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Curso  Animação Socio Cultural Ano letivo 2021/2022 

Unidade Curricular Animação em Públicos com Necessidades 

Educativas Especiais 

ECTS 5 

Regime Obrigatório 

Ano 2º Semestre 2º Horas de trabalho globais 

Docente (s) Isabel Portugal Total  135 Contacto  45 

Coordenador área 

científica 

 

Filomena de São José Bolota Velho 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Descrever a evolução das perspetivas sobre as pessoas com NEE; 
Identificar os diferentes tipos de NEE; 
Conhecer as medidas educativas dirigidas às pessoas com NEE; 
Utilizar conhecimentos científicos para a análise das necessidades de animação 
sociocultural para cada NEE; 
Desenvolver projetos de animação específicos para pessoas portadoras de NEE; 
Aplicar técnicas de animação para públicos com NEE (contexto laboratorial).  
 
 
2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Educação Especial – aspetos históricos e conceptuais  
Da segregação à integração e até à inclusão  
Os conceitos de NEE e de Escola Inclusiva  

2. A Educação Especial em Portugal  
O decreto-lei  nº 54/2018 
Resolução nº 97/2010  

3. As pessoas com NEE  
A intervenção precoce 
Os procedimentos de referenciação e avaliação 
A Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF-CJ) e a 
tipificação das NEE  

4. Os instrumentos e as metodologias ao serviço da Animação Sociocultural  
A intervenção em crianças, jovens, adultos e idosos com NEE  
O papel do animador em equipas transdisciplinares 

5. Especificidades da Animação Sociocultural em alguns quadros clínicos 
Deficiência Mental  
Perturbações do Espectro do Autismo 
A Perturbação de Hiperatividade com Défice de Atenção  
Deficiências sensoriais e motoras  
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3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

De forma a permitir a compreensão da problemática das NEE e das estratégias de 
Animação Sociocultural adequadas, são fornecidos e debatidos, os respetivos conteúdos 
científicos. A sensibilização e a promoção da capacidade de observação e identificação das 
NEE será feita pela análise da bibliografia da especialidade e num contexto de aula 
dinâmica entre alunos e docente. Alertar-se-á para a necessidade da intervenção, com base 
nas medidas educativas preconizadas pelo nosso sistema educativo e de acordo com os 
instrumentos e metodologias previstas pela Animação Sociocultural. As aulas laboratoriais 
servirão para a elaboração e aplicação experimental de projetos de Animação para públicos 
com NEE. 

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Bautista, R. (Coord.), (1997). Necessidades educativas especiais. Lisboa: Dinalivro  
Correia, L. M. (2004). Inclusão e Necessidades educativas Especiais: Um Guia para 

Educadores e Professores. Lisboa: Edições Sílabo   

Fonseca, V. (1995). Educação Especial. Programa de Estimulação Precoce. São Paulo: 
Artmed Editora  
Gundersen, K. S. (2007). Crianças com Síndrome de Down: Guia para Pais e Educadores. 

São Paulo: Artmed editora   

Instituto de Apoio à Criança (2011). Guia do Animador – Ideias e Práticas para Criar e 
Inovar. Lisboa: Edições Sílabo  
Instituto de Apoio à Criança (1999). Contextos Lúdicos e Crianças Com Necessidades 
Educativas Especiais. Cadernos da Atividade Lúdica. Lisboa 
Pereira, J.; Vieites, M.; Lopes, M. (2008). Animação Sociocultural e os Desafios do século 
XXI, Lisboa.: Edição Intervenção  
Pinto, Avelino et al (2003). Interagir, Técnicas de Animação, Porto: Edições Salesianas 

Rueda, Laura Gutiérrez (1997). Métodos para a Animação Sociocultural, Madrid: Editorial 
CCS  
Trilla, Jaume, (1998). Animação Sociocultural – Teorias Programas e Âmbitos, Lisboa: 
Horizontes Pedagógicos.  
 
5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

A unidade curricular foi estruturada num sistema de gestão de aprendizagem por tópicos de 
estudo, planeados segundo um modelo pedagógico ativo, centrado no estudante, na 
acessibilidade e na construção social de saberes. A metodologia expositiva procurará a 
transmissão adequada dos conteúdos, mas, simultaneamente estimular-se-ão os alunos a 
participarem nas aulas através de comentários e análises críticas. Todos os conteúdos 
serão apresentados e debatidos numa verdadeira dinâmica grupal e nas aulas de Prática 
Laboratorial serão criados ambientes/situações, semelhantes àqueles que os alunos 
encontrarão na sua vida profissional. A avaliação far-se-á segundo um processo dinâmico e 
contínuo, com dimensão formativa e de acordo com os regulamentos da Escola. 

Operacionalização da avaliação: - trabalho individual, a apresentar oralmente e em suporte 
de papel - 8 valores; frequência (a realizar no período de frequências) – 12 valores.  
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6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 
OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

A concretização dos objetivos de aprendizagem apresentados passa pela lecionação de 
conteúdos científicos que se procura consolidar através da consulta, interpretação, análise 
bibliográfica específica e debate crítico. A ênfase colocada na dinâmica grupal e na prática 
laboratorial, está em coerência com os objetivos da unidade curricular que visam partilhar e 
desenvolver competências de observação, identificação e atuação de modo humano e 
cientificamente justificado.  

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

O aluno que não comparecer a 2/3 das horas letivas ficará excluído da avaliação contínua e 
admitido a exame.  

Os trabalhadores-estudantes devem acertar com o professor as condições de avaliação 

 

8. CONTACTOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Isabel Portugal: iportugal@ipg.pt 

Gabinete 1.6 – ESECD 

VOIP: 5217 
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