Outros contactos úteis
Universidade do Minho: http://www.uminho.pt
Serviços de Ação Social: http://www.sas.uminho.pt
Portal Académico: https://alunos.uminho.pt/PT
Condições oferecidas
Salas pedagógicas, salas multimédia, laboratórios e anfiteatros modernamente equipados
Biblioteca de Ciências da Educação (BCE) com espólio ímpar no país
Biblioteca Digital - acesso online a revistas científicas
RepositóriUM - acesso online a publicações científicas da Universidade do Minho
Campus Virtual - acesso à Internet, comunicações sem fios em todo o campus
Serviço de e-mail para alunos
Plataformas de e-learning
Residências e cantinas
Espaços desportivos

Informações
Secretariado dos Cursos
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https://www.linkedin.com/in/ieuminho/

https://www.youtube.com/user/IEUMinho

https://www.instagram.com/instituto_de_educacao_uminho/

https://twitter.com/IEUMinho

https://www.facebook.com/IEUMinho/
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Licenciatura em Educação Básica

Instituto de Educação | Universidade do Minho

Este curso é a primeira de duas etapas de formação para seres
educador/a de infância ou professor/a do 1.º e/ou 2.º Ciclos do
Ensino Básico, sendo a segunda etapa a frequência de mestrado.
Contudo, se não quiseres prosseguir estudos, poderás
desenvolver outras atividades centradas na criança e na rede de
serviços que a assistem.

••\\ Que aprendizagens poderei fazer?

- Observar e avaliar diversos contextos educativos no âmbito da
educação infantil e básica, nos quais poderás vir a desenvolver
atividade profissional;
- Construir uma visão global sobre as crianças e os seus
contextos de vida e aprendizagem;
- Desenvolver competências de aprendizagem, espírito critico e
inventivo, bem como a curiosidade intelectual e a abertura à
diversidade, numa perspetiva de formação ao longo da vida.

••\\ Quais são as condições de acesso?

Podes candidatar-te ao Concurso Nacional de Acesso ao Ensino
Superior Público, através de um dos seguintes conjuntos de provas
de ingresso:
- Matemática Aplicada às Ciências Sociais (MACS) (17) +
Português (18) ou Matemática (16) + Português (18) ou
Matemática A (19) + Português (18).
Poderás ainda aceder a este curso através dos:
- Regimes Especiais de Acesso ao Ensino Superior;
- Concursos Especiais de Acesso ao Ensino Superior;
- Regimes de Reingresso e de Mudança de Par
Instituição/Curso.
Candidatura online: https://www.dges.gov.pt/online/

••\\ Como é o plano de estudos?

O curso tem uma duração de 3 anos (180 ECTS) e é constituído
por 36 unidades curriculares organizadas em quatro componentes
de formação:
a) Área de Docência; b) Área Educacional Geral; c) Didáticas
Específicas; d) Iniciação à Prática Profissional.
Esta última componente dispõe de horas de trabalho em creches,
jardins de infância e escolas do 1.º e 2.º ciclos do ensino básico,
de modo a assegurarem-te uma adequada aproximação a esses
contextos profissionais.

••\\ Onde poderei trabalhar no futuro?

Poderás exercer funções educativas não letivas em:
- Centros de apoio ao estudo acompanhado;
- Instituições que asseguram o prolongamento do horário
escolar;

- Projetos de animação de bibliotecas e de mediação leitora;
- Serviços de acompanhamento ao estudo de crianças
hospitalizadas ou impossibilitadas de frequentar a escola;
- Serviço de apoio escolar a crianças imigrantes ou com
necessidades educativas especiais.

••\\ E se quiser ser educador/a ou professor/a, o
que tenho de fazer?

Poderás aceder a diversos cursos de Mestrado, que te habilitam
para a docência na educação pré-escolar e no 1.º e 2.º ciclos do
ensino básico:
- Educação Pré-Escolar;
- Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico;
- Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências
Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico;
- Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Português, História e
Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico;
Diretor do Curso: Paulo Idalino Balça Varela
Vagas previstas: 48
Nota do último aluno colocado em 2021/2022: 143,8 (1.ª fase)
Local de funcionamento: Universidade do Minho - Campus de Gualtar

Licenciatura em Educação Básica

TESTEMUNHOS

•\\ LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO BÁSICA

__\ Eu adorei este curso na UMinho, pois permitiu-me o
contacto com profissionais incríveis. Aprendi muito com
os meus colegas de curso, com os colegas de outros
cursos e com os meus professores, que realmente se
preocuparam com o meu percurso de aprendizagem e me
ajudaram em tudo aquilo que lhes foi possível. Pude
também contactar com as crianças, observar e interagir
com elas nos seus contextos de aprendizagem.

Joana Cruz (Professora do 1.º Ciclo do Ensino Básico no Jardim
Escola João de Deus - Braga)

__\ No meu curso contei com o enorme apoio dos meus
professores. Destaco as boas condições e infraestruturas
para os estudantes, nas áreas da educação dramática,
educação visual, educação física, educação musical e as
ciências da natureza. Tive a oportunidade de pertencer ao
Núcleo de Estudantes de Educação Básica e vivenciar a
postura deste órgão na defesa dos interesses e direitos
dos estudantes.

Maria Filipa Silva (Mestre em Educação Pré-Escolar e Ensino do
1.º Ciclo do Ensino Básico)

__\ A Licenciatura em Educação Básica proporciona uma
formação em áreas diversas, preparando os seus
estudantes para os vários contextos de trabalho.
Formação abrangente na observação e experimentação
com uma excelente relação entre a teoria e a prática,
proporcionando as ferramentas e competências para um
profissional com identidade e sucesso.
Andreia Soares (Mestre em Educação Pré-Escolar e Ensino do
1.º Ciclo do Ensino Básico)

