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ORDEM DE SERVIqO N" 9/2011
Regulamento da Prdtica de Ensino Supemisionada
cursos de 2' ciclo - Mestrudos em Ensino que conferem habilitagdo projissional para a
docdncia na Educaqdo Pri-escolar e nos Ensinos Btisico e Secunddrio
Havendo necessidade de especificar algumas normas constantes na Ordem de Servigo

n

9/2010

de 5 de Julho, sob proposta do conselho do Departamento de pedagogia e Educagao, d revisto e ora
publicado o Regulamento da Priitica de Ensino Supervisionada Cursos de 2" ciclo Mestrados em ensrno

-

que conferem habilitagio profissional para a doc6ncia na Educaqio Pr6-escolar e nos Ensinos B6sico e
Secunddrio.

RXGULAMENTO DA PRATICA DE ENSINO SUPERVISIONADA

cuRsos DE 2"CrCLO - MESTRADOS EM ENSTNO QUE CONFEREM
HABTLTTAQAO PROFTSSIONAL PARA A DOCENCU

EDUCAqAO PRE-ESCOLAR

E NOS ENSINOS

Na

BASICO E SECUNDARIO

Artigo 1.'
Ambito
O presente Regulamento aplica-se aos cursos de 2.' Ciclo - Mestrados em Ensino, ministrados na
Universidade de Evora, que conferem habilitagio profissional para a doc€ncia nas segulntes
especialidades:

a)

Ensino do Portuguds no

3.'ciclo do Ensino B6sico e Ensino

Secund6rio e de Espanhol,/Frances

nos Ensinos Bisico e Secunddrio

b)

Ensino de Filosofia no Ensino Secunddrio

c)

Ensino de Matem6tica no 3.o Ciclo do Ensino Bisico e no Secund6rio

d) Ensino de Biologia e de Geologia no 3.' ciclo do Ensino B6sico e no Ensino Secund6rio
e) Ensino de Ffsica e de Quimica no 3.'ciclo do Ensino B6sico e no Ensino Secundd.rio

f)
g)
h)

Ensino de Educaq6o Musical no Ensino Bisico
Ensino de Anes Visuais no 3.o Ciclo do Ensino B6sico e no Ensino Secund6rio
Ensino de Educagio Fisica nos Ensinos Bdsico e Secunddrio

q
i)
j)

EducacioPr6-escolar
Educagdo Prd-escolar e Ensino do

L'Ciclo

do Ensino B6srco

Artigo 2."
Natureza e Objectivos

l. A Pr6tica de Ensino

Supervisionada, adiante designada abreviadamente por PES, constitui-se como

uma componente de formagio integradora da formagio educacional geral, das didicticas especificas,

da formagio cultural, social e 6tica, da formagio em metodologias de investigagdo educacional e da
formagSo na 6rea da doc6ncia, que visa o desenvolvimento pessoal e profissional do futuro/a docente,
atrav6s da iniciagio d

pritica profissional num determinado dominio de habilitagio para a docdncia.

2. Obedecendo ao disposto no ponto 4 do artigo l4.o do Decreto-Lei

actividades

n.'

4312007 , de

22 de Fevereiro, as

a desenvolver no ambito da PES proporcionam aos/is estudantes experiencias de

planificagEo, ensino e avaliagdo, de acordo com as compet€ncias e fungOes cometidas ao docente,
dentro e fora da sala de aula, e promovem uma atitude critica e reflexiva em relagio aos desafios,
processos e desempenhos do quotidiano profissional.

3. Tal como se encontra estatuido na alinea a) do ponto 4 do artigo 14.o do Decreto-Lei

n.'

4312007 , de 22

de Fevereiro, a PES corresponde ao est6gio de natureza profissional objecto de relat6rio final, a que se

refere a alinea b) do

n.' 1 do artigo 20.'do Decreto-Lein." 74/2006,

de 24 de Margo.

4. A PES i tutelada pelo Departamento de Pedagogia e Educa96o, adiante designado por DPE, e
enquadrada pelo Regulamento dos Ciclos de Estudo Conducentes ao Grau de Mestre pela
Universidade de Evora, sendo concretizada por uma ou mais unidades curriculares, semestrais ou
anuais, de acordo com os planos de estudos dos Cursos de Mestrado a que se refere o artigo

l.'deste

Regulamento.
5. A PES desenvolve-se em estabelecimentos de Educagdo Prd-Escolar e de Ensino BdLsico e Secund6rio,

adiante designados por Escolas Cooperantes, que estabeleceram protocolos de cooperagSo com a
Universidade de Evora.
6. De acordo com o alinea c) do ponto 4 do artigo l4.o do Decreto-Lei n." 431200'l de 22 de Fevereiro, as

actividades da PES realizam-se em gmpos ou turmas dos diferentes niveis e ciclos de educagdo

e

ensino abrangidos pelo dominio de habilitagao para a doc€ncia para o qual o curso prepara, devendo,
se para

o efeito for

necess6rio, realizar-se em mais de um estabelecimento de educagao e ensino,

pefiencente, ou nao, ao mesmo agrupamento de escolas ou d mesma entidade titular, no caso do ensrno

particular ou cooperativo.
7. Em cumprimento do artigo 2l.o do Decreto-Lei n.' 7412006 de 24 de Margo, a PES seri orientada por

url/a

docente da Universidade de Evora, doutor ou especialista de m6rito reconhecido como tal pela

Universidade de Evora, preferencialmente da 6rea das Cidncias da Educagdo, com curriculo relevante
nesse dominio de habilitagdo profission4l.

Artigo

3.o

Organizagio estrutural
O funcionamento da PES organiza-se atrav€s de:
a) Urn Conselho Coordenador da PES;

b) Comiss6es da PES de cada Curso;
d) Nricleos da PES.

Artigo 4'
Conselho Coordenador da Prftica de Ensino Supervisionada

l. O Conselho

Coordenador da PES 6 composto pelos/as docentes respons6veis pela PES de cada Curso

de Mestrado abrangido pelo presente Regulamento.

2. O Conselho Coordenador da PES elege, de entre os seus membros, ap6s o inicio de cada ano lectivo,

um/a Presidente com um rnandato de 12 meses. Esta eleigio seri homologada por Despacho do/a
Director/a da Escola de Cidncias Sociais da Universidade de Evora" adiante designada por ECS.
3. Compet6ncias do Conselho Coordenador da PES:

a) Definir

as grandes linhas orientadoras dos programas da PES;

b) Pronunciar-se

c) Definir

sobre os programas da PES de cada Curso para posterior homologagdo;

os paremetros gerais de avaliag6o a serem observados pelas Comissdes da PES de cada

Curso de Mestrado, de acordo com os pontos 1 e 2 do artigo 21.' do Decreto-Lei

n.'

4312007 de 22

de Fevereiro;

d) Definir

os parAmetros gerais a serem contemplados na elaboragio do Relat6rio da PES;

e) Ratificar

as propostas dos

jriris de avaliagio da PES de cada Curso, elaboradas pelo/a Presidente

do Conselho Coordenador da PES em articulagio com o/a Director/a do DPE;

f)

Ratificar as propostas doVas orientadoreyas da Universidade da PES, elaboradas pelas

Comiss6es da PES de cada Curso e a submeter posteriormente d homologagio por parte do Conselho

Cientifico da ECS.

g) Ratificar
da PES;

a proposta de orgamento global elaborada pelo/a Presidente do Conselho Coordenador

