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PÓS-GRADUAÇÃO 

EDUCAÇÃO DE 
INFÂNCIA

Coordenação Científica: 
João Formosinho e Júlia Formosinho

Coordenação Executiva: 
Ilídia Cabral



ENQUADRAMENTO

O curso de Pós-graduação em Educação de Infância visa a formação avançada de educadores, 
professores e outros profissionais da educação nesta área específica.

Esta pós-graduação procura articular-se com o perfil e desempenhos profissionais esperados de um 
profissional da educação em contexto de educação de infância. No sentido do desenvolvimento de 
competências profissionais específicas, foi objetivo primordial da organização do curso a formação 
tendo em vista a eficácia do desempenho numa perspetiva pró-ativa e de desenvolvimento 
profissional. Tal significa dotar os formandos não só de conhecimentos essenciais à profissão mas, 
principalmente, proporcionar-lhes uma formação que lhes permita serem capazes de encontrar 
os meios conducentes à resolução de problemas no seu quotidiano profissional. Assim, valoriza-se 
uma formação que permita a aplicação de aspetos teóricos às práticas profissionais, contribuindo 
para a sua melhoria.

DESTINATÁRIOS

Diretores Pedagógicos de creches e jardins-de-infância; educadores, professores e outros 
profissionais da educação (psicólogos, assistentes e animadores sociais, fisioterapeutas, entre 
outros) que trabalhem em instituições do Estado, IPSS, ou outras instituições educativas.

Será dada prioridade a candidatos, até um núcleo de 3 elementos, provenientes da mesmo 
instituição e que se disponham a constituir um núcleo de inovação educativa que promova e 
desenvolva dinâmicas de desenvolvimento profissional e organizacional.

OBJETIVOS

- Formar, a nível pós-graduado, diretores pedagógicos, educadores, professores e técnicos da 
educação ao nível da ação profissional específica em contexto de educação de infância.

- Capacitar os formandos para uma maior compreensão das singularidades do exercício da ação 
educativa em contexto de educação de infância.

- Contribuir para a melhoria dos processos e do sucesso educativo, através de uma visão 
integrada da educação de infância.

- Contribuir para a reflexão e transformação dos formandos ao nível de conhecimentos, atitudes 
e valores de educação intercultural, no respeito pelo pluralismo e participação de todos os 
atores educativos.

PLANO DE ESTUDOS

Unidades Curriculares Docentes
Horas  

presenciais
Horas trab.
autónomo

ECTS

Políticas de Infância e Contextos 
Educativos 

Joaquim Machado
João Formosinho

25 80 4

Modelos Pedagógicos em Creche Júlia Formosinho 25 80 4

Modelos Pedagógicos em 
Educação Pré-escolar

Júlia Formosinho 25 80 4

Contextos multiculturais e 
pedagogia intercultural

João Formosinho 25 80 4

Supervisão Pedagógica em Edu-
cação de Infância *

Maria do Céu Roldão 25 80 4

Lideranças em Contextos de 
Educação de Infância *

João Formosinho
Joaquim Machado

25 80 4

Seminário de Projeto em Edu-
cação de Infância

João Formosinho 
Júlia Formosinho 
Ilídia Cabral

25 235 10

Total: 150 30

*De entre estas duas Unidades Curriculares os candidatos escolhem obrigatoriamente uma.



NÚMERO DE VAGAS: 
20

COORDENAÇÃO CIENTÍFICA E OPERACIONAL

Coordenação científica: João Formosinho e Júlia Formosinho

Coordenação operacional: Ilídia Cabral

LOCAL DE REALIZAÇÃO

Universidade Católica Portuguesa | Campus da Foz

HORÁRIO E DURAÇÃO

6ª feira: 18h00 – 21h00 | Sábado: 09h30 – 12h30
Regime quinzenal
Duração de 2 semestres curriculares

PARCERIAS

Fundação Aga Khan (ao nível da comparticipação do valor das propinas)

PROPINAS

A Fundação Aga Khan assegura uma comparticipação mínima de 35% do valor total das propinas 
por formando (598€ de comparticipação num valor total de propinas de 1725€).


