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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. •Conhecer os diferentes tipos de investigação.
2. Compreender os fundamentos básicos orientadores de uma pesquisa em educação da criança.
3. Conhecer instrumentos e métodos de recolha de dados.
4. Promover conhecimentos teóricos e práticos conducentes à adopção de uma atitude reflexiva e crítica na investigação da criança
5. Formular um projecto de investigação

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Não tem

Conteúdo da unidade curricular
Pressupostos introdutórios à investigação em educação da criança. Etapas de uma investigação em educação
Metodologias qualitativas específicas: estudos de caso; investigação-acção; triangulação.Instrumentos de pesquisa mais comuns.Divulgação da investigação

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Pressupostos introdutórios da investigação em educação da criança
- A distinção entre conhecimento científico e senso comum, características do conhecimento científico
- traços essenciais da pesquisa quantitativa e qualitativa
- considerações éticas
2. Traços essenciais da investigação
- o projecto da investigação: suas fases
- o problema
- adequação dos métodos e das teorias
- a influência da estrutura da linguagem
3. Metodologias qualitativas específicas
- estudos de caso
- investigação-acção
- triangulação
4. Instrumentos de pesquisa mais comuns.
- sistemas de observação
- entrevista
- escalas( de envolvimento da criança e empenhamento do adulto)
- gravações áudio e vídeo
- questionários
5. Divulgação da investigação
- o relatório
- avaliação da investigação

Bibliografia recomendada
1. •Bogdan, R. ; Biklen, S. (1994) Investigação Qualitativa em educação: uma introdução à teoria e métodos. Porto: Porto Editora.
2. Carmo, H.; Ferreira, M. (1998) Metodologia da nvestigação: Guia para auto-aprendizagem. Lisboa: Universidade Aberta
3. Máximo-Esteves (2008) Visão Panorâmica da Investigação-Acção. Porto: Porto Editora.
4. Mukherji, P; Albon, D. (2010) Research Methods in Early Childhood. London: Sage Publications
5. Sousa, A. (2009) Investigação em Educação. Lisboa: Livros Horizonte

Métodos de ensino e de aprendizagem
Sessões expositivas das temáticas centrais. Análise e discussão de textos de apoio, em pequeno grupo. Apresentação e discussão dos projectos desenvolvidos
elos alunos

Alternativas de avaliação
1. Alternativa 1: Avaliação Contínua. - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Trabalhos Práticos - 50% (Apresentações e discussões de temas durante as sessões de ensino e aprendizagem)
- Projetos - 50% (Formulação de um projecto de investigação)
2. Avaliação por exame - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100% (Exame final escrito)
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Português
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