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INFORMAÇÃO 

Candidatura ao Mestrado em Educação Pré-Escolar 2020/2021 

Prova de avaliação do domínio oral e escrito da língua portuguesa e do domínio das regras essenciais da 
argumentação lógica e crítica 

 

Face à situação de pandemia COVID-19, a avaliação da condição a que se refere o Artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 79/2014 

de 14 de maio – “avaliação do domínio oral e escrito da língua portuguesa e do domínio das regras essenciais da 

argumentação lógica e crítica” – para o acesso ao Mestrado em Educação Pré-Escolar será este ano, excecionalmente, 

efetuada através de apresentação e verificação de prova documental. 

1. Para o efeito, deverá ser apresentado um dos seguintes documentos: 

- Certidão discriminativa (explicitando a aprovação a unidades curriculares com discriminação das classificações 

obtidas por unidade curricular); 

- Certidão final de curso. 

No documento apresentado devem constar obrigatoriamente as classificações de todas as unidades curriculares de 

Português incluídas na componente de Formação na Área da Docência ou Formação em Didáticas Específicas 

(Decreto-Lei n.º 79/2014, de 14 de maio), com a indicação dos créditos (ECTS) correspondentes a cada unidade 

curricular. 

Os candidatos que não tenham frequentado o Curso de Licenciatura em Educação Básica na ESECS-IPP devem 

ainda entregar o plano de estudos do Curso (Publicação em Diário da República). 

2. A ordenação dos candidatos relativamente a esta prova documental far-se-á através da média ponderada (de acordo com 

o número de ECTS) das classificações obtidas nas unidades curriculares de Português e/ou Didática do Português, sendo 

consideradas as melhores classificações das unidades curriculares necessárias para perfazer um mínimo de 25 ECTS. 

3. Os candidatos provenientes de outros estabelecimentos de Ensino Superior em que realizaram uma prova escrita e/ou 

oral, ou que realizaram a prova no ano anterior na ESECS ou noutro estabelecimento de Ensino Superior, poderão entregar, 

em alternativa, o comprovativo da sua realização com avaliação igual ou superior a 10 valores. 

4. O calendário das candidaturas e demais procedimentos e informações encontram-se explicitados no Edital de Abertura 

das Candidaturas aos Cursos de Mestrado do Instituto Politécnico de Portalegre que pode ser consultado em: 

https://www.ipportalegre.pt/pt/oferta-formativa/educacao-pre-escolar . 

http://www.esep.pt/
https://www.ipportalegre.pt/pt/oferta-formativa/educacao-pre-escolar

