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Curso  Animação Sociocultural Ano letivo 2015/2016 

Unidade Curricular Animação e Intervenção Socioeducativa ECTS 5 

Regime Obrigatório 

Ano 1º Semestre 1ºSemestre Horas de trabalho globais 

Docente (s) Ana Isabel Ventura Lopes Ferreira 

Eliabete Brito 

Total 135 Contacto 45 

TP-15 

 PL-30 

Coordenador   

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

a) Analisar e reflectir sobre uma problemática estudada e construir novos imaginários, recorrendo a 

esquemas valorativos e sistemas de pensamento que permitam interacções positivas com as 

populações estudadas; 

b) Fundamentar numa perspectiva sócio-educativa as intervenções dirigidas aos diferentes grupos sociais; 

c) Conhecer e utilizar os instrumentos e as metodologias ao serviço da intervenção sócio-educativa; 

d) Mobilizar conhecimentos teóricos fundamentais para a análise das situações com vista à produção 

científica, à resolução criativa de problemas e à tomada de decisões, tendo em conta a complexidade 

e diversidade dos contextos de intervenção; 

e) Desenvolver o exercício reflexivo sobre a área da educação social e a construção de práticas sociais, 

que tenham na base um pensamento crítico e autónomo acerca dos aspetos sociais, científicos e 

éticos. 

f) Evidenciar o papel da Animação Sociocultural como metodologia de intervenção socioeducativa. 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. A Animação SocioCultural como educação não formal 

1.1. Critérios básicos para diferenciar os tipos de educação existentes 

1.2. Educação permanente e a sua relação com a ASC  

1.3. A educação formal e a sua relação com a ASC 

1.4. A educação informal e a sua relação com a ASC 

2. A Animação Sociocultural como prática Educativa 

2.1. A ASC e a educação de adultos 

2.2. A ASC e a educação Popular 

2.3. A ASC e a educação no tempo livre 

GFUC previsto 
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3. Elementos para a contextualização da Animação Sociocultural no Campo da 
Didática 

3.1. A didáctica como marco referencial 

3.2. A perspectiva do curriculum 

4. Pedagogia Social e Animação Sociocultural 

4.1. O conceito de Pedagogia Social 

4.2. A relação da Pedagogia Social com a Animação Sociocultural 

4.3. Áreas de Intervenção 

4.4. Modelos de Intervenção Socioeducativa 

4.4.1. A metodologia 

4.4.1.1. O diagnóstico 

4.4.1.2. O projeto 

4.4.1.3. A avaliação 

 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS 
DA UC 

A unidade curricular de Animação Sociocultural e Intervenção Educativa pretende a construção de 

conhecimentos e competências adequadas ao Animador Sociocultural enquanto agente educativo nos mais 

variados contextos educativos. Foi estruturado de modo a promover capacidades analíticas, que permitam ao 

futuro animador compreender e adaptar-se a uma sociedade em rápida mutação e, ainda, fornecer os 

necessários instrumentos para que, no âmbito da sua intervenção pessoal e profissional, concebam, elaborem e 

avaliem projectos de intervenção socioeducativa de acordo com as especificidades do grupo alvo. 

 

 

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Obrigatória: 

BARBIER, Jean Marie (1991) – Elaboration de Projects d’Action et Planification, Narcea, Madrid. 

CALVO, Ana (2006) – La animación Sociocultural, Una Estrategia educativa para la Participación, Alianza 

Editorial, Madrid. 

CARRASCO, Ismael Ayuso (2004) – Animación Sociocultural Intervención Multidisciplinar, Formación 

Alcalá, Jaén. 

CARVALHO, Adalberto Dias de, e BAPTISTA, Isabel (2004) – Educação Social Fundamentos e Estratégias, 

Coleção Educação e Trabalho, Porto Editora, Porto. 

CEMBRANOS, Fernando et al (1989) – La Animacion Sociocultural: Una Proposta Metodológica, Editorial 

Popular, Madrid. 
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GILLET, Jean-Claude (2006) – La animación en la comunidad, un modelo de animación socioeducativa, 

Editorial Graó, Barcelona. 

PINTO, Avelino et al (2003) – Interagir, Técnicas de Animação, Edições Salasianas, Porto. 

Complementar: 

ANDER-EGG, Ezequiel. (2000) - Metodologias y Práticas de la animación sociocultural, Editorial CCS, 

Madrid. 

PEREIRA, José; VIEITES, Manuel; LOPES, Marcelino (2008) - Animação Sociocultural e os Desafios do 
século XXI, Edição: Intervenção, Lisboa. 

RUEDA, Laura Gutiérrez (1997) – Métodos para a Animação Sociocultural, Editorial CCS, Madrid. 

TRILLA, Jaume, (1998) - Animação Sociocultural – Teorias Programas e Âmbitos, Horizontes Pedagógicas, 

Lisboa. 

 

5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

As metodologias a utilizar nesta unidade curricular estruturam-se de acordo com, os objetivos anteriormente 
definidos. Assim, valorizar-se-á: 
 

Trabalho em grupo - trabalhos em pequenos grupos para favorecer a participação e a intervenção 

autónoma, assim como o desenvolvimento de atitudes/valores, como o respeito, a solidariedade e a 

responsabilidade, entre outros; 

Auto-aprendizagem - de modo a desenvolver a liberdade e a responsabilidade para participar de forma 

crítica na construção do conhecimento; 

Aprendizagem teórico-prática - relacionar dialeticamente o valor da formação teórica e o valor da 

formação prática, com vista ao mútuo aprofundamento para uma melhor adequação às situações, nos seus 

contextos. 

As aulas contemplarão: 

- sessões teórico-práticas-  de exposição de conteúdos, debates, estudo de casos, análise 

individual e em grupo de textos, entre outros. 

 A avaliação será sumativa e formativa através da apreciação da qualidade e quantidade dos contributos dos 

formandos no que respeita às: questões levantadas; reflexões orais e escritas; propostas e iniciativas que 

beneficiem o grupo; realização de um trabalho individual final (um artigo científico) sobre um dos conteúdos 

abordados nesta unidade curricular e uma prova de avaliação escrita. 

Elementos e percentagens de avaliação da unidade curricular:  

1.Trabalho de Investigação 30% (6) 
18 de dezembro 

2. Apresentação e discussão Oral 10% (2) 7 e 14 de janeiro 

3. Sínteses orais e escritas 
elaboradas no decorrer das aulas 

10% (2) 
aulas 

4. Frequência Escrita 50%(10) 16 de novembro 

 100% (20)  
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6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DA 

UC 

São objetivos nucleares desta unidade curricular dotar os alunos de competências que lhes permitam 

identificar as necessidades dos diferentes grupos e instituições e promover estratégias de intervenção 

socioeducativas, suportadas por metodologias de acção/participação. Para tal serão apresentadas aos 

alunos as premissas fundamentais que posicionam a Animação Sociocultural no âmbito das metodologias 

de acção para a Educação Não Formal assim como a sua relação com a Pedagogia Social. 

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

De acordo com a decisão tomada pelo Conselho Cientifico da ESECD na reunião do dia 29/09/2010, vigora a 

obrigatoriedade de 2/3 de presenças às aulas para que os alunos possam optar pelo processo de avaliação 

contínua. 

 

8. CONTATOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Ana Lopes 

anaventura@ipg.pt/ (Gabinete 2.6 – ext:5252) 

atendimento: - 2ª feira – 9h11h e das 16h30 às 16h30 

Elisabete Brito 

beta@ipg.pt (Gabinete 1.6 – ext 5217)  

Terça-feira das 15:30 -17:30 e quarta-feira das 15:30 às 17:30 

 

Data: Guarda, 21 de setembro de 2015 

mailto:anaventura@ipg.pt/

