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1. Enquadramento normativo do Curso de Técnico(a) de Ação Educativa 

O curso de Técnico(a) de Ação Educativa integra-se na área de formação de Serviços 

de Apoio a Crianças e Jovens e corresponde ao nível 4 de qualificação da Agência 

Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, IP. O curso foi publicado no Despacho 

n.º 13456/2008, de 14 de maio, que aprova a versão inicial do Catálogo Nacional de 

Qualificações, com uma primeira atualização em 1 de setembro de 2016, e com 

posteriores atualizações publicadas no Boletim e Trabalho do Emprego de 29 de 

fevereiro de 2020, 22 de maio de 2020 e em 22de julho de 2020. 

Importa referir que, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 115/2015 de 2015-06-22, a atividade 

de AMA só pode ser exercida mediante autorização emitida pelos serviços competentes 

do Instituto da Segurança Social, I. P. O pedido para a concessão da autorização para o 

exercício da atividade é efetuado mediante requerimento dirigido a o serviço 

competente do ISS, I. P. A autorização depende da verificação dos requisitos e condições 

estabelecidas na legislação em vigor. As Unidades de Formação de Curta Duração n.º 

9182, 9183, 9184, 9185 e 9186, são reconhecidas pelo Instituto da Segurança Social, I.P. 

(ISS, I.P.) para a emissão da autorização para o exercício da atividade de Ama, nos termos 

do Decreto-Lei n.º 115/2015, de 22 de junho.  

 

2. Perfil profissional  

Neste curso de dupla certificação, o Técnico de Ação Educativa adquire as seguintes 

qualificações: Cuidar, apoiar, vigiar e acompanhar crianças e jovens sob a orientação de 

outros profissionais, apoiando o planeamento, organização e execução de atividades do 

quotidiano, de tempos livres e ou pedagógicas, contribuindo para o desenvolvimento 

integral e bem-estar das crianças e jovens, no respeito pelos princípios de segurança e 

deontologia profissional. 

Segundo o Referencial de Formação do referido curso, o(a) Técnico(a) de Ação 

Educativa executa as seguintes tarefas:  

 “Colabora na planificação, organização e execução de atividades a desenvolver 

com as crianças e jovens em diferentes contextos de atuação. 

 Colabora com o/a responsável pelas atividades lúdico-pedagógicas no seu 

planeamento e organização, em função das temáticas e dos conteúdos a 

desenvolver. 
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 Vigia, acompanha e apoia crianças e jovens, no desenvolvimento das atividades 

previstas, garantindo e promovendo a sua segurança em todos os momentos. 

 Acompanha e apoia crianças e jovens no desenvolvimento das atividades de 

higiene pessoal. 

 Organiza refeições, bem como acompanha e apoia as crianças e jovens durante 

o período de refeições. 

 Assegura as condições de higiene, segurança e organização do local onde as 

crianças e jovens se encontram, bem como dos equipamentos e materiais 

utilizados. 

 Deteta e reporta superiormente eventuais problemas de saúde e de 

desenvolvimento ou outros respeitantes às rotinas diárias das crianças e jovens. 

 Regista e reporta superiormente ocorrências.” 

 

3. Competências 

O referencial do curso considera que o(a) Técnico(a) de Ação Educativa tem as seguintes 

competências, distribuídas por 3 grandes áreas:  

Conhecimentos 

“Noções de: Desenvolvimento de crianças e jovens; Problemas de 

desenvolvimento e sinais de alerta; Processo de socialização da criança e do jovem; 

Modelos e espaços pedagógicos;  

Conhecimentos de: Ética e deontologia profissional; Sistema Nacional de 

Intervenção Precoce; Fundamentos de pedagogia; Educação inclusiva; Necessidades 

educativas específicas; Modelos curriculares e áreas de conteúdo educativo; Espaços 

socioeducativos; Projeto de intervenção pedagógica; Recursos e materiais educativos; 

Ficheiros de atividades educativas; Técnicas de animação para crianças e jovens; Técnicas 

de comunicação e de relacionamento com crianças e jovens; Literatura para a infância e 

juventude; Respostas sociais e educativas para crianças e jovens; Planificação e 

desenvolvimento de atividades de tempos livres; Planificação e desenvolvimento de 

atividades de animação; Planificação e desenvolvimento de atividades artísticas; 

Planificação e desenvolvimento de atividades lúdico-pedagógicas; Comportamentos e 

hábitos alimentares; Comportamentos e hábitos de higiene; Cuidados de saúde 
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primários; Organização, manutenção e higiene de materiais, equipamentos e espaços; 

Primeiros socorros; Prevenção de acidentes e segurança de crianças e jovens.” 

Aptidões 

Conforme Referencial de Formação, o(a) Técnico(a) de Ação Educativa estará apto/a a: 

 “Aplicar técnicas de animação e dinamização para crianças e jovens 

 Aplicar técnicas de planificação e programação de atividades para crianças e jovens 

 Aplicar as técnicas de desenvolvimento de atividades para crianças e jovens 

 Identificar os principais problemas de saúde da criança e do jovem 

 Aplicar medidas de prevenção e atuação em caso de doença 

 Identificar sinais de alarme no desenvolvimento de crianças e jovens 

 Aplicar técnicas de planificação e desenvolvimento de atividades artísticas 

 Aplicar técnicas de manipulação de materiais educativos 

 Aplicar técnicas de organização de espaços socioeducativos 

 Selecionar e organizar ficheiros de atividades educativas 

 Aplicar técnicas de conceção de projetos de intervenção pedagógica 

 Aplicar técnicas de leitura e escrita para a infância e juventude 

 Participar na planificação de atividades pedagógicas para crianças e jovens 

 Aplicar técnicas de promoção do bem-estar e segurança de crianças e jovens 

 Aplicar técnicas de apoio ao desenvolvimento de rotinas e regras de acordo com o 

desenvolvimento de cada criança e jovem 

 Aplicar técnicas de acompanhamento e apoio a crianças e jovens durante o período 

de refeições 

 Aplicar técnicas de acompanhamento e apoio a crianças e jovens no desenvolvimento 

das atividades de higiene pessoal 

 Aplicar técnicas de acompanhamento e apoio a crianças e jovens no desenvolvimento 

das atividades de sono 

 Aplicar estratégias de comunicação com crianças e jovens. 

 Aplicar os cuidados de saúde primários para crianças e jovens. 

 Aplicar as técnicas de higiene, manutenção e organização de materiais, equipamentos 

e espaços 

 Reportar eventuais problemas de saúde e de desenvolvimento da criança”. 
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Atitudes 

Por outro lado, as atitudes subjacentes a um(a) Técnico(a) de Ação Educativa são: 

 “Respeitar os aspetos éticos e deontológicos da profissão. 

 Comunicar de forma clara, precisa, persuasiva e assertiva. 

 Demonstrar estabilidade emocional e autocontrolo. 

 Demonstrar segurança e confiança. 

 Demonstrar capacidade de observação. 

 Trabalhar em equipa. 

 Estabelecer relações interpessoais empáticas. 

 Demonstrar capacidade de gestão de conflitos. 

 Agir em conformidade com regras sociais de conduta. 

 Estimular a autonomia nas crianças e jovens” 

 

4. Plano de estudos 

No Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo, o percurso formativo do 

curso de Técnico(a) de Ação Educativa está, atualmente, distribuído por 3 anos letivos:  

 

 

a) Disciplina opcional 

b) Área transversal abordada em todas as disciplinas 

 

100 100 100 100 120 120 320 0 320 0

100 100 120 120 0 0 220 0 220 0

74 74 73 73 73 73 220 0 220 0

100 100 0 0 0 0 100 0 100 0

54 54 48 48 38 38 140 0 140 0

64 64 36 36 0 0 100 0 100 0

66 66 69 69 65 65 200 0 200 0

66 66 69 69 65 65 200 0 200 0

125 125 150 150 125 125 400 0 400 0

125 125 0 0 0 0 125 0 125 0

50 50 25 25 50 50 125 0 125 0

175 175 150 150 125 125 450 0 450 0

0 0 0 0 0 220 0 0 380 0 0 0 600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 25 21 21 35 35 81 0 81 0

0 0 0 0 0 0 0

1124 0 1124 0 861 0 861 220 696 0 696 380 2681 0 2681 600

FCT
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Educação Moral e Religiosa a)

F. C. T. (UFCD'S)

Formação Contexto Trabalho

TEC. PEDAGÓGICA E INTERVENÇÃO EDUCATIVA

EXPRESSÃO CORPORAL, DRAMÁTICA e MUSICAL

EXPRESSÃO PLÁSTICA

SAÚDE INFANTIL
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5. A disciplina de Matemática no Curso de Técnico(a) de Ação Educativa 

Segundo o documento orientador das Aprendizagens Essenciais (em articulação com o 

Perfil dos Alunos), “o ensino da Matemática participa, pelos princípios e métodos de 

trabalho praticados, na educação do jovem para a autonomia, solidariedade e 

independência empreendedora, responsável e consciente das relações em que está 

envolvido e do ambiente em que vive.” 

A Matemática integra a cultura humanística e científica que permite aos jovens tomarem 

decisões e adaptarem-se a um mundo em constante mudança, nomeadamente numa 

sociedade tecnológica e, simultaneamente, fornece instrumentos de compreensão e dá 

acesso a fontes de conhecimento científico. É fundamental que os jovens compreendam 

a realidade que os rodeia e aí a Matemática apresenta-se como um aspeto essencial para 

o desenvolvimento de competências de interpretação e intervenção sociais que dão 

sentido à condição humana. 

Esta disciplina apresenta-se como ferramenta imprescindível no que respeita à tomada 

de consciência da necessidade da educação e da formação ao longo da vida, no sentido 

de uma atualização sistemática e permanente.  

Em termos gerais, o programa refere que os temas a abordar são: Números e 

Geometria, incluindo Trigonometria; Funções Reais e Análise Infinitesimal; Estatística e 

Probabilidades; Matemática Discreta. Os conteúdos estão distribuídos por um conjunto 

de módulos, divididos em duas categorias A e B, sendo estes últimos destinados aos 

cursos com menor carga horária. Por outro lado, o documento leva a concluir que os 

conteúdos dos módulos B incluem temas menos aprofundados ou variações em relação 

aos temas tratados nos módulos A, por forma a responder mais adequadamente às 

exigências concretas de formação dos cursos.  

Outro documento de referência, o Programa de Matemática (nos cursos de âmbito 

Vocacional), refere são finalidades desta disciplina: 

 “desenvolver a capacidade de usar a Matemática como instrumento de 

interpretação e intervenção no real; 

 desenvolver a capacidade de selecionar a Matemática relevante para cada 

problema da realidade; 

 desenvolver as capacidades de formular e resolver problemas, de comunicar, 

assim como a memória, o rigor, o espírito crítico e a criatividade; 
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 promover o aprofundamento de uma cultura científica, técnica e humanística que 

constitua suporte cognitivo e metodológico tanto para a inserção plena na vida 

profissional como para o prosseguimento de estudos; 

 contribuir para uma atitude positiva face à Ciência; 

 promover a realização pessoal mediante o desenvolvimento de atitudes de 

autonomia e solidariedade; 

 criar capacidades de intervenção social pelo estudo e compreensão de problemas 

e situações da sociedade atual e bem assim pela discussão de sistemas e instâncias 

de decisão que influenciam a vida dos cidadãos, participando desse modo na 

formação para uma cidadania ativa e participativa.” 

O programa anteriormente referido, considera que “para estes estudantes não é 

fundamental o desenvolvimento de competências ao nível do domínio das regras lógicas 

e dos símbolos […] e o essencial da aprendizagem da Matemática deve ser procurado 

ao nível das ideias para a resolução de problemas e para as aplicações da Matemática. O 

uso das ferramentas deve ser ensinado e aprendido no contexto das ideias e da 

resolução de problemas interessantes, enfim em situações que exijam o seu manejo e 

em que seja vantajoso o seu conhecimento, privilegiando mesmo características típicas 

do ensino experimental. A Matemática, nas suas conexões com todos os ramos de saber, 

é uma contribuição decisiva para a consciência da necessidade da educação e da 

formação ao longo da vida, com vista a enfrentar mudanças profissionais e as 

incontornáveis adaptações às inovações científicas e tecnológicas.”  

No que respeita às competências a desenvolver, espera-se que os estudantes se 

apropriem de conceitos e de técnicas matemáticas enquanto enfrentam situações para 

que possam mobilizar os conhecimentos científicos adequados para responder 

adequadamente e que sejam capazes de formar uma opinião própria, participando nas 

decisões ou que consigam eles próprios tomá-las. Destaca-se no Programa de 

Matemática para os cursos profissionais que há uma sensibilização para um conjunto de 

princípios fundamentais, nomeadamente a questão da seleção de respostas a situações 

atuais, o trabalho autónomo, a criação de momentos de trabalho em grupo que possam 

fomentar o espírito de tolerância e de cooperação, bem como o desenvolvimento de 

interesses culturais e do gosto pela pesquisa.  
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6. Estudos superiores 

6.1 Acesso  

Os alunos dos cursos profissionais podem concorrer ao Ensino Superior, 

nomeadamente através do concurso especial de acesso por titulares de cursos 

profissionais ao curso de Técnico Superior Profissional (TESP) de Acompanhamento de 

Crianças que, posteriormente, permite o acesso à Licenciatura em Educação Básica, ou 

então diretamente a esta Licenciatura que atualmente é a base da formação de todos os 

educadores e professores de crianças até ao 2ª Ciclo do Ensino Básico, a qual é 

completada com um Mestrado em Educação Pré-Escolar, Ensino de 1º Ciclo e/ou 2º 

Ciclo do Ensino Básico. A título de exemplo, refere-se a Escola Superior de Educação 

de Santarém, que integra o Instituto Politécnico de Santarém que no ano letivo 

2021/2022 exigiu a realização de um exame de Matemática, a nível de escola, para o 

acesso à Licenciatura. 

6.2 Licenciatura em Educação Básica 

Nos termos do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 79/2014 de 14 de maio, que se 

refere à estrutura curricular do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em 

Educação Básica, o número de créditos do ciclo de estudos conducente ao grau de 

licenciado em Educação Básica é de 180, distribuídos pelas diferentes componentes de 

formação, sendo que os créditos relativos à componente de formação na área de 

docência da Matemática são, no mínimo, 30 ECTS (European Credit Transfer and 

Accumulation System). Aqui denota-se que há uma aposta na Matemática em cerca de 

1/6 do total do curso.  

6.3 Estudos complementares - Mestrado  

O Mestrado em Educação Pré-Escolar confere habilitação profissional para a 

docência na Educação Pré-Escolar (até aos 6 anos de idade), nos termos previstos pelo 

Regime Jurídico da Habilitação Profissional para a Docência na Educação Pré-Escolar e 

nos Ensino Básico e Secundário (Decreto-Lei nº 79/2014 de 14 de maio).  

No Artigo 14.º do Decreto-Lei nº 79/2014 de 14 de maio, referente às estruturas 

curriculares dos ciclos de estudos conducentes ao grau de mestre nos domínios da 

Educação Pré-Escolar, 1.º Ciclo do Ensino Básico e 2.º Ciclo do Ensino Básico, refere, 

no seu n.º 1, que o número de créditos do ciclo de estudos conducente ao grau de 
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mestre na especialidade de Educação Pré-Escolar é de 90, sendo que na área de docência 

o mínimo são 6 ECTS.  

De referir ainda que mesmo que os alunos da Licenciatura continuem os seus estudos 

para um outro Mestrado que não o de Educação Pré-Escolar, o mais certo é poderem 

aceder ao Mestrado em Ensino do 1º Ciclo (com Unidades Curriculares de Matemática) 

ou então pela variante de 2º Ciclo do Ensino Básico que se desdobra em Português e 

História e Geografia de Portugal e em Matemática e Ciências da Natureza. Ora, mais 

uma vez parece inequívoco que a Matemática assume aqui uma forte componente 

formativa.  

 

7. Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar – Domínio da 

Matemática 

No documento orientador, são consideradas quatro componentes na abordagem à 

matemática: 

– Números e Operações 

– Organização e Tratamento de Dados 

– Geometria e Medida 

– Interesse e Curiosidade pela matemática 

Para cada uma delas, o documento sugere uma série de aprendizagens a desenvolver, 

conforme quadro abaixo:  
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Fonte: Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (2016) 

8. Propostas de alteração ao curso 

8.1 De âmbito geral 

 Propõem-se as seguintes medidas para otimizar o curso de Técnico de Ação 

educativa, em termos gerais: 

a. Promover uma entrevista de orientação vocacional como pré-requisito para a 

frequência do curso; 

b. Ministrar uma UFCD de primeiros socorros no 1º ano do curso; 

c. Manter a disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação ao longos dos 

três anos do curso, por forma a poderem conceber os relatórios relativos à 

Formação em Contexto de Trabalho e preparação da Prova de Aptidão 

Profissional; 

d. Agregar as disciplinas de Expressão Corporal, Dramática e Musical e de 

Expressão Plástica, designando-a como “Expressões”, permitindo maior 

flexibilidade na gestão das UFCD e evitando que a disciplina de Expressão Plástica 
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vigore apenas no 1º ano do curso, ainda que em detrimento de outras disciplinas 

mais teóricas; 

e. Dedicar algumas UFCD da disciplina de Inglês à preparação de atividades lúdicas 

com crianças, nomeadamente através da concretização de jogos, canções, mímica 

e dramatizações, promovendo os Domínios de Articulação Curricular que 

decorrem do Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho; 

f. Ajustar o currículo de Educação Física para maior aproximação a atividades que 

possam, por um lado, suscitar a prática desportiva nos alunos e, simultaneamente, 

dar-lhes ferramentas para concretizarem atividades junto de públicos com idades 

até aos 6 anos, nomeadamente de âmbito didático; 

g.  Criar uma maior articulação entre a formação na escola e a Formação em 

Contexto de Trabalho, no sentido de planificar as tarefas a realizar considerando 

as reais necessidades da instituição de acolhimento e desenvolvimento de 

competências adquiridas; 

h. Promover contactos institucionais com o objetivo de divulgar o curso para 

angariação de novos alunos (junto de outras escolas), potenciar a contratação de 

profissionais formados nas escolas (por parte do terceiro setor), e incentivar ao 

prosseguimento de estudos (em Instituições de Ensino Superior).  

 

8.2 No âmbito da disciplina de Matemática 

Uma vez que se denota a importância da Matemática na formação dos Técnicos 

de Ação Educativa (TAE), bem como dos futuros Educadores de Infância, Professores 

do 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico, propõem-se alguma ideias para reflexão conjunta 

que possam constituir propostas de ação de melhoria no percurso formativo dos TAE, 

antecipando quer a imediata inserção no mercado de trabalho após a conclusão do 

curso, quer o prosseguimento de estudos para atuação junto de crianças com idades 

precoces, primeira e segunda infâncias:  

a. Considerar o aumento a carga horária de Matemática, que atualmente se limita 

a 100 horas, ainda que com prejuízo de outras disciplinas; 

b. Reduzir a discrepância entre as horas da formação de Matemática e Português, 

aproximando-as; 
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c. Promover interdisciplinaridade, nomeadamente através da dinamização de 

projetos no âmbito dos Domínios de Autonomia e Flexibilidade Curricular; 

d. Proporcionar atividades práticas em sede da disciplina de Matemática, com vista 

à promoção de um maior interesse e envolvimento dos alunos na disciplina; 

e. Enfatizar aspetos práticos e lúdicos da Matemática que possam ser trabalhados 

com crianças em idade pré-escolar; 

f. Planificar atividades de matemática para implementar aquando da concretização 

da Formação em Contexto de Trabalho (atualmente com uma duração total de 

600 horas); 

g. Reduzir as diferenças entre os módulos do grupo A e do grupo B de Matemática, 

porquanto um se destina a percursos formativos com menos e maior carga 

horária da disciplina, respetivamente;  

h. Aproximar o programa de Matemática dos Cursos Profissionais do programa de 

Matemática Aplicada às Ciências Sociais, de modo a reduzir discrepâncias entre 

os alunos que concorrem a cursos superiores através do concurso nacional de 

acesso e os que concorrem através de outros concursos especiais; 

i. Promover a equidade e sanar as diferenças no nível de preparação para os 

exames, bem como do próprio desempenho durante o curso face aos pré-

requisitos e conhecimentos prévios e uns e de outros no domínio da Matemática.  
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