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Estágio Profissional de Educador/a 

Termos de Referência 

Função: 

Educador/a com especialização em Educação Especial (Educação Inclusiva) 

 

Responsabilidades: 

 Apoiar o cuidado das crianças e assegurar as condições de higiene, segurança e 

organização do local onde as crianças se encontram; 

 Apoiar as equipas de sala no desenvolvimento das actividades pedagógicas e lúdicas, 

atendendo à individualidade de cada criança, respeitando-a no seu ritmo de 

desenvolvimento;  

 Apoiar o desenvolvimento do projecto pedagógico e do respectivo plano de 

actividades;  

 Apoiar a estruturação das actividades de sala, tendo por base os princípios da 

Educação Inclusiva, adaptando recursos e materiais bem como as metodologias 

pedagógicas; 

 Apoiar as educadoras na identificação de crianças que necessitam de um suporte à 

aprendizagem e ao desenvolvimento de competências; 

 Apresentar propostas de intervenção específicas com famílias ou articulação de planos 

com pais, educadores ou outros profissionais.  

 

Requisitos: 

 Forte identificação com a Missão e os Valores do Centro Social da Ericeira;  

 Competências de comunicação e relação com crianças de diferentes faixas etárias (4 

meses aos 5 anos), sendo capaz de expressar segurança às crianças;  

 Conhecimentos técnicos de Educação de Infância e conhecimentos específicos na área 

da Educação Especial (Mestrado); 

 Capacidade de trabalho em equipa e num contexto institucional; 

 Auto-motivação, resiliência e espírito crítico.  

 

Condições: 

 Condições para a realização de Estágio Profissional do IEFP  
(https://www.iefp.pt/estagios) 
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 Trabalho a tempo integral (7h); 

 Duração de 9 meses.  

 

Processo de Seleção: 

As candidaturas, incluindo Curriculum Vitae, carta de apresentação e duas referências, deverão 

ser enviadas para geral@csericeira.pt, com a referência EP_Educador até ao próximo dia 7 de 

Fevereiro.  

O Centro Social da Ericeira só contactará as pessoas que forem chamadas para entrevista. 

O início das funções está previsto para Fevereiro/Março de 2019. 

http://www.csericeira.pt/

