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Curso  Animação Sociocultural Ano letivo 2021/2022 

Unidade Curricular Estágio ECTS 15 

Regime Obrigatório 

Ano 3º Semestre 1º sem/2º sem/Anual Horas de trabalho globais 

Docente (s) Nome do(s) docente(s) Total 405 Contacto 400 

Responsável/ 

Coordenador/Regente 

da Unidade Curricular 

ou área /grupo 

disciplinar (apagar o que 

não interessa) 

Coordenador de curso 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Ao longo de todo o processo de formação em estágio, o aluno desenvolverá capacidades 

inerentes às funções futuras como Animador Sociocultural das quais destacamos: trabalho 

em equipa, planeamento, coordenação, organização e avaliação de actividades e projectos, 

liderança de grupos, negociação e argumentação face a situações novas que se apresentem, 

tomada de decisões e comunicação correcta por via oral e escrita. 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

De acordo com as várias áreas ou contextos nos quais decorrem os estágios, o aluno 

desenvolverá todas as tarefas inerentes à concepção, preparação, ensino, orientação, 

concretização, promoção e gestão de actividades ligadas à Animação dos diversos públicos 

com os quais efectuará o seu estágio. 

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

Os conteúdos a desenvolver permitirão uma efectiva aplicação dos elementos apreendidos 

ao longo do curso para que sejam aplicadas todas aas competências adquiridas e verificados 

todos os saberes veiculados pelas diversas unidades curriculares ministradas. 

 

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

GFUC previsto 
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Regulamento de Estágio em vigor na ESECD/IPG. 

Normas orientadoras do Estágio. 

Documentação específicas em face do trabalho desenvolvido no estágio. 

5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

O aluno apresenta um plano de estágio com as actividades e as metodologias a aplicar, os 

objectivos gerais e específicos a atingir com as actividades desenvolvidas e pretensões tidas 

com o local de estágio escolhido/área de actuação. 

A avaliação desta unidade curricular efectua-se com defesa final do relatório de estágio em 

concordância com a avaliação efectuada pelo orientador na instituição de acolhimento. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 
OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

Os objectivos de aprendizagem são conseguidos pela inserção do aluno no mercado de 

trabalho e a aplicação das metodologias e conteúdos adquiridos ao longo da sua formação. 

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

 

8. CONTACTOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

 

9. OUTROS 

 

Data: 

Assinaturas dos docentes, responsável/coordenador/regente da UC ou área/grupo disciplinar 

(Identificar a qualidade antes da assinatura, por exemplo: Coordenador da área disciplinar – Assinatura)


