
 

  

ANEXO 1 

 

MESTRADO EM ENSINO DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO  
E DE PORTUGUÊS E HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL NO 2.º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO 
 

 Critérios gerais de seriação e respetiva ponderação  

(2017-2019) 

 
Candidata(o): ____________________________________________________ 
 
Critérios Gerais de seleção e respetiva ponderação: 

Nota obtida no final do 1.º Ciclo de Estudos (Licenciatura em 
Educação Básica)   

60% 

Nota obtida na prova de Língua Portuguesa 20% 

Percurso Académico   10% 

Experiência Profissional 10% 

TOTAL 100% 

 

Explicitação de critérios de seleção e respetiva ponderação 
Grelha de operacionalização do percurso académico 

Percurso Académico 
Total: 20 valores  
 

Critérios 
 

Cotação 
(valores) 

Operacionalização 

. Outras experiências académicas  
Ex;: 
 (elemento da coordenação de 

curso, participação no 
programa Erasmus, 
participação em eventos e/ou 
na organização de eventos 
ligados à profissão) 

0-8  
≤25h - 2 valor 

]25, 50 - 4 valores 
]50, 100[ - 6 valores 
≥100h -  8 valores 
 

. Posse de uma ou mais 
licenciaturas ou conclusão de 
Unidades Curriculares (exclusão 
da LEB). 

 
. Frequência de um ou mais 

0-8 Frequência de um curso anual ou 
plurianual -  2 valor 

Conclusão de pelo menos 3 UC – 4 valores 
Conclusão de um ou mais cursos anuais 

ou plurianuais -  6 valores 
Conclusão de uma licenciatura - 8 valores 



 

  

cursos anuais ou plurianuais 
(ex. cursos de línguas, de 
música, de expressão plástica, 
teatro, etc.) 

 

. Participação Cívica 
Ex. Participação na associação de 
estudantes e experiências de 
voluntariado 

0-4  1 a 2 experiências pontuais -2 valores 
 3 experiências ou mais ou 1 a 2 

experiências. com caráter prolongado ao 
longo de um ano-4 valores 

 
Grelha de operacionalização da experiência profissional   

Experiência Profissional de formação 
Total : 20 valores  

Critérios 
 

Cotação 
(valores) 

Operacionalização 

Experiências de trabalho (ou de voluntariado) 
com crianças dos 6 aos 12anos, comprovadas 
Exemplos: 
CAF 
AEC  
ATL  
UEE 

0-20 
 

≤25h -5 valores 
]25, 75[ - 12 valores 
≥75h -20 valores 
 
 

 
 

 


