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PÓS GRADUAÇÃO EM DIDÁTICA DA MATEMÁTICA — APRENDIZAGENS E 

RECURSOS 

EDITAL 

Informa-se os interessados de que de 5 de abril a 2 de julho de 2021, se encontra aberta a 

candidatura para 25 vagas ao curso de Pós Graduação em Didática da Matemática — 

Aprendizagens e Recursos a decorrer na Escola Superior de Educação do Instituto 

Politécnico de Lisboa, no ano letivo de 2021/2022. 

APRESENTAÇÃO 

A Pós Graduação em Didática da Matemática — Aprendizagens e Recursos é um curso de 

especialização, não conferente de grau académico, com um total de 30 ECTS e a duração 

de 2 trimestres letivos. A conclusão do curso confere um diploma de estudos pós-

graduados. 

O curso é constituído por um conjunto organizado de unidades curriculares, sendo uma 

delas creditada pela experiência profissional e formações contínuas creditadas realizadas 

anteriormente. 

DESTINATÁRIOS 

O curso de pós graduação tem como principais destinatários: 

a. educadores de infância 

b. professores do 1.º Ciclo 

c. professores de Matemática do 2.º Ciclo. 

 

 



 

 
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA 
Campus de Benfica do IPL, 1549-003 Lisboa | Tlf.: 217 115 500 | Fax: 217 140 423 
www.eselx.ipl.pt  | email: eselx@eselx.ipl.pt 

 

OBJETIVOS  

O curso visa desenvolver conhecimentos e competências nos seguintes domínios: 

- Desenvolver competências didáticas como suporte de promoção das aprendizagens 

das crianças. 

- Aprofundar a reflexão sobre processos de aprendizagem e uso de recursos didáticos. 

- Partilhar experiências e aprofundar quadros teórico-metodológicos com enfoque nas 

práticas profissionais.  

- Aprofundar o trabalho colaborativo com outros profissionais, seus pares de docência, 

ou envolvendo outros atores educativos. 

ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA CURRICULAR 

O curso abrange três unidades curriculares que são realizadas sequencialmente, 

correspondendo cada uma a uma etapa do ciclo formativo de preparação-realização-

avaliação. 

CONDIÇÕES DE ACESSO  

São admitidos como candidatos à inscrição no curso de pós graduação os titulares de um 

grau de licenciatura ou de mestrado, habilitados profissionalmente para lecionar na 

Educação Pré-Escolar, ou no 1.º ciclo ou Matemática no 2.º ciclo do Ensino Básico, com 

pelo menos 5 anos de experiência profissional num ou mais destes níveis, com pelo menos 

75 horas de formação contínua realizada no Centro de Formação da Associação de 

Professores de Matemática e/ou na Escola Superior de Educação de Lisboa, sobre recursos 

e/ou aprendizagens na área da matemática, concluída no ano de candidatura e/ou nos 5 

anos anteriores, e com grupo de crianças/turma atribuído/a no ano letivo de 2021/22, ou 

com funções que envolvam trabalho com crianças no âmbito da sua instituição. 

PROCESSO DE CANDIDATURA 

a) Consultar a página on-line da ESELx  

https://portal.ipl.pt/eselx-cssnet/page  

https://portal.ipl.pt/eselx-cssnet/page
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b) A documentação a apresentar incluirá obrigatoriamente: 

⎯ diplomas comprovativos das habilitações académicas e profissionais, incluindo 

certificados das ações de formação contínua realizadas, ou respetivas cópias 

autenticadas, indicando as classificações obtidas; 

⎯ declaração comprovativa do tempo de serviço; 

⎯ Curriculum Vitae, elaborado de acordo com os critérios de seriação definidos 

no ponto seguinte. 

CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO 

a) Classificação de licenciatura ou equivalente e classificação profissional. 

b) Experiência docente. 

c) Frequência de ações de formação contínua no âmbito da Educação Matemática. 

d) Participação em projetos de investigação ou de inovação pedagógica. 

e)  Experiência na formação de professores. 

f) Publicações e comunicações em congressos. 

g) Funções desempenhadas na escola e noutras áreas de interesse educativo. 

FUNCIONAMENTO  

Local: ESE de Lisboa. 

Duração: dois trimestres letivos.  

Início: janeiro 2022. 

Horário: pós-laboral  

Modalidade de funcionamento: Modalidade b-learning (presencial e a distância) 

Nos restantes aspetos, o funcionamento do curso processar-se-á de acordo com o 

estabelecido no Regulamento Geral dos Cursos de 2.º Ciclo (Mestrados) da ESELx e no 

Regulamento de Frequência e Avaliação da ESELx. 

PROPINAS                                      

A frequência do curso para o ano letivo 2021/22 está sujeita ao pagamento da propina 

anual no valor de 550,00€. Este pagamento pode ser efetuado de uma só vez, no ato de 

matrícula e inscrição, ou em 6 prestações nas seguintes datas: 

                  1.ª Prestação: no ato de matrícula e inscrição em 2022 – 91 € 

https://www.eselx.ipl.pt/sites/default/files/media/2020/regulamento_geral_dos_cursos_de_2ociclo_mestrado_alteracao_aprovada_homologado_31_01_2020_site.pdf
https://www.eselx.ipl.pt/sites/default/files/media/2019/_reg_geral_de_avaliacao_e_frequencia_eselx_11_dezembro_2019_aprovado.pdf
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                  2.ª Prestação: até 28 de fevereiro de 2022 – 91 € 

                  3.ª Prestação: até 31 de março de 2022 – 91 € 

                  4.ª Prestação: até 30 de abril de 2022 – 91 € 

                  5.ª Prestação: até 31 de maio de 2022 – 91 €  

                  6.ª Prestação: até 30 de junho de 2022 – 95 €  

 

São ainda devidas: 

⎯ Taxa de candidatura – 53 € (paga no ato da entrega da candidatura) 

⎯ Taxa de matrícula – 50 € (paga no ato de matrícula e inscrição). 

 

Redução do valor de Propinas 

O valor da propina tem uma redução para os/as candidatos/as nas condições 

contempladas no Despacho n.º 3/2021, que efetuem a matrícula/inscrição neste curso. 

Poderá haver uma redução, não acumulável com a anterior, para os/as candidatos/as que 

efetuem a matrícula/inscrição neste curso e que comprovem ser para associados da 

Associação de Professores de Matemática (APM). As condições serão oportunamente 

contempladas em Despacho. 

 

 

Escola Superior de Educação de Lisboa, 1 de abril de 2021 

 

 

https://www.eselx.ipl.pt/sites/default/files/Despacho%20n.º%203-2021_Reducao_Propina_cooperantes+APEI_signed.pdf
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