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Educar com Amor * Elevar o Civismo * Elevar a Cultura * para fazer crescer para um Mundo Melhor 

OFERTA DE 

ESTÁGIO PROFISSIONAL - IEFP 

Entidade – Associação Ester Janz, Instituição Particular de Solidariedade Social 
 
Área de intervenção – Educação e formação de Crianças, desde a Creche até ao final 

do 1.º Ciclo www.esterjanz.pt  

 

Âmbito do Estágio – Educação Especial / Reabilitação Psicomotora 
Duração – Estágio Profissional do IEFP de 9 meses 

Local do Estágio – Lisboa, Av. Infante D. Henrique, n.º 286    1950-421 Lisboa 
 

Perfil do Candidato 
 
Habilitações Académicas: 

 Licenciatura em Educação Especial e Reabilitação    ou 
 Mestrado em Educação Especial       ou 
 Mestrado em Reabilitação Psicomotora 

 
Outros requisitos: 

• experiência profissional comprovada na área de, pelo menos, 2 anos 
• boa comunicação oral e escrita em português 
• gosto pelo trabalho com Crianças 
• dedicação e motivação para a educação e formação de Crianças com NEE ou 

dificuldades de aprendizagem e para identificar, definir e aplicar estratégias para 

responder às necessidades educativas de cada Criança individualmente considerada, de 
suporte à respetiva aprendizagem e inclusão 

• domínio dos conteúdos ao nível da Educação Inclusiva, da Educação Especial e 
Intervenção Precoce e das dificuldades de aprendizagem (ex. dislexia) 

• competências pedagógicas comprovadas 
• educado, calmo, sensível e compreensível, mas rigoroso e exigente no desempenho da 

função 
• elevado sentido de responsabilidade, flexibilidade e motivação 
• grande capacidade de organização e método de trabalho 
• sólidos conhecimentos de Informática na ótica do utilizador 
• criatividade, sentido crítico, proatividade, dinamismo e gosto pelo trabalho em equipa 

 

Disponibilidade imediata para entrevista presencial 
 

Remuneração: dependente do nível de qualificação 

https://www.iefp.pt/documents/10181/7118590/FS_Est%C3%A1gios+Profissionais_1
9-05-2020/73cffec1-a844-47ba-8aa6-761ed24ef139 

Outros: Refeição (almoço) diária na instituição e integração em Equipa Multidisciplinar 
 
 
Enviar a candidatura com o assunto “Educação Especial - Processo de Candidatura e 
Seleção” para fbertocortes@esterjanz.pt 
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Tarefas: 
 
Aplicação dos conhecimentos adquiridos na formação, apoiando o Docente de 
Educação Especial nas seguintes tarefas: 

 

• na observação on the job a prática pedagógica dos Docentes Titulares com os 
Alunos para efeitos da respetiva sinalização e acompanhamento mas também da 
sugestão de aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica 

• na avaliação cognitiva, emocional, da atenção e de dificuldade específicas de 
aprendizagem dos Alunos sinalizados pelos elementos do Corpo Docente ou 
Encarregados de Educação, como tendo dificuldades emocionais, de 
desenvolvimento, aprendizagem, rendimento escolar, adaptação, integração ou 
comportamento, tendo em vista a determinação das estratégias e apoios 
necessários para garantir o sucesso, integração e desenvolvimento harmonioso de 
cada Aluno; 

• no apoio na sinalização de Alunos com limitações ao nível da atividade e 
participação num ou vários domínios da vida, resultando em dificuldades 
continuadas na comunicação, na aprendizagem, na autonomia, no 
relacionamento interpessoal e na participação social 

• no acompanhamento dos Alunos à luz da perspetiva da inclusão introduzida pelo 
Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, com a elaboração de documentação 
específica 

• na observação do acompanhamento de Alunos do 1.º Ciclo abrangidos por 
medidas específicas no âmbito do DL n.º 54/2018 

• na elaboração de documentos de trabalho relevantes, com definição de 
medidas de apoio, bem como de relatórios de acompanhamento que devem 
integrar o Processo Pedagógico dos Alunos 

• nas diligências junto dos Técnicos Externos ou dos Pais e na participação nas 
reuniões das Equipas de EMAEI 

• no desenvolvimento do Apoio Educativo que tem como objetivo dar resposta às 
dificuldades de aprendizagem dos Alunos e, simultaneamente, apoiar os 
Docentes, através da ajuda na preparação e no desenvolvimento de estratégias, 
visando a promoção da melhoria da aquisição de conhecimentos, competências 
e capacidades; 
 

Deverá, ainda: 
• aplicar os conhecimentos teóricos e práticos relativamente à temática da 

Educação Inclusiva seja ao abrigo do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, seja 
ao abrigo do regime do DL n.º 54/2018 

• assistir a ações de sensibilização incidentes na temática da Educação Inclusiva 
que sejam promovidas na Associação Ester Janz. 


