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Este Mestrado tem como objetivos:

• Aprofundar e especializar a formação profissional de Educa-
dores de Infância, Professores de 1.º CEB e Educação Física, 
bem como profissionais na área do Desporto e/ou Educação 
Física, no âmbito da educação motora nas primeiras idades 
(3-10 anos);

• Formar profissionais com conhecimentos, aptidões e compe-
tências a nível científico, pedagógico e didático no âmbito do 
Educação Motora, de modo a contribuir para a melhoria da 
qualidade e eficácia das práticas educativas (formais e não 
formais), bem como profissionais que contribuam para a mu-
dança e inovação nos diversos contextos educativos;

• Contribuir para o avanço do conhecimento científico na Edu-
cação Motora, com vista à promoção de políticas e práticas 
orientadas para a literacia motora, a assunção de uma efetiva 
cultura motora nas primeiras idades e em diferentes contex-
tos, e para a promoção de uma escola inclusiva que possa 
dar respostas adequadas e necessárias ao desenvolvimento 
de todas as crianças;

• Desenvolver competências que permitam uma aprendizagem 
ao longo da vida de modo fundamentalmente autónomo.

EDUCAÇÃO MOTORA NAS 
PRIMEIRAS IDADES

Objetivos

Condições de Acesso 

Destinatários

Podem ser candidatos a este curso os titulares do grau de 
uma licenciatura ou mestrado de habilitação profissional 
para a docência, ou equivalente, nas áreas de Educação de 
Infância, 1.º CEB, e Educação Física e Desporto, bem como 
titulares de uma licenciatura na área da Educação Física/
Desporto, ou áreas afins. Detentores de currículo académi-
co, científico e profissional reconhecido como atestando 
capacidade para a realização do respetivo ciclo de estudos 
pelo órgão científico estatutariamente competente do esta-
belecimento de ensino superior.

Educadores de Infância, Professores de 1.º CEB,  Profissionais 
de Educação Física e de Desporto.

Candidaturas on-line*
1ª FASE • 01 de junho — 18 de julho 2021
2ª FASE • 04 de agosto — 05 de setembro 2021
3ª FASE • 20 de setembro — 03 de outubro 2021

*Antes de proceder à candidatura on-line, os(as) candidatos(as) devem 
consultar toda a informação sobre o Mestrado a que se candidatam no 
respetivo Edital e ainda na página de cada Mestrado.

candidaturas.ipvc.pt

Local: Viana do Castelo 
Duração: 2 anos | 4 semestres
Preço: A propina anual é de:
• 1.050,00€ para estudantes nacionais;
• 1.500,00€ para estudantes internacionais de países de 

língua oficial portuguesa e de países da América Latina;
• 2.000,00€ para os restantes estudantes internacionais.
Regime: Pós-laboral



Estrutura curricular Saídas Profissionais

Contactos da Escola

1.º semestre | 1.º ano
Desenvolvimento Motor 
Didática Motora I
Currículo e Avaliação Motora 
Jogo e Motricidade Infantil 
 
2.º semestre | 1.º ano
Temas Atuais em Educação Motora 
Métodos de Investigação em Educação 
Didática Motora II 
Educação Motora Adaptada 
Seminários de Apoio ao Projeto (SAP) 

2.º ano
Trabalho de Projeto/Dissertação 

O Mestrado de Educação Motora nas Primeiras Idades visa, a par 
da investigação na área, capacitar profissionais com um nível de 
aprofundamento científico, pedagógico e didático metodológico 
para conceptualizar e intervir no âmbito da Motricidade Infantil 
em diferentes contextos, nomeadamente em:
• Escolas (Creches, Jardins de Infância, Escolas do Ensino Básico);
• Autarquias;
• Clubes Desportivos;
• Ginásios;
• Associações Culturais e Recreativas;
• ATL’s;
• Organizações do terceiro sector (IPSS);
• ONGs;
• Outras Organizações e Espaços de intervenção educativa.

Av. Capitão Gaspar de Castro
4901-908 Viana do Castelo
Tef.: +351 258 806 200
e-mail: geral@ese.ipvc.pt
Site: www.ese.ipvc.pt

Quer saber mais sobre 
este Mestrado?
Coordenador: Linda Saraiva
e-mail: lindasaraiva@ese.ipvc.pt




