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Formar para a
diversidade

Lisboa é considerada uma cidade global devido à sua importância em
aspetos financeiros, comerciais, artísticos, turísticos e educacionais.
É nesta bela cidade que se situa a Escola Superior de Educadores de
Infância Maria Ulrich (ESEI) com uma pedagogia capaz de
proporcionar aos seus estudantes experiências de aprendizagem
assentes no despertar da curiosidade sobre o mundo que os rodeia.
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A ESEI Maria Ulrich forma para a complexidade e diversidade do mundo
contemporâneo; procura conferir a capacidade de atuar com um elevado
nível intelectual e reflexivo em classes heterogéneas do ponto de vista
linguístico, cultural e social, de modo a que as tarefas de aprendizagem
sejam atrativas e desafiadoras para as crianças.

CURSOS:
Licenciatura em Educação Básica (em parceria com o ISPA)
Com esta Licenciatura pode aceder a uma consistente formação de base, que lhe proporciona
conhecimentos multidisciplinares sólidos e hábitos de trabalho rigorosos no domínio da investigação e
planeamento educacional.
Condições de Acesso
– Candidatos com 12º ano completo e classificação não inferior a 9,5 num dos seguintes exames:
02 Biologia e Geologia; 09 Geografia; 11 História; 13 Inglês; 17 Mat. Apl. Ciências Soc.; 18 Português
– Candidatos com mais de 23 anos aprovados nas provas de acesso ao ensino superior (Dec-Lei nº 64/2006).

Mestrado em Educação Pré-escolar (em parceria com o ISPA)
Este Mestrado tem como objetivo formar educadoras de infância capazes de uma atitude investigativa e
reflexiva, que parta de situações concretas da prática educativa, e que procure respostas com sustentação
em referenciais de investigação e teóricos atuais.

Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico (em parceria com o ISPA)
Este Mestrado tem como objetivo formar profissionais competentes e autónomos no exercício da
educação pré-escolar e do ensino de 1ºCiclo do Ensino Básico, com uma intervenção profissional
consistente com uma cidadania consciente e ativa.

Programa Erasmus+
O Programa Erasmus+ tem como objetivo promover a mobilidade de e para países parceiros europeus.
A ESEI Maria Ulrich tem parceria com: Noruega (Trondheim), Suécia (Boros), Itália (Bolonha),
Espanha (Granada), Reino Unido (Warwick).

Curso Técnico Superior Profissional (TeSP) em Assessoria Educativa (aguarda registo na DGES)
O/a técnico/a Superior Profissional de Assessoria Educativa tem competências para desenhar e
implementar planos de intervenção para o desenvolvimento, aprendizagem e bem-estar de crianças,
apoiados em relações de confiança estabelecidas com as suas famílias e outros profissionais.
Condições de Acesso:
– Titulares de curso de ensino secundário ou equivalente;
– Titulares de diploma de especialização tecnológica;
– Titulares do 11º ano de curso do ensino secundário;
– Candidatos com mais de 23 anos aprovados nas provas de acesso ao ensino superior (Dec-Lei nº 64/2006).

Outros cursos – Pós-graduações e Formação contínua
– Pós-Graduação em Intervenção Precoce (em parceria com o ISPA);
– Pós-graduação em Arte e Educação;
– Pós-graduação em Pedagogia e Bem-estar em creche;
(para mais informações ver em http://www.api.edu.pt/eseimu)

Rua do Jardim à Estrela, Nº16, 1350-184 Lisboa
Telefone: 213929560 | info.eseimu@api.edu.pt

www.api.edu.pt/eseimu | www.facebook.com/esei.maria.ulrich
https://arteporsaocristovao.wordpress.com/
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