
 

 

 

 

EDITAL 

Provas de Avaliação do Domínio oral e escrito da Língua Portuguesa e do domínio das regras essenciais 
da argumentação lógica e crítica para Ingresso nos Mestrados de Educação Pré-Escolar, Ensino do 1º 
Ciclo do Ensino Básico, Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico, Ensino do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico e de Matemática e de Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico. 

(Ano letivo 2021/2022) 

O Politécnico de Leiria faz saber de informações respeitantes à realização das provas de avaliação do 

domínio escrito e oral da Língua Portuguesa e do domínio das regras essenciais da argumentação lógica e 

crítica para ingresso nos mestrados de Educação Pré-Escolar, Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico,  

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

Matemática e de Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e 

de Português e História e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico: 

 

1. CALENDÁRIO 
 

1.ª FASE 
 
1.1 Inscrições: 1 de maio a 15 de maio de 2021 
1.2.Prova escrita: 26 de maio de 2021 às 10:30 horas, em sala, na ESECS ou em plataforma online. 
1.3 Prova oral: 26 de maio de 2021 com início às 14 horas, em sala, na ESECS ou em plataforma online  
1.4 Publicação dos resultados das provas: 25 de junho de 2021 
 
2.ª FASE 
 
1.1 Inscrições: 25 de junho a 1 de julho de 2021 
1.2 Prova escrita: 7 de julho de 2021 às 10 horas, em sala, na ESECS ou em plataforma online  
1.3 Prova oral: 7 de julho de 2021 com início às 14 horas, em sala, na ESECS ou em plataforma online  
1.4 Publicação dos resultados das provas: 19 de julho de 2021 
 
2. INSCRIÇÃO 
 

A inscrição para a realização das provas é efetuada através do formulário disponível na página eletrónica 
da ESECS, junto ao presente Edital e enviado para os serviços académicos pelo endereço de email, 
academicos@ipleiria.pt 
 
3. REALIZAÇÃO DAS PROVAS  

A modalidade de realização das provas, presencial ou em plataforma online, será confirmada 
oportunamente, na página eletrónica da ESECS, em função das medidas legislativas - COVID 19 - em vigor, 
adotadas pelo Politécnico de Leiria.  
 

Nota: para mais informações consultar o regulamento das provas ou dirigir-se aos serviços académicos 
da ESECS. 
 

Leiria, 09 de março de 2021. 
O subdiretor 1, 

 
 

_______________________________________ 
 

(1 Na ausência do Diretor, Despacho n.º 6880/2013, 2.ª série do D.R., de 27/05) 
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