I Didática da Álgebra (7 ECTS)

I Meios Computacionais no Ensino da Matemática (6
ECTS)

I Metodologia da Matemática (8 ECTS)

I Necessidades Educativas Especiais (4 ECTS)



Estrutura curricular

Terceiro semestre

I Estágio e Relatório (anual, 48 ECTS)

I Projeto Educacional I (6 ECTS)

Quarto semestre

I Estágio e Relatório (anual, 48 ECTS)

I Projeto Educacional II (6 ECTS)



Condições de acesso

I Ser titular de uma licenciatura;

I Ter obtido um ḿınimo de 120 ECTS de formação na área
da Matemática;

I Obter aprovação em prova, escrita e oral, destinada à
aferição do doḿınio da ĺıngua portuguesa e da capacidade
de argumentação lógica e cŕıtica.



Futuro



Futuro


