
 

NORMAS PARA A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO  

DE ACTIVIDADE PROFISSIONAL  

Mestrado em Ensino de Geografia no 3º Ciclo do Ensino Básico  

e no Ensino Secundário. 

 

PREÂMBULO 

 

1. Ao abrigo da Recomendação do CRUP de 8 de Janeiro de 20111 e considerando os 

esclarecimentos emitidos pelo Conselho Científico da FLUP em 9 de Março de 20112, o 

presente documento tem como objectivo uniformizar e regulamentar as linhas orientadoras 

para a elaboração do Relatório de Atividade Profissional (RAProf) que os candidatos (que 

cumpram os requisitos definidos) devem apresentar para obtenção do grau de Mestre em 

Ensino de Geografia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (MEG).  

2. Este Relatório deverá revelar competências científicas e pedagógicas e comprovar 

capacidade de investigação dos candidatos a um nível condicente com a formação de segundo 

ciclo que pretendem obter, pelo que deverá cumprir as regras formais de uma dissertação de 

mestrado de acordo com as normas vigentes na FLUP.  

3. Para além da estrutura comum às dissertações de mestrado, o RAProf deve incluir uma 

descrição detalhada do Curriculum Vitae, assim como a apresentação/discussão de um tema 

associado ao Ensino da Geografia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário.  

4. A inserção destes itens pretende, de acordo com o expresso no ponto 2, que o candidato 

demonstre o desenvolvimento, durante a sua atividade profissional e académica, de 

competências, aptidões e conhecimentos relevantes na área científica do MEG, 

nomeadamente:  

(i) Enquadrar e justificar a sua prática profissional à luz dos conhecimentos científicos, 

didáticos e de formação educacional geral no quadro da sociedade atual; 

(ii) Demonstrar a integração e adequação dos conhecimentos adquiridos no seu percurso 

académico na prática profissional; 

(iii) Saber pesquisar, organizar, analisar e sintetizar informação pertinente e adequada;  

                                                           
1 . Disponível em http://www.crup.pt/images/documentos/Recomendao_CRUP_-_Bolonha.pdf 
2 . Disponível em http://web.letras.up.pt/sga/uploads/Delibera%C3%A7%C3%A3o%20CRUP.pdf 



 

(iv) Demonstrar capacidade na redacção de relatórios formalmente corretos (linguagem, 

estrutura, conteúdo e referenciação de fontes), construindo um corpo teórico e prático 

coerente e integrado;  

(v) Compreender e propor actividades/soluções inovadoras para a resolução de problemas 

em situações novas, mantendo uma postura crítica e reflexiva. 

(vi) Desenvolver e fomentar a aprendizagem ao longo da vida, encarando-a como suporte 

essencial ao desenvolvimento da sua prática profissional. 

 

ESTRUTURA, CONTEÚDOS E APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 

Estrutura 

 

O corpo principal do Relatório de Atividade Profissional deverá cumprir a seguinte estrutura: 

1. Resumo, em português e inglês (máximo 1 página); 

2. Introdução (até 5 páginas); 

3. Descrição detalhada do CV (número de páginas sem limite, adequado a uma exposição 

detalhada); 

4. Tema seleccionado para desenvolvimento e discussão nas provas (máximo 20 páginas). 

 

Conteúdos 

 

1. Resumo 

O resumo deve ser uma versão concisa e directa (precisa) do relatório desenvolvido, para que 

o leitor possa conhecer o essencial do documento sem ter que recorrer à sua leitura integral. 

Corresponde basicamente a uma síntese do trabalho em que se destacam pontos essenciais, 

tais como: a finalidade e objectivos; os aspectos que o candidato considere mais relevantes no 

seu currículo; uma breve descrição sobre o tema seleccionado para desenvolvimento, 

incluindo os materiais e métodos utilizados (de forma sumária) e as conclusões mais 

importantes.  

 

2. Introdução 

Deve contemplar vários itens, não obrigatoriamente compartimentados. Deve ser utilizada 

para definir:  

 



 

(i) a finalidade e objectivos do relatório, incluindo alguns elementos que ilustrem a 

natureza e importância/pertinência no seu percurso académico e profissional;  

(ii) um breve resumo do percurso profissional, que pode ser apresentado sob a forma de 

texto ou através de um esquema/gráfico cronológico (timeline); 

(iii) o tema seleccionado para desenvolvimento, justificando a escolha e a metodologia 

utilizada na sua abordagem; 

(iv) finalmente, uma súmula da estrutura do corpo do trabalho, enumerando os capítulos e 

justificando a sua articulação. 

 

3. Descrição detalhada do Curriculum Vitae 

O RAProf deverá incluir um CV suficientemente detalhado e que comprove a experiência e 

actividade profissional desenvolvida, em articulação com a formação de âmbito académico. 

Como tal, o candidato deve contemplar os seguintes elementos (apresentados por ordem 

temporal decrescente): 

(i) Percurso académico: cursos concluídos ou frequentados, instituições e classificações 

obtidas. Inserem-se neste contexto a formação académica de 1º, 2º e 3º ciclos, assim 

como cursos de formação contínua. Se considerar pertinente, pode incluir referência a 

monografias ou trabalhos desenvolvidos; 

(ii) Actividade profissional, identificando: entidade(s) empregadora(s), datas, funções e 

cargos, principais trabalhos ou actividades desenvolvidas e descrição das tarefas que 

desenvolveu no âmbito desses trabalhos. Se considerar pertinente, pode subdividir o 

seu percurso profissional em diferentes itens, designadamente: Docência; 

Desenvolvimento e Participação em Projectos; Transferência de Conhecimentos (i.e. 

orientação de estágios, palestras, leccionação em cursos de formação); Actividades de 

Gestão (i.e. direcção escola, de departamento, de turma); 

(iii) Publicações (i.e. artigos publicados em revistas internacionais e nacionais; livros e 

capítulos de livros; comunicações em congressos internacionais e nacionais, em 

formato oral ou em poster; relatórios ou documentos técnicos ou institucionais; 

páginas na internet); 

(iv) Participação ou representação em organizações consultivas, profissionais ou 

associações de caracter científico/pedagógico/formativo; 

(v) Prémios ou distinções recebidas; 

(vi) Outras competências (e.g. línguas, conhecimentos de informática); 

 



 

(vii) A parte final deste terceiro ponto deve contemplar uma discussão crítica da evolução 

da sua experiência profissional e da respectiva relevância como actividade ligada ao 

Ensino em Geografia. Deverá, portanto, demonstrar que adquiriu competências 

equivalentes ou superiores às dos estudantes que obtêm o grau de mestre com o 

actual currículo escolar do MEG. 

 

4. Tema a seleccionar para desenvolvimento e discussão pública 

Por sua iniciativa ou sugestão do supervisor, os candidatos devem escolher um tema da área 

do Ensino da Geografia, relacionado com a sua experiência e actividade profissional, que será 

desenvolvido no RAProf e apresentado na discussão das provas públicas. A título 

exemplificativo, o tema pode incluir uma das seguintes abordagens: 

(i) Apresentação e discussão técnica/científica de um trabalho ou projeto que tenha 

desenvolvido ou em que tenha participado, e cujos resultados considere de divulgação 

pertinente para outros profissionais do Ensino da Geografia; 

(ii) Desenvolvimento de um projecto a implementar no contexto das actividades 

curriculares ou extracurriculares dos estudantes do 3º Ciclo do Ensino Básico ou no 

Ensino Secundário, de âmbito disciplinar ou multidisciplinar, mas sempre ancorado na 

Geografia. 

(iii) Exposição sobre um tema particular do Ensino da Geografia que considere inovador ou 

prioritário e atual, quer ao nível do assunto em si, quer dos recursos/metodologias de 

ensino-aprendizagem; 

(iv) Uma análise e reflexão sobre o Ensino da Geografia e sua adequação ao mercado de 

trabalho ou aos jovens de hoje, com indicação fundamentada das áreas a investir ou 

da necessidade de novas abordagens e métodos pedagógicos. 

 

Apresentação 

 

1. A apresentação/formatação do RAProf deve obedecer às normas em vigor na FLUP para 

as dissertações de mestrado (consultar http://blogs.letras.up.pt/meg/relatorios/).  

2. O RAProf será apresentado e discutido perante um júri nomeado pelo Conselho 

Científico da FLUP, sob indicação da Direção de Curso, em conformidade com os 

regulamentos em vigor na FLUP. 


