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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  

 Analisar e refletir sobre os fundamentos da educação de adultos. 

 Compreender tendências atuais da Educação e Formação de Adultos. 

 Perceber os modelos de organização da formação de adultos. 

 Conhecer modelos e práticas de educação e formação de adultos. 

 Relacionar modelos teóricos com as práticas profissionais. 

 Analisar diferentes práticas educativas com pessoas adultas. 

 Refletir e justificar a participação de adultos nos processos de aprendizagem. 

 Construir modelos educativos transformadores da realidade social. 

 Conhecer possibilidades educativas do tempo livre. 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Perspetiva histórica da educação de adultos em Portugal   

2. Fundamentos, teorias e políticas da educação de adultos: contexto nacional e internacional 

3. Conceitos e tendências atuais da Educação de adultos  

4. A educação para adultos, a educação permanente 

5. Modelos e práticas da Educação de adultos 

a) Atividades 

b) Metodologias e dinâmicas 

6. Programas de intervenção 

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

A unidade curricular de Modelos e Práticas de Educação de Adultos pretende o conhecimento e 
análise dos modelos teóricos e das práticas de Educação de Adultos, tanto em contexto nacional, 
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como em contexto internacional, incitam os estudantes a terem um papel ativo no seu processo de 
ensino e aprendizagem. Esta análise, aliada ao conhecimento das especificidades dos processos de 
formação dos adultos, favorece a capacidade de analisar criticamente os modelos e as práticas dessa 
formação, e facilita a construção das competências necessárias para uma intervenção educativa com 
adultos.  

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 
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Convergências. Lisboa: Educa. 

Jarvis, P. (2011). From Adult Education to The Learning Society. NY. Routledge Education-Taylor 

&Francis Group. 

Lima, L. (2007). Educação ao Longo da Vida: Entre a mão direita e a mão esquerda de Miró. São 

Paulo: Cortez. 

Sá, R. (2009). Políticas para a Educação de Adultos em Portugal – A Governação Pluriescalar da 

Nova Educação e Formação de Adultos. Diss. Doutoramento. Univ.Minho. 

Silvestre, C.A.S. (2013). Educação e formação de adultos e idosos –Uma nova oportunidade. Lisboa: 

Instituto Piaget. 

Ferreira, P. (2007), Guia do Animador na Formação de Adultos, Lisboa, Editorial Presença. 

Lima, L. (2007). Educação ao Longo da Vida. São Paulo: Cortez Editores. 
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1. 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; 
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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. 
Assim, a metodologia da UC tem por objetivo mobilizar as aprendizagens dos estudantes apelando à 
sua intervenção ativa, quer elaborando produtos de cariz crítico e original, quer através de debates, 
quer ainda problematizando situações do âmbito do estudo da UC. 
Deste modo a UC será avaliada do seguinte modo: 
 

- Uma prova escrita 40%  
- Projeto de intervenção educativa destinado a adultos, tendo em conta as etapas e os 
procedimentos técnicos e científicos abordados na unidade curricular (60%)  

 

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. 
 
2. 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. 
 
3. CONTATOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

florbela.rodrigues@ipg.pt (Gabinete 1.4 – ext 5212) 

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

Data: Guarda, 21 de setembro de 2015 

 

 


