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Objetivos, Competências e Resultados de Aprendizagem 

Contextualizar a animação turística como um subsector do turismo. 

Conhecer o papel e o perfil do animador turístico. 

Identificar diferentes atividades e produtos de animação. 

Definir atividades de animação turística e os seus contextos. 

Conhecer a legislação aplicável aos agentes de animação turística. 

Planificar e desenvolver projetos de animação turística. 

Valorizar os recursos turísticos, patrimoniais, culturais e naturais. 

 

 

Programa 

1. Turismo, lazer e recreio 

1.1 Contexto cultural do lazer  

1.2 Definições de lazer e o lazer no ciclo de vida 

1.3 Funções do lazer e consumo do lazer 

1.4 Conceito de recreio e o contexto social de recreio 

1.5 Trilogia lazer, recreio e turismo 

1.6 Importância do turismo na sociedade 

2. Animação 

2.1 Conceitos, características e finalidades da animação 
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2.2 Fatores dinamizadores da animação 

2.3 Animação sociocultural 

3. Animação turística 

3.1 Atrações turísticas 

3.2 Conceito e características da animação turística 

3.3 Novos paradigmas na animação turística 

3.4 Atividades e produtos de animação turística 

3.5 Enquadramento jurídico dos agentes de animação turística 

4. O técnico de animação turística: perfil, funções e responsabilidades 

5. Projetos de animação turística 

5.1 Planeamento da animação 

5.2 Recursos disponíveis 

5.3 Características dos projetos de animação 

5.4 Etapas e metodologias de ação 

5.5 Patrocínios 

5.6 Marketing na animação 

 

Demonstração da Coerência dos Conteúdos Programáticos com os Objetivos da UC 

A animação turística e a animação sociocultural são compostas por um conjunto de atividades 

que permitem que o público usufrua, de forma mais plena, de experiências em particular em 

contextos turísticos. A animação é uma atividade que conduz simultaneamente à 

interpretação do espaço envolvente e ao desenvolvimento de estratégias suscetíveis de 

promover um aumento da satisfação dos diferentes públicos. 

Esta unidade curricular pretende fornecer aos alunos uma visão genérica das possibilidades de 

animação, enquadrando, sempre que possível, conceitos já abordados noutras unidades 

curriculares, privilegiando as atividades de animação mais utilizadas ou com maior potencial 

no desenvolvimento dos territórios e das suas comunidades. 

 

Métodos de Ensino 

A metodologia de ensino assenta na componente expositiva complementada com técnicas 

ativas. São utilizados: o debate, o trabalho individual, o trabalho em grupo, estudo de casos e 

resolução de exercícios práticos. Será fomentando a pesquisa individual e coletiva sobre os 

conteúdos propostos. 

A Avaliação Periódica consiste na realização de uma prova de avaliação escrita (de natureza 

teórico-prática) e um trabalho escrito. A classificação final do aluno é obtida através da 

seguinte ponderação: 60% da nota da prova de avaliação; 40% da nota do trabalho escrito. 
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A aprovação na unidade curricular implica uma nota mínima de 7 valores na prova de avaliação 

escrita. O aluno passará automaticamente para o regime de avaliação por exame final no caso 

de ter uma nota inferior a 7 valores nessa prova de avaliação. 

A avaliação por exame final consiste na realização de uma prova de avaliação escrita, de 

natureza teórico-prática, que determina a classificação final do aluno. 

 

Modo de Avaliação 

Avaliação apenas com exame final 

 

Demonstração da Coerência das Metodologias de Ensino com os Objetivos de 

Aprendizagem da UC 

A metodologia central a aplicar passa pela introdução das dimensões teórico-práticas das 

questões a tratar, incutindo uma visão global e coerente das temáticas em análise. Incentiva-

se a intervenção e iniciativa individual, bem como a reflexão coletiva. A avaliação é um 

elemento essencial e integrante do processo de ensino-aprendizagem, considerado como um 

processo integral, sistemático, gradual e contínuo, de forma a proporcionar feedbacks 

reguladores do processo. Entende-se a avaliação periódica como um processo dinâmico e com 

uma dimensão formativa, através da participação ativa dos estudantes através, por exemplo, 

de questões, comentários, sugestões, reveladoras do interesse e da capacidade dos mesmos 

relativamente aos conteúdos abordados. 

Através da exposição dos conteúdos da unidade curricular, dos resultados da pesquisa e 

análise em diversas fontes e da reflexão individual e coletiva, os estudantes adquirem e 

desenvolvem as capacidades de integração, de análise crítica e de mobilização de um conjunto 

de informações e conhecimento disponível para a compreensão e resolução de problemas do 

seu quotidiano. Aperfeiçoam ainda as suas competências comunicacionais e argumentativas. 
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Aims, Skills and Learning Outcomes 

Contextualize tourism entertainment as a subsector of tourism. 

Know the role and profile of the tour operator. 

Identify different activities and products of entertainment. 

Define tourist entertainment activities and their contexts. 

Know the legislation applicable to agents of tourist entertainment. 

Plan value tourism, heritage, cultural and natural resourses. 

 

Programme 

1. Tourism, leisure and recreation 

1.1 Cultural context of leisure 

1.2 Definitions of leisure and leisure in the life cycle 

1.3 Functions of leisure and leisure consumption 

1.4 Concept of recreation and the social context of recreation 

1.5 Leisure, recreation and tourism trilogy 

1.6 Importance of tourism in society 

2. Entertainment 

2.1 Concepts, characteristics and purposes of the entertainment 

2.2 Encouraging factors of entertainment 

2.3 Sociocultural entertainment 

3. Tourist activities 

3.1 Tourist entertainment 
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3.2 Concept and characteristics of the tourist entertainment 

3.3 New paradigms in tourism entertainment 

3.4 Activities and products of entertainment 

3.5 Legal framework for tourist agents 

4. The tourist entertainment technician; profile, roles and responsibilities. 

5. Tourism projects 

5.1 Entertainment planning 

5.2 Available resourses 

5.3 Characteristics of entertainment projects 

5.4 Stages and methodologies of action 

5.5 Sponsorships 

5.6 Entertainment Marketing  

 

Demonstration of the Syllabus Coherence with the Curricular Unit’s Learning Objectives 

Tourist entertainment and socio-cultural entertainment are composed of a set of activities that 

allow the public to enjoy, in a more complete way, experiences in particular in tourist contexts. 

Entertainment is an activity that simultaneously leads to the interpretation of the surrounding 

space and to the development of strategies capable of promoting an increase in the 

satisfaction of different audiences. 

 

This curricular unit aims to provide students with a general view of the possibilities of 

entertainment, framing, whenever possible, concepts already addressed in other curricular 

units, privileging the activities of entertainment that are most used or with greater potential in 

the development of the territories and their communities. 

 

Learning Methods 

The teaching methodologies are based on the expositive component complemented with 

active techniques. The teaching methodologies are: the discussion, group work, case studies 

and solving practical exercises. It's promoted the individual and collective research about the 

proposed contents. 

 

The Periodic Assessment consists of one written assessment tests (theoretical-practical) and 

one written assignment. The final grade of the student is obtained this way: 60% on the test 

and 40% on the written assignment. The approval of the course involves a minimum of 7 

points in the assessment test. If the grade of the assessment test is less than 7,0, the student 

must take the Final Exam. 



Página | 6 

 

 

The Final Exam consists of a written assessment test (theoretical-practical) which determines 

the student's final grade. 

 

Assessment Mode 

1 

 

Demonstration of the Coherence Between the Teaching Methodologies and the Learning 

Outcomes 

The central methodology to be applied involves introducing the theoretical and practical 

dimensions of the issues to be addressed, instituting a global and coherent view of the issues 

under analysis. Individual intervention and initiative, as well as collective reflection, are 

encouraged. The evaluation is an integral, systematic, gradual and continuous process, in order 

to provide regulatory feedback of this process. Periodic evaluation is understood as a dynamic 

process and with a formative dimension, through the active participation of the students 

through, for example, questions, comments, suggestions, revealing their interest and capacity 

regarding the content addressed. 

 

Through the exposition of the contents of the curricular unit, the results of the research and 

analysis in various sources and the individual and collective reflection, students acquire and 

develop the integration, critical analysis and mobilization capacities of a set of information and 

knowledge available for understanding and solving problems of their daily lives. They also 

improve their communication and argumentative skills. 

 

 

  


