
ACEF/1415/05067 — Guião para a auto-avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Província Portuguesa Do Instituto Das Irmãs De Santa Doroteia

A1.a. Outras instituições de ensino superior / Entidades instituidoras:

A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior De Educação De Paula Frassinetti

A3. Ciclo de estudos:
Licenciatura em Educação Social

A3. Study programme:
Undergraduate degree on Social Education

A4. Grau:
Licenciado

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Despacho n.º 14441/2010, de 15 de setembro (2ª Série)

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Ciências da Educação

A6. Main scientific area of the study programme:
Sciences of Education

A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de
Março (CNAEF):

762

A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de
Março (CNAEF), se aplicável:

<sem resposta>

A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de
16 de Março (CNAEF), se aplicável:

<sem resposta>

A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
180

A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
6 semestres

A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
6 semesters

A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
25
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A11. Condições específicas de ingresso:
Ter aprovação num curso do ensino secundário ou habilitação legalmente equivalente
Realizar uma das seguintes provas de ingresso:
09 Geografia // 18 Português // 17 Matemática aplicada às Ciências Sociais.

A11. Specific entry requirements:
Have approaval on a secondary school or legally equivalent degree.
Complete one of the following admission tests:
09 Geography//18 Portuguese// Mathematics applied to Social Sciences

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

A12. Percursos alternativos como ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de
percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):

Não

A12.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do doutoramento
(se aplicável)

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o
ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of
organisation of alternative paths compatible with the structure of the study programme (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):

<sem resposta>

A13. Estrutura curricular

Mapa I -

A13.1. Ciclo de Estudos:
Licenciatura em Educação Social

A13.1. Study programme:
Undergraduate degree on Social Education

A13.2. Grau:
Licenciado

A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym
ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*
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Ciências da Educação CE 72 4

Ciências Exactas e da Natureza CEN 11 0

Ciências Sociais e do Comportamento CSC 29 6

Línguas e Literaturas LL 12 4

Educação Artística e Motricidade Humana EAMH 19 4

Humanidades H 19 0

(6 Items)  162 18

A14. Plano de estudos

Mapa II - - 1º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Licenciatura em Educação Social

A14.1. Study programme:
Undergraduate degree on Social Education

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Pedagogia Social CE Semestral 150
T – 25; TP – 25; S –
14

6 -

Sociologia e Educação
não Formal

CE Semestral 125 T – 32; TP – 32 5 -

Técnicas de Expressão
Oral e Escrita

LL Semestral 150 TP – 48 6 -

Psicologia do
Desenvolvimento

CSC Semestral 100
T – 32; TP – 16; OT
– 8; O – 8

4 -

Mundividência Cristã H Semestral 100 T – 7; TP – 25 4 -

Expressão Dramática EAMH Semestral 125 TP – 16; P – 32 5 -

(6 Items)       

Mapa II - - 2º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Licenciatura em Educação Social

A14.1. Study programme:
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Undergraduate degree on Social Education

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Tecnologias da Informação e
da Comunicação em
Educação

CE Semestral 125
T – 9; TP – 21; S –
9; TC – 9

5 -

Problemáticas da Infância e da
Juventude

CSC Semestral 100 TP – 32; OT – 16 4 -

Educação pelo Movimento EAMH Semestral 100
T – 18; TP – 28; TC
– 2

4 -

Oficinas de Expressão
Artística e Artesanal

EAMH Semestral 150 TP – 16; PL – 48 6 -

Oficina da Leitura LL Semestral 150
TP – 18; PL – 38;
OT - 8

6 -

Metodologias de Intervenção
Educativa em Educação Social

CE Semestral 125 T – 24; TP - 24 5 -

(6 Items)       

Mapa II - - 3º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Licenciatura em Educação Social

A14.1. Study programme:
Undergraduate degree on Social Education

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
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3rd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Antropologia Aplicada ao
Trabalho Comunitário

CSC Semestral 100
TP – 32; S – 8; O –
8

4 -

Populações em Risco e
Intervenção Educativa

CSC Semestral 125
TP – 20; TC – 15; S
– 13

5 -

Psicossociologia do
Comportamento Desviante

CSC Semestral 100
T - 20; TP - 24; O -
4

4 -

Problemáticas da Adultez e
da Velhice

CSC Semestral 100 T – 24; TP – 24 4 -

Educação Ambiental CEN Semestral 125
T – 13; TP – 32; PL
– 3

5 -

Estágio I CE Semestral 200
E – 64; TP – 8; OT -
8

8 -

(6 Items)       

Mapa II - - 4º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Licenciatura em Educação Social

A14.1. Study programme:
Undergraduate degree on Social Education

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4th semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Temas da História e da
Geografia

H Semestral 150 TP – 48 6 -

Famílias e Intervenção
Sócio-Educativa

CSC Semestral 100 T – 16; TP – 16 4 -

Expressão Musical EAMH Semestral 100 TP - 30; TC - 18 4 -

Estágio II CE Semestral 200
E – 96; TP – 16; OT -
16

8 -

Animação de Bibliotecas CE Semestral 100
T – 7; TP – 16; OT –
9

4 Optativa

Oficina de Dança EAMH Semestral 100 T – 6; P – 26 4 Optativa

Oficina de Teatro EAMH Semestral 100 P – 32 4 Optativa
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Sociologia da Educação CE Semestral 100
T – 10; TP – 10; OT -
12

4 Optativa

(8 Items)       

Mapa II - - 5º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Licenciatura em Educação Social

A14.1. Study programme:
Undergraduate degree on Social Education

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5th semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Educação e Intervenção
Comunitária

CE Semestral 125
TP – 42; T – 10; O -
12

5 -

Educação Especial e
Intervenção Sócio-Educativa

CE Semestral 100 T – 12; TP – 36 4 -

Legislação e Políticas
Sociais

H Semestral 125 T – 16; TP - 32 5 -

Educação para a Saúde CEN Semestral 150
TP – 42; OT – 10; O
– 12

6 -

Estratégias de Reinserção
Social

CSC Semestral 125
T – 16; TP – 16; OT
– 16

5 Optativa

Língua Gestual LL Semestral 125 TP – 38; T – 10 5 Optativa

Língua Inglesa LL Semestral 125 TP – 45 ; O - 3 5 Optativa

Perspectivas
Contemporâneas de
Educação

CE Semestral 125 TP – 48 5 Optativa

(8 Items)       

Mapa II - - 6º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Licenciatura em Educação Social

A14.1. Study programme:
Undergraduate degree on Social Education
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A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
6º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
6th semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Ética e Deontologia
Profissional

CE Semestral 100 TP - 32 4 -

Estágio Profissional CE Semestral 650 E – 320; OT - 32 26 -

(2 Items)       

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Diurno

A15.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>

A15.1. If other, specify:
<no answer>

A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular(es)
deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)

Florbela Maria da Silva Samagaio Gandra

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III - Abrigo de Nossa Senhora da Esperança

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Abrigo de Nossa Senhora da Esperança

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo Abrigo de Nossa Senhora da Esperança.pdf

Mapa III - Agrupamento Vertical de Escolas de Vila d'Este
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A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Agrupamento Vertical de Escolas de Vila d'Este

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo Agrupamento Vertical de Escolas de Vila d'Este.pdf

Mapa III - Agrupamento Vertical Francisco Torrinha Porto

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Agrupamento Vertical Francisco Torrinha Porto

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo Agrupamento Vertical Francisco Torrinha Porto.pdf

Mapa III - APPDA Norte

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
APPDA Norte

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo APPDA Norte.pdf

Mapa III - ASAS de Ramalde

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
ASAS de Ramalde

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo ASAS de Ramalde.pdf

Mapa III - ASAS de Santo Tirso

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
ASAS de Santo Tirso

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo ASAS de Santo Tirso.pdf

Mapa III - Associação de Apoio à Juventude Deficiente

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Associação de Apoio à Juventude Deficiente

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo Associação de Apoio à Juventude Deficiente.pdf

Mapa III - Associação de Escolas de Torne e Prado

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Associação de Escolas de Torne e Prado

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo Associação de Escolas de Torne e Prado.pdf

Mapa III - Associação de Moradores das Fontainhas

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Associação de Moradores das Fontainhas

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo Associação de Moradores das Fontainhas.pdf
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Mapa III - Associação de Solidariedade Social de Mãos Dadas

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Associação de Solidariedade Social de Mãos Dadas

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo Associação de Solidariedade Social de Mãos Dadas.pdf

Mapa III - Associação Social e Cultural de São Nicolau

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Associação Social e Cultural de São Nicolau

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo Associação Social e Cultural de São Nicolau.pdf

Mapa III - ATL Têxtil do CCD

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
ATL Têxtil do CCD

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo ATL Têxtil do CCD.pdf

Mapa III - Câmara Municipal de Penafiel

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Câmara Municipal de Penafiel

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo Ca ̂mara Municipal de Penafiel.pdf

Mapa III - Câmara Municipal de São João da Madeira

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Câmara Municipal de São João da Madeira

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo Câmara Municipal de São João da Madeira.pdf

Mapa III - Centro de Saúde de Aldoar

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Centro de Saúde de Aldoar

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo Centro de Saúde de Aldoar.pdf

Mapa III - Centro do Campo Lindo – CAT

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Centro do Campo Lindo – CAT

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo Centro do Campo Lindo - CAT.pdf

Mapa III - Centro Social da Paroquia de Miragaia

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Centro Social da Paroquia de Miragaia

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._protocolo Centro Social da paróquia de miragaia.pdf
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Mapa III - Centro Social das Antas

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Centro Social das Antas

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo Centro Social das Antas.pdf

Mapa III - Centro Social das Fontainhas

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Centro Social das Fontainhas

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo Centro Social das fontainhas.pdf

Mapa III - Centro Social de Ermesinde

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Centro Social de Ermesinde

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo Centro Social de Ermesinde.pdf

Mapa III - Centro Social de S. Martinho de Aldoar

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Centro Social de S. Martinho de Aldoar

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo Centro Social de S. Martinho de Aldoar.pdf

Mapa III - Centro Social do Bairro de São João de Deus

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Centro Social do Bairro de São João de Deus

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo Centro Social do Bairro de São João de Deus.pdf

Mapa III - Centro Social do Cerco do Porto

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Centro Social do Cerco do Porto

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo Centro Social do Cerco do porto.pdf

Mapa III - Centro Social do Padrão da Légua

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Centro Social do Padrão da Légua

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo Centro Social do Padrão da Légua.pdf

Mapa III - Centro Social e Paroquial de Rio Tinto

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Centro Social e Paroquial de Rio Tinto

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo Centro Social e Paroquial de Rio Tinto.pdf
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Mapa III - Centro Social e Paroquial Nossa Senhora do Amial

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Centro Social e Paroquial Nossa Senhora do Amial

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo Centro Social e Paroquial Nossa Senhora do Amial.pdf

Mapa III - Centro Social e Paroquial Padre Ângelo Ferreira Pinto

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Centro Social e Paroquial Padre Ângelo Ferreira Pinto

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo Centro Social e Paroquial Padre Ângelo Ferreira Pinto.pdf

Mapa III - Cruz Vermelha Portuguesa - Santo Tirso

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Cruz Vermelha Portuguesa - Santo Tirso

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo Cruz vermelha Portuguesa - Santo Tirso.pdf

Mapa III - Escola EB 2-3 Cerco do Porto

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Escola EB 2-3 Cerco do Porto

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo Escola EB 2-3 Cerco do Porto.pdf

Mapa III - Espaço T

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Espaço T

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo Espaço T.pdf

Mapa III - Instituto da Segurança Social

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Instituto da Segurança Social

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo Instituto da Segurança Social.pdf

Mapa III - Instituto Profissional do Terço

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Instituto Profissional do Terço

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo Instituto Profissional do Terço.pdf

Mapa III - Junta de Freguesia de Santo Tirso

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Junta de Freguesia de Santo Tirso

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo Junta de Freguesia de Santo Tirso.pdf
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Mapa III - Junta de Freguesia de Santo Ildefonso – ATL

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Junta de Freguesia de Santo Ildefonso – ATL

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo Junta de Fresguesia de Santo Ildefonso - ATL.pdf

Mapa III - Lar do Colégio Barão de Nova Sintra

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Lar do Colégio Barão de Nova Sintra

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo Lar do Colégio Barão de Nova Sintra.pdf

Mapa III - Museu dos Transportes e Comunicações

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Museu dos Transportes e Comunicações

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo Museu dos Transportes e Comunicac ̧ões.pdf

Mapa III - NorteVida

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
NorteVida

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo NorteVida.pdf

Mapa III - Obra Diocesana de Promoção Social

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Obra Diocesana de Promoção Social

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo Obra Diocesana de Promoção Social.pdf

Mapa III - Obra do Padre Grilo

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Obra do Padre Grilo

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo Obra do Padre Grilo.pdf

Mapa III - Santa Casa da Misericórdia do Porto

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Santa Casa da Misericórdia do Porto

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo Santa Casa da Misericórdia do Porto.pdf

Mapa III - Venerável Ordem de São Fransico do Porto

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Venerável Ordem de São Fransico do Porto

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo Venerável Ordem de São Fransico do Porto.pdf
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Mapa III - Projeto Catapulta

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Projeto Catapulta

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Acordo consorcio Projeto Catapulta.pdf

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço demonstrando
a adequação dos recursos disponíveis.

A17.2._Mapas Estágios Educação Social.pdf

A17.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes no
período de estágio e/ou formação em serviço.

A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos
estágios e períodos de formação em serviço.

O CE dispõe de docentes supervisores da prática socioeducativa dos estudantes. Os estágios ocorrem em
instituições sociais e educativas. A diretora do CE é a responsável pelos estágios. As UC de Estágio I, Estágio II e
Estágio Profissional encontram-se distribuídas pelos supervisores. Em cada UC de Estágio, existe um docente
responsável pela formação em sala de aula e de contextualização das respostas sociais e/ou contextos de
intervenção, sendo que a UC de Estágio Profissional é da responsabilidade da diretora do CE. Os estudantes são
distribuídos pelos supervisores que orientam a observação e a realização dos projetos de intervenção dos
estudantes. A equipa de supervisores promove o diálogo e a partilha das experiências vivenciadas pelos
estudantes nas instituições, quer através do contacto tutorial semanal na ESEPF, quer no acompanhamento regular
no local de estágio na instituição cooperante, promovendo um processo reflexivo de desenvolvimento pessoal e
profissional.

A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training
periods.

The CE has teachers that oversee the socioeducational practice of the students. The internships take place in
social and educational institutions. The CE's director is responsible for the internships. The UCs of Internship I,
Internship II and Professional Internship are distributed by the supervisors. In each Internship UC, there is a teacher
responsible for the training in classroom and the contextualization of the social responses and/or intervention
contexts, with the UC Professional Internship is placed under the director of the CE. Students are distributed by
supervisors that guide the observation and putting in practice of the students' intervention projects. The supervisor
team promotes dialogue and the sharing of the experiences of the students in the institutions, be it through the
weekly tutorial contact at ESEPF, be it through the regular oversight at the internship place in the cooperating
institution, promoting a reflexive process of personal and professional development.

A17.4. Orientadores cooperantes

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB).

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino e as instituições de formação em serviço.

<sem resposta>

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação de
professores).

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação de
professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only for teacher
training study programmes)

Nome /
Name

Instituição ou estabelecimento a
que pertence / Institution

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional /
Professional Qualifications

Nº de anos de serviço /
No of working years
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<sem resposta>

Pergunta A18 e A20

A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti
Rua Gil Vicente, 138-142
4000-255 Porto

A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A19._A19._reg_cred_form_realiz_compets_adquiridas_2014.pdf

A20. Observações:

Não aplicável

A20. Observations:

Not applicable

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
O CE em Educação Social corresponde à formação profissionalizante de licenciados habilitados para a intervenção
socioeducativa em diferentes domínios de ação e de educação não formal. Tem como objetivos: formar na
multidisciplinaridade atendendo à complexidade e à diversidade da realidade social e dos seus contextos
específicos; habilitar os estudantes para a realização de abordagens e intervenções socioeducativas no âmbito das
suas competências profissionais, nomeadamente na observação da realidade, na seleção da informação relevante
fundamentando a resolução de problemas associados à sua área de intervenção, concebendo, implementando e
avaliando projetos socioeducativos no âmbito da operacionalização de uma Metodologia de Trabalho de Projecto.
O CE pretende ainda desenvolver atitudes de trabalho baseadas numa postura comunicacional assim como
promover uma autonomia responsável junto do estudante para trabalhar com populações diversas e integrar
equipas multidisciplinares.

1.1. Study programme's generic objectives.
The CE in Social Education provides professionalizing training for undergraduates (licenciados) certified for the
socio-educational intervention in different action and non-formal education domains. It has as objectives: to train in
a multidisciplinary context, attending to the complexity and diversity of the social reality and of its specific
contexts; certify students for the prosecution of approaches and socio-educational interventions in the frame of
their professional competences, namely in the observation of reality, in the selection of the relevant information
grounding the resolution of problems associated with their intervention area, conceiving, implementing and
evaluating socio-educational projects in the frame of the operationalization of a Project Work Methodology. The CE
also aims at developing ways of work based in a communicational posture, as well as promoting a responsible
autonomy of the student to work with diverse populations and integrate multidisciplinary teams.

1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição.
A Escola Superior de Educação Paula Frassinetti (ESEPF) integra uma vasta rede de centros de ensino nacionais,
europeus e lusófonos, pertencente ao Instituto das Irmãs de Santa Doroteia e encontra-se vinculada ao ideário
educativo desta Entidade Instituidora. A existência deste ciclo de estudos (CE) da área das Ciências da Educação,
com pendor para o “trabalho social e orientação”, traduz e materializa uma aposta formativa institucional de 18
anos - numa instituição com meio século - focada na formação de profissionais da educação formal e não formal,
em múltiplos contextos. Inspirada na axiologia educativa de Paula Frassinetti, é missão da ESEPF formar
integralmente pessoas de excelência profissional reconhecida, através da articulação do estudo, do ensino e da
investigação científica orientada e cuja ação venha a contribuir para uma sociedade mais justa e solidária, própria
de uma cultura da vida. Implica, ad intra, o compromisso da comunidade académica com uma cultura exigente de
vida pessoal e social em ambiente formativo, horizonte que pressupõe a qualidade do ato de ensinar/aprender, e a
formação da consciência pessoal e cívica do estudante baseada na liberdade e na responsabilidade, visando a
capacitação de profissionais para construírem respostas socioeducativas inclusivas e personalizadas. A
intervenção sociopedagógica, ad extra, quer-se de índole técnica, relacional e ética e a realizar com pessoas e
grupos humanos em situações de vulnerabilidade ou risco de exclusão social com a finalidade de facilitar a
emergência de uma pessoa/grupo que seja capaz de se “produzir a si mesma” e ao mesmo coproduzir os “laços
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sociais”. O “objeto” da intervenção deste profissional é, portanto, a própria relação educativa. O projeto científico,
cultural e pedagógico da ESEPF traduz, no presente, o compromisso com a construção do saber através de
metodologias ativas e da investigação científica orientada para a produção de conhecimento inovador, profissional
e socialmente transformador; uma prática de educar sensível alicerçada na “via do coração”, capaz de gerar uma
nova cultura de ensinar baseada na liberdade e na responsabilidade de aprender; a prestação de serviços à
comunidade que promova a justiça como nervo ético da solidariedade social. Neste contexto, a formação em
Educação Social surge como um aprofundamento de saberes e de práticas integradas na missão institucional da
Entidade Instituidora, através deste estabelecimento de ensino superior. O CE constitui, assim, uma resposta à
procura de profissionais, pautados pela responsabilidade social e cívica, capazes de contribuir para a melhoria das
condições de vida das populações e de construir projetos de vida guiados pela autonomia pessoal e pela
cidadania, no respeito pela pessoa, na sua dignidade e integridade.

1.2. Inclusion of the study programme in the institutional training offer strategy, considering the institution's mission.
The Paula Frassinetti School of Higher Education (ESEPF) is part of a vast network of national, European and
Lusophones teaching centres, belonging to the Institute of the Sisters of St. Dorothy, and is bound by the
educational ideals of this Institutive Entity. The existence of this cycle of studies (CE) in the Education Sciences
field, with a penchant for the “social work and guidance”, translates and materializes an institutional training
investment of 18 years – in an institution with half a century – focused on the training of formal and non-formal
education professionals, in multiple contexts. Inspired in the educational axiology of Paula Frassinetti, it is the
mission of the ESEPF to holistically train persons of recognized professional excellence, through the articulation of
study, teaching and guided scientific investigation, and whose action comes to contribute for a more just and
mutually supportive society, in line with a culture of life. It implicates, ad intra, the commitment of an academic
community with a demanding culture of personal and social life in education environment, an horizon and
presupposes the quality of the act of teaching/learning, and the development of the personal and civic conscience
of the student based in liberty and responsibility, aiming at the capacitation of professionals to build inclusive and
personalized socio-educational answers. The socio-pedagogic intervention, ad extra, is to be of a technical,
relational and ethical nature, to be carried out with persons and human groups in situations of vulnerability or in
risk of social exclusion with the aim of facilitating the rise of a person/group that can “produce it/himself” and at
the same time co-produce the “social bounds”. The “object” of the intervention of this professional is, therefore,
the educational relation itself. The scientific, cultural and pedagogic project of the ESEPF translates, in the present
time, the commitment with the building of knowledge through active methodologies and scientific investigation
guided towards the production of innovative, professional and socially transformative knowledge; a sensitive
education practice grounded in the “way of the heart”, capable of generating a new teaching culture based on
liberty and the responsibility to learn; the rendering of services to the community, promoting justice as the ethical
nerve of social solidarity. In this context, the training in Social Education comes as a furthering of knowledge and of
practices integrated in the institutional mission of the Institutive Entity, through this Higher Education
establishment. The CE thus constitute an answer in search of professionals, defined by social and civic
responsibility, capable of contributing for an improvement of the living conditions of populations and apt to build
life projects guided by personal autonomy and citizenship, in the respect for the individual, in its dignity and
integrity.

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
A ESEPF desenvolve diferentes estratégias de divulgação de objetivos. Ao ingressar no CE, os estudantes são
acolhidos por docentes da Escola, assim como por colaboradores das várias estruturas e dos serviços
académicos, que se disponibilizam para prestar informações relevantes e a responder às questões dos estudantes.
Paralelamente, são distribuídas brochuras assim como outro tipo de material informativo. Os docentes das
respetivas unidades curriculares apresentam, logo no inicio do ano letivo, os objetivos, os conteúdos
programáticos, as competências transversais e específicas a desenvolver assim como as metodologias/meios de
avaliação ao dispor do estudante. A ESEPF conta com as plataformas Portal e Moodle, as quais permitem uma
comunicação constante entre estudantes, docentes e serviços. Quanto aos docentes, a divulgação dos objetivos
acontece nas reuniões gerais de início e encerramento de ano letivo; nas reuniões de Departamento e nas reuniões
regulares de docentes.

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
The ESEPF develops different strategies to communicate its objectives. When enrolling in the CE, students are
welcomed by the School's academic and non-academic staff, that make themselves available to give relevant
information and answer their questions. At the same time, brochures as well as other informative materials are
distributed. Teachers of the respective curricular units present, at the beginning of the academic year, the objective,
programmatic content, transversal and specific competences to develop, as well as the methodologies/means of
evaluation available to the student. The ESEPF has at its disposal the Portal and Moodle platforms, that allow for a
constant communication between students, teachers and services. As for the teachers, the communication of the
objectives happens during the general meetings at the beginning and end of the academic year; in the Deparment
meetings and in the regular teachers meetings.
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2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade

2.1 Organização Interna

2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a revisão e
actualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.

O ciclo de estudos está integrado no Departamento de Educação Social. Tem um diretor de Departamento e uma
diretora do Ciclo de Estudos que asseguram todos os aspetos de funcionamento do curso. Em reuniões periódicas
de monitorização e avaliação, são ouvidas e tidas em consideração as posições de todos os professores
responsáveis pelas unidades curriculares- a quem compete designadamente, garantir a qualidade científica do
curso. O Conselho Técnico-científico (CTC), sendo representativo do conjunto dos docentes da ESEPF, assegura a
revisão e a atualização científica dos conteúdos programáticos e sua adequação ao ciclo de estudos. A
distribuição do serviço docente é feita segundo as necessidades científicas e pedagógicas do curso, respeitando a
legislação em vigor, sob proposta do Conselho de Direção e aprovada em CTC.

2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study programme, including its approval, the
syllabus revision and updating, and the allocation of academic service.

The cycle of studies is integrated in the Department of Social Education. It has a Department head and a director of
the Cycle of Studies that assure all the aspects of the functioning of the course. In periodic meetings of monitoring
and evaluation, the perspectives of all the teachers responsible for the curricular units – to whom it is incumbent,
namely, to guarantee the scientific quality of the course – are listened to and taken into consideration. The
Technical-Scientific Council (CTC), being representative of the whole of ESEPF's academic staff, assures the
revision and scientific updating of the programmatic content and its adequacy to the cycle of studies. The
distribution of teaching hours is made according to the scientific and pedagogic needs of the course, in
accordance with the applicable legislation, under proposal of the Direction Council and approved by the CTC.

2.1.2. Forma de assegurar a participação ativa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão que
afetam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.

No final de cada semestre, os estudantes preenchem um inquérito onde avaliam vários aspetos do ambiente
institucional (serviços, recursos físicos, materiais e humanos) e do ciclo de estudos (a adequação das unidades
curriculares, desempenho dos docentes e a sua satisfação global com o ciclo de estudos). Os resultados dos
inquéritos são devolvidos aos docentes avaliados e ao Diretor do ciclo de estudos assim como ao diretor de
Departamento para reflexão conjunta e eventual tomada de decisão. Os estudantes participam no Conselho
Pedagógico e elegem os delegados de turma que operam como mediadores entre discentes e docentes; contam
ainda com o apoio do Gabinete de Apoio ao Estudante que tem representação no Conselho Pedagógico. Os
docentes participam no C. P., no CTC e em reuniões periódicas gerais e do CE.O diálogo entre estudantes e
docentes é facilitado pela existência de horário de atendimento semanal aos estudantes assegurado pelos
docentes, incluindo a diretora do Ciclo de Estudos.

2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decision-making processes that
have an influence on the teaching/learning process, including its quality.

At the end of each semester, students will fill an inquiry where they evaluate several aspects of the institutional
environment (services, physical, material and human resources) and of the cycle of studies (curricular units'
adequacy, teachers' performance and their global satisfaction with it). Results of the inquiries are returned to the
evaluated teachers and to the Director of the cycle of studies, as well as to the Department head, for joint reflection
and eventual decision-making. Students participate in the Pedagogic Council and elect class delegates that act as
mediators between them and the teachers; they can also count with the support of the Student Affairs Office, which
has a place at the Pedagogic Council. Teachers participate in the CP, in the CTC and in periodic general and CE
meetings. Dialogue between students and teachers is facilitated by the existence of a weekly schedule to receive
students, which all teachers have, including the director of the Cycle of Studies.

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
O Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ), é constituído, desde 2010, por representantes dos órgãos de governo
e responsáveis de serviço. Ao longo do tempo, procedeu ao mapeamento dos processos organizacionais da
ESEPF e à construção de procedimentos, instruções de trabalho e formulários adequados. Este processo foi
realizado em reuniões periódicas do GAQ, reuniões de docente e com os serviços, tendo daí resultado processos
de melhoria. Foram já realizadas auditorias internas e externas, estando-se na fase de preparação do pedido de
certificação da qualidade. Relativamente ao ciclo de estudos, tem-se procedido semestralmente a inquéritos
pedagógico onde são avaliados entre outros as unidades curriculares, o desempenho docente, a coordenação e o
funcionamento do ciclo de estudos. Os resultados são enviados à direção da licenciatura, sendo analisados e
discutidos em reuniões de docentes. O relatório final é enviado pelo GAQ para apreciação pelos Conselhos
Técnico-científico e Pedagógico.
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2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme.
Since 2010, representatives of government bodies and service heads integrate the Evaluation and Quality Office
(GAQ). During its tenure, it has mapped the organizational processes of the ESEPF and developed procedures,
work instructions and adequate forms. This process occurred during periodic meetings of the GAQ, teacher
meetings and with the services, from which improvement processes originated. Internal and external audits were
already made, and now we're at the stage of preparing the request for quality certification. In relation with the cycle
of studies, we've made semesterly pedagogic inquiries where, among others, the curricular units, teachers'
performance and coordination and proper functioning of the cycle of studies are evaluated. The results are then
sent to the course´s head office, being analysed and discussed in teachers' meetings. The final report is sent by the
GAQ for review by the Technical-Scientific and Pedagogical Councils.

2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na
instituição.

O GAQ é coordenado pelo Doutor Carlos Manuel Peixoto Afonso que foi, entre Janeiro de 2010 e Agosto de 2013,
subdiretor da ESEPF e pela Mestre Paula Cristina Pacheco Medeiros (coordenadora adjunta) que tem assegurado a
avaliação dos ciclos de estudos desde 2000. É membro do Grupo de Trabalho para a Qualidade no Ensino Superior
(GT2).O responsável pelo GAQ tem sido igualmente a pessoa encarregue dos processos de acreditação dos
diferentes ciclos de estudos. Desempenhou ainda funções de membro da Comissão de Especialistas em Ciência
de Educação da DGES para apreciação de novos ciclos de estudo. O GAQ tem tido a assessoria de uma consultora
externa, com longa experiência na gestão da qualidade.

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution.
The GAQ is coordinated by Dr. Carlos Manuel Peixoto Afonso, who was, from January 2010 to August 2013,
sub-director of the ESEPF, and by Master Paula Cristina Pacheco Medeiros (assistant coordinator), who has
supervised the evaluation of the cycles of studies since 2000. She is a member of working group on quality of
higher education (GT2).The head of the GAQ has also been the person in charge of the accreditation processes of
the various cycles of studies. He has also been a member of the Commission of Specialists in Education Science of
the DGES for review of new cycles of studies. The GAQ has been assisted by an external consulting agency, with
extensive experience in quality management.

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos.
O CE é avaliado semestralmente, em reuniões de docentes, tendo em conta os seus objetivos, o seu cumprimento
e a sua necessidade de revisão e os inquéritos preenchidos pelos estudantes. A direção do CE acompanha o seu
funcionamento, validando as fichas das UC em diálogo com os docentes bem como as metodologias de avaliação
adotadas, e respetiva calendarização. Os estudantes dispõem de delegados de turma que poderão recorrer à
diretora do CE quando necessário. O Conselho Pedagógico assegura, também, a participação dos estudantes e a
sua escuta relativamente a questões do seu foro. Os estudantes preenchem semestralmente inquéritos de
avaliação, funcionando estes como mecanismo sistemático de regulação do CE, a que acedem os docentes de
cada UC.A diretora do CE poderá reunir com cada docente sempre que seja necessário introduzir alterações que
permitam um melhor funcionamento do CE.

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study programme.
The CE is evaluated semesterly, at teachers meetings, taking into account its objectives, its fulfilment and its needs
for revision, as well as the inquiries filled by the students. The CE direction oversees its functioning, validating the
UCs' sheets in dialogue with the teachers, as well as the adopted evaluation methodologies, and respective
schedule. Students have at their disposal class delegates that can call on the director of the CE when necessary.
The Pedagogic Council also assures the students' participation and their feedback regarding questions that
concern it. Students fill semesterly evaluation inquiries, with these functioning as a systematic mechanism of
regulation of the CE, to which teachers of each UC can access. The director of the CE can meet with each teacher
whenever it is necessary to introduce changes that allow for a better functioning of the CE.

2.2.4. Link facultativo para o Manual da Qualidade
<sem resposta>

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de ações de melhoria.
Os resultados de avaliação do CE e o seu acompanhamento são discutidos nas reuniões de docentes e nas
reuniões de final de ano letivo. Em cada momento, o CE é avaliado de modo a verificar o seu cumprimento e
eventuais necessidades de alteração. Os docentes participam na definição do Plano Estratégico da ESEPF e no
Plano de Atividades do Departamento propondo diferentes ações convergentes com o CE. Do mesmo modo,
naquelas reuniões discutem-se ações de melhoria que possam ser implementadas pela Direção do CE e seus
docentes respondendo às necessidades observadas.

2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions.
The results of the evaluation of the CE and its oversight are discusses at teachers meetings and in the end of the
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academic year meetings. In each moment, the CE is evaluated as to verify its fulfilment and eventual alteration
needs. Teachers participate in the definition of the Strategic Plan of the ESEPF and in the Department Activities
Plan, proposing different actions convergent with the CE. In the same way, in those meetings are discussed
improvement actions that can be implement by the Direction of the CE and its teachers, responding to the observed
needs.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
O Ciclo de Estudos foi aprovado pela Direção Geral do Ensino Superior cuja publicação se encontra no Diário da
República, 2ª Série-N. 180 15 de setembro de 2010. O Ciclo de Estudos foi ainda objeto de acreditação preliminar
pela A3ES, em 2011.

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years.
The Cycle of Studies was approved by the Directorate-General of Higher Education and published in the Republic's
Diary, 2ª Series-N. 180 of September 15, 2010. The Cycle of Studies was also object of preliminary accreditation by
A3ES, in 2011.

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

3.1.1 Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, salas
de computadores, etc.).

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa VI. Facilities

Tipo de Espaço / Type of space Área / Area (m2)

Sala de aula n.º B105 58.6

Sala de aula n.º B107 42.8

Sala de aula n.º B201 43.5

Sala de aula n.º B304 16.1

Sala Informática 88

Serviços Académicos 42.8

Serviços de Gestão de Rede Informática / Serviços Administrativos / Serviços de Gestão Académica 42.8

Reprografia 16.2

Biblioteca 213.9

Sala Recursos Materiais 40

Sala Professores 22.7

Sala Convívio-passagem coberta 92.2

Gabinetes de Apoio aos Estudantes 68

Parque Estacionamento 695

Bar 39

Cozinha e Refeitório 117.3

Auditório Irmã Maria Emília Diniz 102.4

Gabinete Associação Estudantes 45.3

Sala Convívio 21.2

Gabinete do Conselho de Direção 24.6

Gabinete do Secretariado de Direção 11.1

Gabinete do CIPAF/GAQ/GIC 12.7

Sala Frassinetti 63.1

Gabinete do Departamento de Educação Básica 27.3

Gabinete do Centro de Relações Internacionais e Cooperação 18.4

Gabinete do Departamento de Educação Especial e Psicologia 20.9

Gabinete de Tecnologias de Informação e Comunicação 15.8

Gabinete de Línguas e Culturas 16

Gabinete do Departamento de Educação Social 18.6

12 Instalações sanitárias femininas (uma delas adaptada para Deficientes e outra com balneário) 63.1

6 Instalações sanitárias masculinas (uma delas adaptada para Deficientes e outra com balneário) 15.1

Jardim 1431

ACEF/1415/05067 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=34cf4...

18 de 176 2015-01-07 17:29



3.1.2 Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didáticos e
científicos, materiais e TICs).

Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials

Equipamentos e materiais / Equipment and materials Número / Number

Central Alarme 1

Equipamento ar condicionado/ventiladores 35

Equipamento de informática 251

Equipamentos cozinha/bar 46

Equipamentos Reprografia 6

Extintores 13

Maquina Fotográfica/Vídeos/Câmaras Filmar 9

Mobiliário 1101

Sistema de Som - Auditório 1

Sistema de vídeo conferência 1

Telefones 20

Televisores 5

Sistema marcação ponto 4

3.2 Parcerias

3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
O CE estabelece parcerias com diferentes instituições no âmbito dos programas de mobilidade, designadamente
ao nível do Programa Erasmus +. A mobilidade é realizada por docentes e discentes. Verifica-se o contacto regular
dos estudantes com investigadores internacionais que se deslocam à ESEPF no âmbito das parcerias
internacionais, e que dinamizam seminários temáticos e de investigação nos quais os estudantes participam. É de
salientar, na vida académica dos estudantes do CE, as parcerias preferenciais com a Universidade de Avans,
Holanda, e com a Universidade de Vigo – Faculdade de Educação de Ourense, que se traduzem em intercâmbios de
estudantes e visitas a instituições de trabalho socioeducativo. O Departamento de ED é membro de diferentes
instituições internacionais como FESET (European Social Educator Training) e a AIEJI (International Association of
Social Educators). Associa-se ainda a redes de investigação específicas da área, como a rede Problema.

3.2.1 International partnerships within the study programme.
The CE establishes partnerships with different institutions in the context of mobility programs, namely at the level
of the Erasmus+ Program. This mobility is taken upon by both students and teachers. There's also the regular
contact of students with international investigators that come to ESEPF in the context of international partnerships,
and that promote thematic and investigative seminars in which students participate. It also merits note, in the
academic life of the CE's students, the preferential partnerships with the University of Avans, Netherlands, and with
the University of Vigo – Faculty of Education of Ourense, that result in student exchange and visits to institutions of
socio-educational work. The Department of ED is a member of different international institutions as the FESET
(European Social Educator Training) and the AIEJI (International Association of Social Educators). It also
associates with investigation networks specific to the field, as the Problema network.

3.2.2 Parcerias nacionais com vista a promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos, bem como
práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.

O CE tem vindo a desenvolver projetos de assessoria/monitorização e avaliação de intervenção com os Contratos
Locais de Desenvolvimento Social de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim, implicando-se científica e tecnicamente
com o tecido local autárquico. Constitui um CE aberto à comunidade pelo trabalho regular desenvolvido junto de
um vasto leque de instituições de diferentes naturezas, públicas e privadas, entre elas o Instituto de Segurança
Social, onde os seus estudantes desenvolvem os programas de estágio, com particular importância para os de
caráter profissionalizante no âmbito da prática socioeducativa. O CE é parceiro: do Programa Escolhas, desde a 4ª
geração; do Projeto Ambientes de Vida Assistida para Todos (AAL4ALL), consórcio entre universidades e
empresas para a construção de um ecossistema de sistemas de informação e produtos para envelhecimento
assistido; do P. Justiça para Tod@s; do P. “Maior Empregabilidade”; da Universidade Católica Portuguesa.

3.2.2 National partnerships in order to promote interinstitutional cooperation within the study programme, as well as
the relation with private and public sector

The CE has been developing projects of consulting/monitoring and evaluation of interventions with the Local
Contracts for the Social Development of Vila do Conde and Póvoa de Varzim, implicating itself scientifically and
technically with the local municipal structures. It's a CE open to the community by the regular work developed with
a vast array of institutions of different natures, public and private, among them the Social Security Institute, where
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its students develop internship programs, with special importance to the ones of professionalizing nature in the
frame of the socio-educational practice. The CE is a partner: of Program Choices, since its 4ª generation; of the
Environments of Assisted Life for All Project (AAL4ALL), a consortium between universities and private companies
for the development of an ecosystem of information systems and products for assisted ageing; of the Justice for
All Program; of the “Greater Employability” Program; of Portuguese Catholic University.

3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
O CE promove diferentes atividades em articulação com os restantes CE da ESEPF. No 1º ciclo, em particular com a
U. de Línguas e Culturas e com a Licenciatura em EB, no desenvolvimento de diferentes projetos como “Sementes
de Leitura”, “Anne Frank House” ou intervenções em espaços culturais da CM Porto. Ao nível do 2º ciclo, promove
relação estreita com o Mestrado em Intervenção Comunitária nos seminários e aulas abertas. Esta articulação
surge no sentido de os estudantes acederem mais facilmente a temáticas transversais à sua formação. Do mesmo
modo, em diferentes seminários de mestrados oferecidos pela ESEPF o acesso é livre, podendo os estudantes
participar. Diferentes atividades como a mostra de cinema antirracista do SOS Racismo foram também
implementadas em conjunto com ambos os ciclos de estudos. Os docentes dos diferentes CE participam em
projetos de intervenção e investigação alocados ao Departamento de ES. A ESEPF dispõe de projetos e atividades
transversais aos vários CE.

3.2.3 Intrainstitucional colaborations with other study programmes.
The CE promotes different activities in articulation with the rest of ESEPF's CEs. In the 1st cycle, in particular with
the U. of Languages and Cultures and with the Licenciatura in EB, in the development of different projects such as
“Seeds of Reading”, “Anne Frank House”, or interventions in cultural spaces of Porto City Council. At the 2nd cycle
level, it promotes a close relation with the Master in Community Intervention in seminars and open classes. This
articulation comes as a way for students to more easily gain access to thematics deemed transversal to their
training.Likewise, access is free in different ESEPF Masters, with students being allowed to participate. Other
activities like the Exhibition of Anti-Racist Cinema of SOS Racism were also implemented together with both the
studies cycles. Teachers of the different CE participate in intervention and investigation projects allocated to the
Department of ES.The ESEPF has projects and activities transversal to the various CEs.

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Ana Cristina Dias Pinheiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Cristina Dias Pinheiro

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Ana Luísa de Oliveira Ferreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Ana Luísa de Oliveira Ferreira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Coordenador ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Ana Márcia Vaz Serra Fernandes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Márcia Vaz Serra Fernandes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Ana Maria Paula Marques Gomes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Maria Paula Marques Gomes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Carlos Manuel Peixoto Afonso

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Manuel Peixoto Afonso

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Coordenador ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
60

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Daniela Alexandra Ramos Gonçalves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Daniela Alexandra Ramos Gonçalves

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Delfina Rosa da Silva Ribeiro Ferreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Delfina Rosa da Silva Ribeiro Ferreira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
5
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Florbela Maria da Silva Samagaio Gandra

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Florbela Maria da Silva Samagaio Gandra

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Gabriela de Pina Trevisan

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Gabriela de Pina Trevisan

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Helena dos Anjos Serra Diogo Fernandes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Helena dos Anjos Serra Diogo Fernandes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
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Professor Coordenador ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
25

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Irene Zuzarte Cortesão Melo da Costa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Irene Zuzarte Cortesão Melo da Costa

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Isilda Maria dos Santos Braga da Costa Monteiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isilda Maria dos Santos Braga da Costa Monteiro

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
55

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Joana D´Arc de Mendonça Cavalcanti

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joana D´Arc de Mendonça Cavalcanti

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Coordenador ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - José Luís de Almeida Gonçalves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Luís de Almeida Gonçalves

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Júlio Emílio Pereira de Sousa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Júlio Emílio Pereira de Sousa

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Coordenador ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Lisete da Natividade Barrigão Gonçalves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Lisete da Natividade Barrigão Gonçalves
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
15

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Margarida Maria da Mota Ferreira Machado

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Margarida Maria da Mota Ferreira Machado

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
15

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Margarida Maria Martins da Quinta e Costa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Margarida Maria Martins da Quinta e Costa

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria Marta Duarte Martins
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Marta Duarte Martins

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Paula Cristina Pacheco Medeiros

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paula Cristina Pacheco Medeiros

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
60

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Paula Maria da Silveira Monteiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paula Maria da Silveira Monteiro

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
25

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
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Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Roberto Manuel Enrique Merino Mercado

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Roberto Manuel Enrique Merino Mercado

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
15

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Sandra Mónica Figueiredo de Oliveira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sandra Mónica Figueiredo de Oliveira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Coordenador ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Sandra Sofia Lima da Silva Faria

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sandra Sofia Lima da Silva Faria

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
10

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Walter Ramos Almeida

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Walter Ramos Almeida

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
15

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

4.1.2 Mapa IX - Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

4.1.2. Mapa IX -Equipa docente do ciclo de estudos / Map IX - Study programme’s teaching staff

Nome / Name
Grau /
Degree

Área científica / Scientific Area
Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

Ana Cristina Dias Pinheiro Doutor Ciências da Educação 50 Ficha submetida

Ana Luísa de Oliveira Ferreira Doutor
Ciências da Educação: Perspectivas
Didácticas em áreas curriculares

100 Ficha submetida

Ana Márcia Vaz Serra
Fernandes

Doutor
Ciências da Educação: Educação,
Identidade e Futuro

100 Ficha submetida

Ana Maria Paula Marques
Gomes

Doutor
Ciências da Educação: Educação,
Identidade e Futuro

100 Ficha submetida

Carlos Manuel Peixoto Afonso Doutor Ciências da Educação 60 Ficha submetida

Daniela Alexandra Ramos
Gonçalves

Doutor
Ciências da Educação: Teoria e História da
Educação

100 Ficha submetida

Delfina Rosa da Silva Ribeiro
Ferreira

Licenciado Serviço Social 5 Ficha submetida

Florbela Maria da Silva
Samagaio Gandra

Doutor
Ciências Sociais e do Comportamento:
Sociologia

100 Ficha submetida

Gabriela de Pina Trevisan Doutor
Ciências da Educação: Estudos da Criança,
esp. Sociologia da Infância

100 Ficha submetida

Helena dos Anjos Serra Diogo
Fernandes

Doutor Ciências da Educação- Estudos da Criança 25 Ficha submetida

Irene Zuzarte Cortesão Melo
da Costa

Mestre
Ciências Sociais e do Comportamento:
Antropologia

100 Ficha submetida

Isilda Maria dos Santos Braga
da Costa Monteiro

Doutor História 55 Ficha submetida

Joana D´Arc de Mendonça
Cavalcanti

Doutor Hunmanidades: Teoria da Literatura 100 Ficha submetida

José Luís de Almeida
Gonçalves

Mestre
Ciências da Educação - Filosofia da
Educação

100 Ficha submetida

Júlio Emílio Pereira de Sousa Doutor
Ciências sociais e do comportamento:
Psicologia

100 Ficha submetida

Lisete da Natividade Barrigão
Gonçalves

Mestre
Ciências Sociais e do Comportamento:
Psicologia

15 Ficha submetida
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Margarida Maria da Mota
Ferreira Machado

Mestre Humanidades: História Contemporânea 15 Ficha submetida

Margarida Maria Martins da
Quinta e Costa

Mestre Saúde: Imunologia 100 Ficha submetida

Maria Marta Duarte Martins Licenciado Humanidades: Filologia Românica 100 Ficha submetida

Paula Cristina Pacheco
Medeiros

Mestre
Ciências Sociais e do Comportamento:
Sociologia

60 Ficha submetida

Paula Maria da Silveira
Monteiro

Mestre
Ciência do Desporto - Desporto de Crianças
e Jovens

25 Ficha submetida

Roberto Manuel Enrique
Merino Mercado

Licenciado
Ciências da Educação: Animação Cultural de
Escola

15 Ficha submetida

Sandra Mónica Figueiredo de
Oliveira

Doutor Artes Plásticas 100 Ficha submetida

Sandra Sofia Lima da Silva
Faria

Licenciado Saúde: Enfermagem 10 Ficha submetida

Walter Ramos Almeida Mestre Artes: Desenho e Técnicas de Impressão 15 Ficha submetida

   1650  

<sem resposta>

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos (todas as percentagem são sobre o nº total de docentes ETI)

4.1.3.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos

4.1.3.1. Corpo docente próprio do ciclo de estudos / Full time teaching staff

Corpo docente próprio / Full time teaching staff ETI / FTE Percentagem* / Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / Full time teachers: 16 97

4.1.3.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

4.1.3.2. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff ETI / FTE Percentagem* / Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff with a PhD (FTE): 11.4 69,1

4.1.3.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado

4.1.3.3. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialized teaching staff

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de
estudos (ETI) / Teaching staff with a PhD, specialized in the main areas of the study programme (FTE):

10.3 62,4

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas
fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists, without a PhD, of recognized professional experience
and competence, in the main areas of the study programme (FTE):

2.1 12,7

4.1.3.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

4.1.3.4. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação / Teaching staff stability and tranning dynamics

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics
ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a
três anos / Full time teaching staff with a link to the institution for a period over three years:

16 97
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Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) /
Teaching staff registered in a doctoral programme for more than one year (FTE):

4 24,2

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente
actualização

A ESEPF possui um Regulamento da Carreira Docente que define claramente os princípios da progressão da
carreira e a metodologia do processo de avaliação, a qual é realizada em ciclos de três anos (Ver RADPD). A
preocupação com o desenvolvimento da carreira académica dos docentes para que esta tenha impacto positivo na
lecionação e se traduza numa consequente satisfação científica e pedagógica dos estudantes, aliada à necessária
identificação progressiva dos docentes com o perfil profissional preconizado pela Entidade Instituidora, faz com
que o encontro anual de avaliação de desempenho realizada com o Conselho de Direção se traduza na fixação de
objetivos a alcançar pelos docentes no prazo que vier a ser estabelecido. Fruto desta dinâmica, foram
incorporados no Plano Estratégico da ESEPF Políticas de Investigação e de Internacionalização que estabelecem
indicadores de desempenho rigorosos e mensuráveis nestas áreas.

4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
The ESEPF has a Teaching Career Regulation which clearly defines principles for career development and
methodologies of teacher’s performance evaluation process, conducted under a period of three years (see RADPD).
The concern with teachers’ career development so that it has a positive impact on teaching and will result in a
consequent scientific and pedagogical student satisfaction, together with the necessary progressive identification
of teachers with the professional profile recommended by the Shareholders of Sister Dorothy’s, becomes the
annual meeting of performance evaluation carried out with the Board of Direction very important. At that meeting
goals are settled to be achieved by teachers. As a result of this dynamic, the Strategic Plan of ESEPF has
incorporated a Research Policy and Internationalization which established rigorous and measurable performance
indicators in these two areas.

4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
http://www.esepf.pt/a_univ/regu_aval_docente.pdf

4.2. Pessoal Não Docente

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos.
O pessoal não docente é constituído por um grupo de 21 (100%) colaboradores em regime de tempo integral, 2 nos
Serviços de Gestão Académica, 3 nos Serviços Administrativos e Financeiros, 2 nos Serviços de Documentação e
Informação, 1 secretária do Centro de Investigação e Gabinete de Qualidade, 1 técnico dos Serviços de Informática;
1 designer; 1 rececionista; 2 colaboradoras na Reprografia, os Serviços de Portaria, Bar/Cantina e de Limpeza são
assegurados por 8 colaboradores.

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme.
The non-academic staff is composed of a group of 21 (100 %) full time employees and it is distributed in the
following manner: 2 in the Academic Management Services, 3 in the Administrative and Financial Services, 2 in
Services of Documentation and Information, 1 secretary to the Research Centre/ Evaluation and Quality Office, 1
technician of the Informatics Department. 1 designer, 1 receptionist, 2 employees in the reproduction service, the
Concierge Services, Bar/Canteen and Cleaning are provided by 8 employees.

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos.
As/Os responsáveis de serviços estão qualificadas/os com licenciatura ou com formação pós-graduada adequada
ao desempenho das suas funções:1 nos Serviços de Gestão Académica (licenciatura),1 nos Serviços
Administrativos e Financeiros (licenciatura e pós-graduação na área),1 nos Serviços de Documentação e
Informação (licenciatura na área), 1 secretária do Centro de Investigação e Gabinete de Qualidade (licenciatura), 1
técnico dos Serviços de Informática em fase de conclusão da licenciatura.
Completam estas equipas os colaboradores:1 designer com licenciatura;nos Serviços Académicos 2
colaboradoras com o 12º ano e 1 com o ensino secundário complementar;nos Serviços de Documentação e
Informação 1 com o 12º ano;a rececionista tem o 12º ano de escolaridade;o porteiro 12º ano,2 colaboradoras com o
3º ciclo do ensino básico na Reprografia;os Serviços de Bar/Cantina e de Limpeza são assegurados por 7
colaboradores com habilitações compreendidas entre o 3º, o 2º e o 1º ciclo do ensino básico.

4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study programme.
Office and services managers are qualified with an academic degree, undergraduate or post-graduated training,
appropriate to their performance:1 Academic Management Services (degree),1 Administrative/Financial Services
(degree and post-graduate courses in the field),1 Documentation /Information Services (degree in this field),1
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secretary to the Research Centre/ Evaluation and Quality Office (degree),1 technician of the Informatics Services
(degree almost completed).
These teams are completed by the following employees:1 designer (degree);Academic Services- 2 employees with
High School Diploma and 1 with the upper secondary education;Documentation/Information Services- 1 library
assistant with High School Diploma;receptionist: High School Diploma;doorman: High School Diploma;2
employees with lower secondary education in Reproduction Service;Concierge Services, Bar/Canteen and Cleaning
are provided by 7 employees with qualifications ranging from primary school and lower secondary school.

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente.
Na ausência de contrato coletivo de trabalho para o Ensino Superior Particular e Cooperativo, os colaboradores
não docentes desta IES,com o vínculo laboral à Entidade Instituidora-PPIISD,regem-se pelo contrato da AEEP,
seguindo critérios de progressão e de avaliação de desempenho análogos aos praticados nos restantes Centros
Educativos de outros níveis de ensino da PPIISD. A estabilidade laboral e o enquadramento jurídico permitem
realizar anualmente reuniões de avaliação de desempenho do colaborador com o Conselho de Direção da ESEPF e
a presença da representante legal da PPIISD.A informação a usar nestas reuniões resulta de 2 fontes
complementares: a monitorização da progressão dos objetivos alcançados por cada um/a dos colaboradores
através das reuniões do Conselho de Direção com as responsáveis dos respetivos serviços e a aferição semestral
do desempenho dos serviços através de inquérito de satisfação passado aos estudantes,produzindo os seus
resultados os efeitos previstos na lei.

4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance.
Lacking a collective labour agreement for the Private Higher Education, the non-teaching staff of this institution
directly employed by the establishing entity - PPIISD - is ruled by the agreement AEEP (association for private
education institutions), following criteria for progression and performance assessment similar to those prevailing
in other PPIISD Educational Centres. The resulting labour stability and legal framework allows that annual meetings
happen to evaluate the employee’s performance in the presence of the administration and a PPIISD legal
representative. The information discussed in these meetings results from the monitoring of goals progression
achieved by each employee in meetings of the Board, in which participates the responsible of the respective
service, and also the biannual assessment of services performance through satisfaction questionnaires delivered to
students by the Evaluation and Quality Office, producing the effects foreseen in law.

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente.
Existe uma preocupação permanente na formação contínua do pessoal não docente pelo que podemos registar
que nos últimos anos a formação adquirida nas diferentes áreas tem sido a seguinte: os colaboradores fizeram
formação em diferentes áreas conforme os seus interesses profissionais e de acordo com as suas funções:
implementação do Sistema Interno da Garantia da Qualidade; Regras de Segurança Alimentar e Alimentação
Saudável, Segurança e Higiene no Trabalho, Controlo de Tesouraria, Orçamento de Estado, European Cmaps Card,
C.P. novo regime de comp. de cessação de contratos de trabalho, Encontro de Bibliotecas do Ensino Superior, 6th
International Week de ERASMUS STAFF na ULPGC, Microsoft Demo Day, Jornadas da Ciência da Informação,
Bibliometria na Gestão da Ciência, Seminário webinar. Para além das formações de áreas específicas de trabalho
todos os colaboradores estão envolvidos na formação promovida pela Entidade Instituidora como Marca da Família
Doroteia.

4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff.
There is an ongoing concern with continuous training of staff in order to fulfill professional responsibilities. It
should be noted that in recent years the training was carried out in many fields of knowledge: the employees did
training in different areas according to their professional interests and in accordance with their duties:
implementation of Internal Quality Assurance System; Food Safety Rules and Healthy Eating, Health and Safety at
Work, Treasury Control, State Budget, European Cmaps Card, CP new comp system, Termination of employment
contracts, Higher Education Libraries Meeting, 6th International Week of ERASMUS STAFF at ULPGC, Microsoft
Demo Day, Days of Information Science, Bibliometrics in Science Management Seminar webinar. In addition to the
training of specific areas of work, all employees are involved in the training organized by the Shareholders of Sister
Dorothy’s.

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género e idade

5.1.1.1. Por Género
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5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 7.1

Feminino / Female 92.9

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 25

20-23 anos / 20-23 years 60.7

24-27 anos / 24-27 years 10.7

28 e mais anos / 28 years and more 3.6

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso)

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso) / Number of students per curricular year
(current academic year)

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular 13

2º ano curricular 7

3º ano curricular 8

 28

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.

5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand

2012/13 2013/14 2014/15

N.º de vagas / No. of vacancies 35 35 25

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 14 8 16

N.º colocados / No. enrolled students 14 8 16

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 14 8 16

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 111 106 107

Nota média de entrada / Average entrance mark 136 114 122

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para
discriminação de informação por ramos)

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para discriminação de
informação por ramos)

Não aplicável

5.1.4. Addicional information about the students’ caracterisation (information about the student’s distribution by the
branches)

Not applicable

5.2. Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes.
O CE encontra-se suportado pelas seguintes estruturas de apoio pedagógico de aconselhamento aos seus
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estudantes: Direção do Departamento e Direção do CE; Gabinete de Inserção Socioprofissional; Direção da ESEPF
e Programa de Apoio Tutorial. Os estudantes mantêm uma relação de proximidade com as estruturas de
Coordenação do CE e do Departamento e usufruem, no primeiro ano, de um Programa de Orientação Tutorial, com
um docente do curso, o qual disponibiliza uma hora por semana para acompanhar o estudante, trabalhando
objetivos previamente definidos e identificados. O recurso ao Gabinete de Apoio ao Estudante e ao Conselho
Pedagógico garantem aos estudantes a possibilidade de serem escutados em estruturas preparadas para
acolherem sugestões. Os docentes do CE dispõem também de 2 h semanais para atendimento aos estudantes no
seu percurso em cada unidade curricular. Deste modo, o percurso académico de cada estudante é acompanhado
em várias dimensões do seu trajeto académico.

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path.
The CE is sustained by the following structures of pedagogic support and student counselling: Department
Direction and the CE Direction; Office of Socio-professional Insertion; Direction of the ESEPF and Tutorial Support
Program. Students maintain a relation of proximity with the Coordinating structures of the CE and the Department,
and are entitled, in their first year, to a Tutorial Guidance Program, with a teacher from the course, who will make
one hour per week available to oversee the student, working on previously defined and identified objectives. The
possibility to access the Office of Student Affairs and the Pedagogic Council assure the students of a way to be
listened to in structures prepared to receive suggestions. The CE's teachers also have 2 weekly hours available for
students in their path in each curricular unit. In this way, the academic path of each student is overseen in several
of its dimensions.

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.
A ESEPF dispõe de mecanismos distintos de modo a garantir uma integração adequada dos seus estudantes. O
sítio da net da ESEPF e as plataformas tecnológicas permitem, logo à partida, um enquadramento da ESEPF junto
do estudante. A Associação de Estudantes e a Comissão de Praxe garantem, à entrada, a receção dos estudantes
de 1º ano a par com o Conselho de Direção e Departamentos. Todos os anos, na primeira semana de aulas,
organizada pela Escola, os estudantes passam a conhecer todos os órgãos e estruturas, os responsáveis pelo CE
e Departamento, e os seus direitos e deveres como estudantes do Ensino Superior. Do mesmo modo, a
participação dos estudantes é aberta nos seguintes domínios: em projetos de voluntariado , em atividades de
investigação e/ou projetos da Escola e em seminários e/ou conferencias da área.

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community.
The ESEPF has a its disposal distinct mechanisms to guarantee an adequate integration of its students. ESEPF's
website and the technological platforms allow, from the start, a framing of ESEPF by the student. The Students'
Association and the Praxe Commission assure the reception of the 1st year students, along with the Direction
Council and the Departments. Every year, on the first week of classes, organized by the School, students get to
know all the bodies and structures, the heads of the CE and the Department, and their rights and duties as Higher
Education students. In the same way, the participation of the students is open in the following domains: in
volunteering projects, in investigation activities and/or School projects and in seminars and/or conferences in the
field.

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego.
Os candidatos são informados das possibilidades de financiamento através do site e de reuniões com o Gab. de
Ingressos.Uma vez ingressados, são informados em sessões presenciais específicas dos mecanismos de ação
social disponíveis para aceder à bolsa da DGES, do sistema de concessão de créditos e dos protocolos
estabelecidos com entidades bancárias. Até à obtenção da resposta da DGES, podem frequentar o curso pagando
apenas parcialmente o valor da propina. Durante a estadia do estudante em mobilidade internacional a ESEPF
reduz em 50% a propina. Em 14/15 foram atribuídas bolsas de estudo (comparticipação de 50% do valor) ao abrigo
do protocolo estabelecido com a CMP. Numa relação de proximidade entre estudante e empregador, o Gabinete de
Inserção Socioprofissional implementou processos de desenvolvimento de competências, de aconselhamento e de
difusão de oportunidades e exigências de empregabilidade, articulando os pedidos de entidades empregadoras
com o perfil formativo do estudante.

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities.
The candidates are informed of the financing possibilities through the site of through meetings with the
Admissions Office. Once enrolled, they're informed during specific in-person sessions of the social action
mechanisms available to access the DGES scholarship, of the credits system and of the protocols established with
banking entities. While waiting for a reply of the DGES, they can attend classes paying only a partial value for the
tuition fee. During the stay of the student in international mobility, the ESEPF cuts the value of the tuition fee by
50%. In 2014/2015 scholarships (amounting to 50% of the value) were attributed under the protocol established with
the CMP. In a relation of proximity between student and employer, the Socioprofessional Insertion Office has
implemented processes of competence development, of counselling and of promotion of opportunities and
employability demands, articulating the requests of employment entities with the formative profile of the student.

5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo
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ensino/aprendizagem.
Os resultados dos inquéritos aos estudantes são sistematizados pelo GAQ e devolvidos aos docentes. Cada
docente deverá debruçar-se sobre os mesmos, avaliando as eventuais alterações que sejam necessárias à
otimização do seu desempenho. A Direção do CE reúne com os docentes no final de cada semestre, e poderá
reunir individualmente, com cada docente, discutindo adaptações que se revelem necessárias. Acordadas as
alterações, estas deverão ser consideradas no ano seguinte. O Conselho de Direção mobiliza também esta
informação na discussão com os docentes sobre o relatório de avaliação de desempenho profissional em cada ano
letivo. Os mesmos resultados são ainda incluídos na grelha de avaliação de desempenho docente de cada docente
do CE.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process.
The results of the students inquiries are systematized by the GAG and returned to the teachers. Each teacher must
reflect on them, evaluating eventual changes that may be necessary to the optimization of his performance. The
Direction of the CE meets with teachers at the end of each semester, and can meet individually with each teacher,
discussing adaptations that are deemed necessary. With the changes agreed upon, these must be considered in
the next year. The Direction Council also mobilizes this information in the discussion with the academic staff on the
evaluation report about the professional performance in each academic year. These results are also included in the
teaching performance evaluation grid of each teacher of the CE.

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.
O Centro de Relações Institucionais e de Cooperação (CRIC) é a estrutura responsável pela coordenação da
mobilidade académica. Para tal, promove as seguintes medidas:
a) Divulgação na página da ESEPF de informação geral e atualizada sobre Mobilidade (enquadramento dos
programas, elenco de instituições protocoladas, documentação e procedimentos)
b) Realização de sessões presenciais de divulgação sobre programas de Mobilidade
c) Solicitação anual de bolsas de apoio à mobilidade
d) Redução de 50% do valor da propina dos estudantes durante o seu período de mobilidade
e) Reconhecimento dos créditos realizados em períodos de mobilidade (segundo os contratos de estudos
celebrados entre as instituições envolvidas)
f) Inclusão de formação adicional realizada pelos estudantes no Suplemento ao Diploma
g) Disponibilização online da oferta formativa integral da ESEPF
h) Divulgação anual a todos os parceiros institucionais de prazos e procedimentos relacionados com vindas em
mobilidade para a ESEPF

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits.
The Centre for Institutional Relations and Cooperation (CRIC) is the structure responsible for the coordination of
academic mobility. To that end, it promotes the following measures:
a) Communicating in the ESEPF page general and updated information on Mobility (framing the programs, list of
institutions with which there are protocols, documentation and procedures)
b) Organizing in-person sessions to communicate Mobility programs
c) Applying annually to mobility-related grants
d) Taking 50% off the tuition fee during the students' mobility period
e) Recognizing the credits achieved during mobility periods (according to the studies contracts celebrated between
the concerned institutions)
f) Including additional training attended by the students in the Diploma Supplement
g) Publishing online all of the educational offer of the ESEPF
h) Annually communicating to every institutional partner the deadlines and procedures related with the reception of
students in mobility in the ESEPF

6. Processos

6.1. Objectivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos

6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes,
operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de cumprimento.

No final do CE, os estudantes deverão: mediar relações institucionais e sociais; promover a capacitação dos
indivíduos para a construção de projetos de vida responsáveis e autónomos; efetuar o acompanhamento de
situações sociais e educativas específicas; conceber e implementar projetos socioeducativos adequados à
especificidade das populações e das instituições e atuar com responsabilidade ética e social. A operacionalização
da aquisição de competências e cumprimento de objetivos podem ser observados nas fichas de unidade curricular.
São mobilizadas diferentes estratégias em sala de aula e ao nível de trabalho autónomo, registado no Moodle, que
permitem o cumprimento dos objetivos e a aquisição de competências previamente definidas. O regime de
avaliação contínua permite que se observe o desenvolvimento de competências. Em situação de estágio, os
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estudantes mobilizam diferentes tipos de competências avaliadas no final de cada momento, fundamentais para o
cumprimento dos objetivos.

6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study programme, and
measurement of its degree of fulfillment.

At the end of the CE, students shall: mediate institutional and social relations; promote the capacitation of
individuals for the construction of responsible and autonomous life projects; carry out the oversight of specific
social e educational situations; elaborate and implement socio-educational projects adequate to the specificity of
populations and institutions and act with ethical and social responsibility. The operationalization of the acquisition
of competences and fulfilment of objectives can be observed in the curricular unit sheets. Different strategies in
classroom and at the level of autonomous work, registered in Moodle, are mobilized, allowing for the objectives'
fulfilment and the acquisition of previously defined competences. The ongoing evaluation model permits the
observation of the development of competences. In internship context, students mobilize different kinds of
competences, evaluated at the end of each moment, fundamental to the fulfilment of the objectives.

6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho.
Em reunião semestral de docentes, discute-se a pertinência da revisão curricular, tendo em conta a necessidade de
atualização de tópicos programáticos, a adequação das estratégias metodológicas e/ou modalidades e elementos
de avaliação e bibliografia. A discussão é apoiada pelos resultados dos inquéritos aos estudantes e pela reflexão
sobre a prática pedagógica dos docentes. Estes encontram-se em constante processo de atualização científica.
Esta é assegurada através da formação permanente especializada: elaboração de teses de doutoramento,
publicações, participação em projetos e redes de investigação nacionais e internacionais, integração em
associações profissionais, comunicações/presença em eventos científicos da área do CE, garantido, dessa forma,
e numa perspetiva multidisciplinar, a atualização científica e pedagógica necessária ao bom funcionamento do CE.
O Plano Estratégico 2015-17 potenciará esta atualização científica através da Investigação implementada pela
ESEPF.

6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating.
In a semesterly teachers meeting, the relevancy of the curricular revision is discussed, taking into account the need
to update programmatic topic, the adequacy of methodological strategies and/or modalities and evaluation
elements and bibliography. The discussion is supported by the results of the inquiries to the students and by the
reflection on the pedagogic practice of teachers. These are in a constant process of scientific updating. This
updating is assured by ongoing specialized training: elaboration of doctoral thesis, publications, participation in
projects and national and international investigation networks, integration in professional associations,
communications/presence in scientific events in the field of the CE, thus assuring, in a multidisciplinary
perspective, the scientific and pedagogic updating required for the good functioning of the CE. The Strategic Plan
2015-17 boosts this scientific updating through the investigation implemented by ESEPF.

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa X - Pedagogia Social

6.2.1.1. Unidade curricular:
Pedagogia Social

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Luís de Almeida Gonçalves 64 (25T/25TP/14S)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Na dimensão cognitiva (saber):
- conhecer origens/fundamentos da Pedagogia Social como ciência e os seus domínios de ação
- conhecer a origens/fundamentos da Educação Social como praxiologia do humano e os seus dilemas
- conhecer e ter uma opinião relevante e crítica sobre os temas/problemas contemporâneos da Ped. Social e Ed.
Social
Na dimensão instrumental (saber-fazer):
- estabelecer relações críticas de complementariedade/distinção entre a Ped. Social e a Ed. Social
- ser capaz de projetar práticas de intervenção em Ed. Social com base científica na Ped. Social
- comunicar os desafios que se colocam à construção da sua identidade profissional
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Na dimensão atitudinal (ser/estar):
- participar ativamente e cooperar com pares na construção de um saber solidário
- apresentar os trabalhos solicitados nos prazos previstos e com a qualidade esperada
- manifestar, pelo diálogo e na ética das relações humanas, um quadro de valores compatível com o perfil
profissional em construção

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In the cognitive dimension (namely):
-Learn about origins/foundations of Social Pedagogy as a science and its fields of action
-Know the origins/foundations of Social Education as Praxeology of the human being and its dilemmas
-Know and have a relevant opinion and a critical analysis on the contemporary themes/issues of Social Ped. and
Social Ed.
In the instrumental dimension (namely):
-Establish critic relations of complementarity/distinction between the Social Ped. and Ed.
-be able to design intervention practices in Social Ed. with scientific basis in Social Ped.
-Communicate the challenges facing the build of his professional identity
In the attitudinal dimension (be):
-Actively participate and cooperate with peers in the construction of a solidary knowledge
-Submit the required work within the specified time limits and with the expected quality
-Express, by dialog and within the human relations ethics, a frame of values compatible with the professional
profile under construction

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 - Educação, desenvolvimento humano e cidadania solidária: a educação e o trabalho social como fenómenos
socioantropológicos correlacionados
2 - A construção da Pedagogia Social: origens e evolução histórica
3 - Pedagogia Social: objeto de estudo e métodos
4 - Especificidade epistemológica da Pedagogia Social como saber profissional matricial
5 - Problemáticas das sociedades contemporâneas e emergência da Educação Social
6 - Educação Social: estatuto antropológico, praxiologia e hermenêutica das situações-limite
7 - Educadores Sociais como profissionais da condição humana: uma identidade profissional em construção
8 - Pedagogia Social e Educação Social: interseções antropo-socio-educativas
9 - Domínios de ação e de investigação em Pedagogia Social
10 - Áreas de intervenção da Educação Social

6.2.1.5. Syllabus:
1 - Education, human development and solidarity citizenship: the education and social work as phenomena socio-
anthropological correlated
2 - The construction of Social Pedagogy: origins and historical evolution
3 - Social Pedagogy: object of study and methods
4 - Epistemological specificities of Social Pedagogy as professional knowledge matrix
5 - Issues in contemporary societies and the emergence of Social Education
6 - Social Education: anthropological status, domain and hermeneutics of borderline situations
7 - Social Educators as professionals of the human condition: a professional identity under construction
8 - Social Pedagogy and Social Education: anthropology-socio-educational intersections
9 - Areas of action and research in Social Education
10 - Areas of intervention of Social Education

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Constituindo a Ped Social uma ciência, um saber profissional e uma filosofia de ação próprios que embasam
matricialmente a identidade/intervenção do Educador Social, a apropriação dos conceitos (n.º 2 a 4 conteúdos
programáticos) permitirá estabelecer uma reflexão crítica acerca do estatuto antropológico e dos limiares
epistemológicos da Ed. Social (n.º 5 e 6), condição fundamental da construção do perfil deste futuro profissional
(n.º 7). Aliando educação e trabalho social (n.º 1), este profissional levará a efeito uma intervenção
sociopedagógica de índole técnica, relacional e ética com pessoas/grupos em situação de vulnerabilidade/risco
/exclusão social com a finalidade de reconstruir a dignidade da pessoa enquanto, ao mesmo tempo, esta co-recria
os seus laços sociais (n.º 8). Profissional da condição humana, aliará competências formais - cientificamente
suportadas - e competências informais de natureza relacionais, éticas e afetivas nos campos concretos da sua
atuação (n.º 9 e 10).

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Social Ped. is a science with its own professional knowledge and philosophy of action, which constitute the basis
of the identity/intervention of the Social Educator. The appropriation of concepts (n. 2 to 4 syllabus) will establish a
critical reflection on the anthropological status and epistemological thresholds of Social Ed. (no. 5 and 6), which is
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a vital condition for the construction of this future professional's profile (n. 7). Combining education and social
work (n. 1), this professional shall carry out a socio-pedagogic intervention of a technical, relational and ethics
nature with people/groups in situation of social vulnerability/risk/exclusion, with the purpose of rebuilding the
dignity of the person. At the same time, this person co-recreates his social ties (n. 8). Professional of the human
condition allies formal competencies - scientifically based - and informal competences of relational, ethical and
affective nature in specific fields of their performance (n. 9 and 10)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Entende-se como fundamental o desenvolvimento de um processo de ensino/aprendizagem baseado na autonomia
de pesquisa do(a) estudante, no trabalho cooperativo e no contato com a realidade socioeducativa. As
metodologias ativas e diversificadas visam dotar o(a) estudante da capacidade de se apropriar de conceitos e
analisar informação significativa, pessoalmente e em grupo. Para tal, realizará análise documental, participará em
debates a partir de casos/temas propostos, dialogará criticamente a partir de problemáticas teórico-práticas
suscitadas e testará os seus conhecimentos em momento avaliativo propriado, obtendo feedback.
Avaliação e ponderação:
Participação: qualidade das intervenções e realização do trabalho autónomo = 20%
Prova escrita: avaliação de conhecimentos científicos, espírito crítico, correção do texto escrito e poder de síntese
= 50%
Apresentação oral em sala de aula de resumo de bibliografia indicada = 30%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
We consider as fundamental the development of a teaching/learning process based on student's autonomy of
research, in cooperative work and in contact with the educational reality. The active and diversified methodologies
are designed to provide the student with the ability to take ownership of concepts and analyse significant
information, individually and as a group. For such, the student will hold documentary analysis, take part in debates
from cases/themes, dialogue critically about theoretical-practical problematic raised and will test his knowledge in
due assessment time, obtaining feedback.
Evaluation and weighting:
Participation: quality of interventions and completion of autonomous work = 20%
Written test: assessment of scientific knowledge, critical thinking, correction of the written test and be able to
synthesise = 50%
Oral presentation in class of a summary of indicated bibliography = 30%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

- O processo da construção da autonomia de pesquisa da/o estudante será validado nos resultados de
aprendizagem manifestos, sobretudo através da dimensão cognitiva (saber) do estudante, quer no produto
avaliativo da prova escrita quer na qualidade da argumentação evidenciada quando, de forma consciente, mobilizar
apropriadamnete conceitos-âncora da Pedagogia Social.
- O trabalho cooperativo será expresso na dimensão atitudinal (ser/estar) do estudante através da participação
deste nos grupos de pesquisa que fomentam uma construção de uma epistomologia solidária do conhecimento e
que venha a avaliar-se na apresentação oral em sala de aula através do resumo bibliográfico elaborado em grupo.
- O diálogo de qualidade, mediada pela argumentação lógica e testemunhada numa ética das relações humanas,
será verificável na discussão de temas/problemas da Pedagogia Social e dos campos de intervenção da Educação
Social aquando da realização de Seminários temáticos propiciadores de debate e de confronto axiológico.
- A dimensão instrumental (saber-fazer) será convocada durante o desenvolvimento metodológico dos processos
de ensino através de estratégias de sala de aula que desafiarão a responder a questões-tipo: "o que/como faria
neste caso?"; "que desafios profissionais emergem desta problemática?"; "como se posiciona frente a este
dilema?", etc.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
- The building process of the student’s research autonomy will be assessed in the learning outcomes presented,
mainly through the cognitive dimension (know), whether in the assessment product of the written test, or in the
argumentative quality shown when, in a conscious way, mobilizes appropriately core concepts of Social Pedagogy.
- Cooperative work will be expressed in the attitudinal dimension (be) of the student through the participation in
research groups, which motivate the build of solidary epistemology of knowledge, and in case it is assessed in the
oral presentation before the class of the bibliographic abstract prepared in group.
- Quality dialogue, mediated by logic and demonstrated arguments in a human relations ethics, will be detected
during the discussion of themes/problems of Social Pedagogy and of the intervention fields of Social Education,
during thematic seminars, which propitiate the debate and axiological conflicts.
- The instrumental dimension (know-do) will be summoned during the methodological development of teaching
processes through the classroom strategies that will defy answering questions like: “what would you do/how
would you proceed in this case?”; “which professional challenges are posed by this problematic?”; “how do you
position yourself before this dilemma?”, etc..

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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Coleção «Educação e Trabalho Social». Porto: Porto Editora (www.portoeditora.pt)
Carvalho, Adalberto D.; Baptista, Isabel (2004). Educação Social, Fundamentos e estratégias. Porto: Porto Editora
ISBN :972-0-34851-8.
Carreras, Juan Sáez; Molina, José G. ( 2006). Pedagogia Social. Pensar la Educatión Social como profesión.
Madrid: Alianza Editorial, S.A. ISBN: 84-206-4820-5
Fermoso, Paciano (1994). Pedagogía Social - Fundamentación Científica. Barcelona: Herder. ISBN 84-254-1864-X
Petrus, António (coord.) (2007). Pedagogia Social. Barcelona: Editorial Ariel, S. A. ISBN 84-344-2609-9
Revista «Cadernos de Pedagogia Social». Universidade Católica do Porto. ISSN 1646-7280. (www.uceditora.ucp.pt)
Revista «Pedagogía social. Revista interuniversitaria». ISSN: 1139-1723. (www.upo.es/revistas/index.php
/pedagogia_social)
Serrano, Glória Pérez (2004). Pedagogia Social, Educación Social. Construcción científica e intervención práctica,
Madrid, Narcea, S. A. De Ediciones ISBN:84-277-1440-8

Mapa X - Sociologia e Educação não Formal

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sociologia e Educação não Formal

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Florbela Maria da Silva Samagaio Gandra 64 (32T/32TP)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Mobilizar conhecimentos científicos indispensáveis a uma intervenção social;
2. Desenvolver um pensamento crítico e reflexivo face aos fenómenos sociais, designadamente aos que se situam
em contextos de pobreza e exclusão social;
3. Caracterizar a sociedade moderna portuguesa nas suas dimensões económica, social, educativa, política e
transfronteiriça;
4. Explicar a postura construtivista do indivíduo na sociedade através do processo de socialização;
5. Identificar e caracterizar espaços e contextos de Educação Não Formal na sociedade contemporânea;
6. Situar em termos de coordenadas contextuais uma intervenção socioeducativa.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. To mobilise indispensable scientific knowledge regarding social intervention;
2. To develop a critical and reflexive thinking regarding the social phenomena, namely those that take place in
contexts of poverty and social exclusion;
3. To depict the Portuguese modern society in its economical, social, educational political and international
dimensions;
4. To explain the constructivist posture of the individual in the society through the process of socialisation;
5. To identify and characterise spaces and contexts of Non-Formal Education in the contemporary society;
6. To place in terms of contextual coordinates an socio-educational intervention.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Retratos da Vida Portuguesa: as principais alterações na sociedade portuguesa 1960-201
Indicadores demográficos
Principais indicadores económicos
Indicadores sociais (educação, emprego e condições de trabalho, saúde, segurança social,…)
Literacia em Portugal
Imigrantes e minorias étnicas
Modos de Vida e Novos estilos de vida
2. Pobreza e Exclusões Sociais
3. Noções básicas de Sociologia
4. A Socialização e a construção social da realidade
5. As constelações familiares da sociedade atual
6. Os meios de comunicação social e a mediatização da vida
7. “Educar bem é transformar o mundo e projetar o futuro”: Educação Formal, Educação Não Formal e Educação
Informal – da distinção conceptual à complementaridade desejada
7.1. A Educação Formal
7.2. A Educação Informal
7.3. A Educação Não Formal
7.4. A Educação Social
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7.5. O Trabalho Social

6.2.1.5. Syllabus:
1. Portraits of the Portuguese Life: the main changes in the Portuguese society 1960-2010
Demographic indicators
Key economic indicators
Social indicators (education, employment and work conditions, health, social security,…)
Literacy in Portugal
Immigrants and ethnical minorities
Ways of life and new ways of life
2. Poverty and social exclusions
3. Basic notions of Sociology
4. Socialisation and the social construction of reality
5. The family constellations of contemporary society
6. The media and the mediatisation of life
7. “To educate well is to transform the world and project the future”: Formal Education, Non-formal Education and
Informal Education — from conceptual distinction to the wanted complementary.
7.1 Formal Education
7.2 Informal Education
7.3 Non-formal Education
7.4 Social Education
7.5 Social work

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os conteúdos programáticos encontram-se adequados aos objetivos da unidade curricular. Conhecer, do ponto de
vista científico, os principais indicadores de evolução social da sociedade portuguesa, possibilita ao estudante um
conhecimento seguro e fundamentado balizador de uma futura intervenção socioeducativa. Por outro lado, sendo o
Educador Social, um técnico do trabalho social, marcado por uma relação de proximidade com base na mediação
social, torna-se necessário que possua um conjunto de conceitos e de conhecimentos sociológicos fundamentais,
e de indicadores de evolução social susceptíveis de serem operacionalizados futuramente. A Educação Não Formal
constitui um dos contextos, por excelência, da Intervenção socioeducativa. Conhecer os vários sistemas
educativos, numa triangulação educativa de formação do individuo ao longo da vida, assim como compreender o
processo de socialização permite que o estudante conheça a realidade do individuo em sociedade.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The programmatic contents are fit to the objectives of the curricular unit. The understanding, from the scientific
point of view, the main indicators of the social evolution of Portuguese society, provides the student with a strong
and sustained knowledge that works as a framework for a future socio-educational intervention. In another way,
being the Social Educator, a technician of social work, shaped by a proximity relation based on the social
mediation, it becomes necessary that he or she possesses a set of key concepts, sociological knowledge and
social evolution indicators susceptible of being operationalised in the future. Non-formal education constitutes one
of the contexts, par excellence, of socio-educational intervention. To know the different educational systems, in an
educational triangulation that has as a goal the formation of the individual on the course of its life, as well as to
understand the process of socialisation, enables the student to understand the reality.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Trabalho de grupo 40%; teste individual 40%, reflexão individual 20%
exposição de conteúdos (oralmente, recorrendo às novas tecnologias, a filmes temáticos, etc.)
- debate de ideias
- análises de documentos
- trabalho individual
- trabalho em grupo

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Group work 40%; individual exam 40%; individual reflection 20%.
Content exposition (orally, recurring to new technologies, thematic films, etc.)
- debate of ideas
- document analysis
- individual work
- group work

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A exposição de conteúdos teóricos é indispensável na ação formativa desta unidade curricular. Contudo, trata-se
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de uma exposição aberta ao debate, à pesquisa e à troca de ideias. Neste sentido, a u.c. conta com 32 horas T e 32
h TP para que se proceda a uma aliança profícua entre a teoria e a prática, entre os conceitos e a realidade. Os
estudantes terão oportunidade de realizar um trabalho em grupo, o qual será apresentado oralmente, o que implica
a iniciação à prática investigativa tão valorizada atualmente assim como à exposição pública de ideias. O estudante
será estimulado para realização de trabalho autónomo até porque a avaliação contínua traduz-se em 20% do
trabalho individual demonstrado na sala de aula. Serão analisados documentos como, por exemplo, dados
estatísticos, o que apela a uma interpretação e explicação dos mesmos por parte do estudante.
O conhecimento sobre a sociedade portuguesa, sobre as necessidades sociais existentes, assim como sobre as
modalidades educativas – Educação Formal, Educação Não Formal e Educação Informal- e respetivos contextos
implica a construção conjunta, professor-estudante, do conhecimento. Neste sentido, as metodologias de ensino
permitem concretizar os resultados da aprendizagem. São diversificadas e implicam constantemente um suporte
teórico e informado, com base em recolhas de informação e pesquisas empreendidas pelos estudantes no âmbito
do trabalho autónomo, valorizando uma postura construtivista do conhecimento, como solicita o paradigma de
Bolonha.
Esta necessidade de procura constante de informação atualizada possibilita ao estudante saber posicionar-se face
à multiplicidade de fontes de informação e saber selecionar, com base em critérios de rigor e seriedade científica, a
mesma informação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The exposition of theoretical contents is indispensable to the formative action of this curricular unit. Nevertheless,
this exposition is open to debate, to research and exchange of ideas. In this way, the curricular unit counts with 32
hours of Theoretical classes and 32 hours of Theoretical-Practical classes in order to allow a proficuous alliance
between theory and practice, between the concepts and reality. The students will have the opportunity to develop a
group work that will be presented orally, which implies an initiation to the research practice, so valued nowadays,
as well as the public exposition of ideas. The student will be stimulated to the development of autonomous work
which translates into 20% of the final grade of the curricular unit. Documents such as, for example, statistical data
will be analysed in order to appeal to the students interpretation an explanation skills.
The knowledge about the Portuguese society, about the existing social needs, as well as about the educational
modalities — Formal Education, Non-formal Education and Informal Education — and respective contexts implies a
joint construction, teacher-student, of knowledge. In this way, the teaching methodologies enable us to fulfil the
learning objectives. They are diversified and imply a constant theoretical and informed support, based on data
gathering and research developed by the students in the scope of their autonomous work, emphasising a
constructivist posture regarding knowledge, as the Bologna paradigm demands.
This necessity of a constant search for up to date information enables the student to know ho to position himself
regarding the multiplicity of information sources and how to select what is needed among them, based on
scientifically rigorous and serious criteria.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BARRETO, António (org.) (1997), A Situação Social em Portugal, 1960 – 1995, Lisboa, ICS. ISBN972-671-043-X.
BARRETO, António (2002), Tempo de Incerteza, Lisboa, Relógio D’Água. Depósito legal nº 187495/02.
BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas (1997), A Construção Social da Realidade, Petrópolis, Vozes. ISBN
85.326.0598-2
BARAIBAR LOPEZ; José Manuel (2003), La construcción de procesos formativos en educación no formal, Madrid,
nancea Ediciones.
COSTA, Alfredo Bruto da (1998), Exclusões Sociais, Lisboa, Gradiva. ISBN972-662-612-9.
DUBAR, Claude (1996), La Socialisation, Paris, Armand Colin. ISBN 2-200-01485-6.
TOWNSEND, P., Gordon, D., (2000). Breadline Europe: The measurement of poverty. London: The Policy
Press.ISBN1-86134-292-6.
SARACENO, C. & Naldini, M. (2003). Sociologia da Família. Lisboa: Editorial Estampa.ISBN9789723319064.
COOMBS, P. H. (1985). La Crisis Mundial en La Educación, Perspectivas Actuales. Madrid:
Santillana.ISBN8429423648
www.pordata.pt

Mapa X - Técnicas de Expressão Oral e Escrita

6.2.1.1. Unidade curricular:
Técnicas de Expressão Oral e Escrita

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Luísa de Oliveira Ferreira 48 (48TP)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not applicable
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objetivos selecionados para esta UC assentam na contextualização do ato comunicativo na sociedade atual, na
promoção de técnicas de comunicação oral em tipologias discursivas e contextos diversificados, bem como na
utilização de técnicas de comunicação escrita em tipologias discursivas e contextos diversificados.
Os Estudantes analisarão enunciados orais recolhidos e selecionados , produzirão textos escritos e analisarão
enunciados em termos de forma e de conteúdo. A avaliação da comunicação oral e escrita constitui igualmente um
ponto essencial no conjunto elencado de conhecientos e de competências elencados.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The selected objectives for this CU stand in the communication, information and current events, promotion of the
oral communication based on speech types and various contexts, as well as in use of communication techniques.
The students will analyse selected texts, produce written texts. The evaluation of oral and written communication is
also an essential task in he context of this CU.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Comunicação, informação e atualidade
2. Comunicação oral vs. Comunicação escrita
3. Técnicas de comunicação oral
4. Técnicas de comunicação escrita
5. Procedimentos de escrita
6. Análise discursiva
7. Dimensão simbólica do discurso
8. Efeitos estéticos e retóricos
9. Contextos de produção e recepção do texto
10. Avaliação da comunicação

6.2.1.5. Syllabus:
1. Comunnication, information and current events.
2. Oral communication vs. Written communication.
3. Oral communication techniques.
4. Written communication techniques.
5. Writing procedures.
6. Discursive analysis.
7. Symbolic dimension of the discourse.
8. Aesthetical and rhetorical efects.
9. Text production and reception contexts.
10. Evaluation of communication.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os conteúdos programáticos servem de instrumento de prossecução dos objetivos delineados para esta unidade
curricular. Deste modo, a língua portuguesa assume-se assim, nas suas formas oral e escrita, como uma
ferramenta técnica essencial na formação destes estudantes. O objetivo geral exposto é o de proporcionar uma
optimização do uso da Língua Portuguesa do ponto de vista instrumental, assim, sendo os estudantes chamados a
sistematizar e a operacionalizar competências ao nível da expressão oral e escrita que deveriam, na sua
globalidade, já estar em perfeita aquisição, mas que ainda se revelam problemáticas nesta fase do seu percurso
académico.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The programatic contents serve as an instrument towards achieving the goals proposed for this curricular unit.
This way, the portuguese language asserts itself, in written or oral format, as an essential tool in the formation of
these students. The main purpose is to promote an optimal usage of the Portuguese Language from an
instrumental standpoint, thus, if the students are to be called out to consolidate skills regarding oral and written
expression that should be, for the most part, be perfectly tuned, but would pose as problematic at this stage of their
academic experience.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias selecionadas consubstanciam-se em aulas de teor expositivo alternadas por apresentação de
trabalhos. A correção individual e colectiva de texto e o comentário de excertos , debates, notícias em diversos
suportes comunicativos serão igualmente momentos para potenciar a oralidade e a escrita.
A análise e produção de textos de várias tipologias bem como a simulação de contextos específicos de produção
oral e escrita (debate, entrevista, mesa-redonda…) suportam a intencionalidade inscrita na descrição competencial
desta unidade curricular.
A avaliação será feita com base na produção oral individual (50%) e realização de teste escrito (50%),
privilegiando-se, durante a lecionação, atividades de desenvolvimento da oralidade e da escrita em formato
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individual e grupal, partindo de propostas de trabalho em sala de aula e autónomo.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The selected methodologies gain shape with expositive-grade classes alternated with presentation of assignments.
The individual and collective correction of text and the commentary of extracts, debates, news in diverse
communicative formats, will be equally moments to potentiate rhetoric and writing.
The analysis and production of texts of various typologies, as well as the simulação of specific contexts of oral and
written production (debate, interview, round-table…) support the intentionality inwritten in the description of this
curricular unit’s skillset.
The evaluation will be done based on the individual oral production (50%) and a written test (50%), giving privilige,
during the lectioning, to activities of rhetoric and writing development, individually and in groups, autonomously
and through partaking in classroom proposed tasks.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias de ensino elencadas são variadas e pretendem promover o envolvimento dos estudantes nas
tarefas a realizar. Se se pretende que estes estudantes dominem determinadas competências linguísticas para um
uso efetivo em contexto de intervenção, leitura analítica e pesquisa, revela-se fundamental que experimentem estas
metodologias que despertam e promovem diferentes níveis competenciais no estudante.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The adoption of methodologies of more active characteristics such work presentations, analysis and production of
text and the simulation in specific contexts, constitute examples of ways of promoting results of learning set. The
simulation and the oral exposition through na individual presentation, per student, represent moments in which the
students demostrate their ease while mastering this CU’s contents. The selfscoping will be related to the rhetoric,
for there will be a video record of the students’ presentations, that will later be analysed and reflected on for
improvement.
An active and engaging articulation is intended in each one of the methodological strategies part listed.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
AMOR, E. (2001) Didáctica do Português – Fundamentos e Metodologia. Lisboa: Texto Editora. ISBN 9789724723648
BARBIERI Figueiredo, E. F., Olívia Maria (2001). Itinerário Gramatical. Porto: Porto Editora. ISBN 972-8360-15-0
LEÃO, M./FILIPE, H. (2005) 70 + 7 Propostas de Escrita Lúdica, Porto, Porto Editora. ISBN 972-096-070-0
MENDONÇA, A. e. a. (2003). Métodos e Técnicas de Expressão Oral Ensinos Básico e Secundário. Porto: ASA
Editores.ISBN 978-972-41-5066-6
REI, J. ESTEVES (1995) Curso de Redacção II. O Texto. Porto: Porto Editora. ISBN 978-972-0-40106-9.

Mapa X - Psicologia do Desenvolvimento

6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicologia do Desenvolvimento

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Júlio Emílio Pereira de Sousa 64 (32T/16TP/8OT/8O)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Conhecer os diferentes modelos da Psicologia do Desenvolvimento.
2. Desenvolver os conhecimentos sobre as bases neurológicas do desenvolvimento psicológico.
3. Identificar, compreender e analisar as mudanças patentes nos indivíduos ao longo de todo o desenvolvimento
humano.
4. Detetar possíveis problemas comportamentais na população-alvo.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. To know the different models of Developmental Psychology.
2. Develop knowledge about the neurological basis of psychological development.
3. Identify, understand and analyze the changes in patent individuals throughout human development.
4. Detect possible behavioral problems in the target population.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Modelos da Psicologia do Desenvolvimento
a) Principais Modelos;
b) Hereditariedade versus Meio;
c) Genética do Comportamento.
2. Desenvolvimento do sistema nervoso
3. Desenvolvimento pré-natal
4. Desenvolvimento cognitivo
a) Modelo Piagetiano;
b) Modelo Desenvolvimentista da Linguagem.
5.Desenvolvimento pessoal e social
a) Freud e o Desenvolvimento Psicossexual;
b) Erikson e o Desenvolvimento Psicossocial.
6. Desenvolvimento Moral
7. O jogo da criança
8. O desenho como forma de comunicação
9. Problemas de comportamento em contexto educativo

6.2.1.5. Syllabus:
1. Models of Developmental Psychology
a) Main Models;
b) Nature versus Nurture;
c) Behavior Genetics.
2. Development of the nervous system
3. Prenatal development
4. Cognitive development
a) Piagetian Model;
b) Developmental Model of Language.
5. Personal and social development
a) Freud and Psychosexual Development;
b) Erikson and Psychosocial Development.
6. Moral Development
7. Child's game
8. The design as communication
9. Behavior problems in the educational context

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

O objetivo da unidade curricular de conhecer os diferentes modelos da Psicologia do Desenvolvimento, está
contemplado no conteúdo programático relativo aos Modelos da Psicologia do Desenvolvimento, nomeadamente
através dos seus Principais Modelos, das questões da Hereditariedade vs Meio e da Genética do Comportamento.
O objetivo que diz respeito ao desenvolvimento dos conhecimentos sobre as bases neurológicas do
desenvolvimento psicológico é trabalhado a partir dos conteúdos referentes ao Desenvolvimento do Sistema
Nervoso. O objetivo de identificar, compreender e analisar as mudanças patentes nos indivíduos ao longo de todo o
desenvolvimento humano é trabalhado com base nos conteúdos do Desenvolvimento Cognitivo, Pessoal e Social,
Moral e do Desenho como forma de comunicação. O objetivo relativo a detetar possíveis problemas
comportamentais na população-alvo é desenvolvido através do conteúdo programático referente aos Problemas de
Comportamento em contexto educativo.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The aim of the course unit of knowing the different models of Developmental Psychology is included in syllabus in
the models of developmental psychology, particularly through its Main models, the issues of Heredity vs
Environment and Behavior Genetics. The goal of the development of knowledge about the neurological basis of
psychological development is worked through the contents for the Development of the Nervous System. The goal to
identify, understand and analyze the changes in patent individuals throughout human development is worked
through the contents of the Cognitive Development, Personal and Social Development, Moral Development and
design as communication. The purpose concerning how to detect possible behavioral problems in the target
population is developed through the curriculum related to Behavior Problems in educational context.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição
Debate
Análises de documentos
Trabalho individual
Trabalho em grupo
Forma de avaliação e respetiva ponderação:
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60%- Dois trabalhos de grupo apresentados oralmente;
40%- Teste escrito.
Serão utilizadas a exposição oral; o diálogo professor/estudante e debate, suscitando a reflexão e exploração de
conceitos; análise de documentos e reflexão crítica de artigos; trabalhos individuais e de grupo sobre temas
previamente definidos; e apresentação de temáticas, seguida de debate para construção de saberes.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Exposure
Debate
Analysis of documents
Individual work
Group work
Form of assessment and percentage:
60% - Two group works with oral presentation;
40% - Written Test.
Will use oral exposure; dialogue teacher / student and debate, reflection and exploration of concepts, analysis of
documents and critical articles; individual and group work on predefined themes, and thematic presentation,
followed by discussion to construct knowledge.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os resultados de aprendizagem relacionados com: a caracterização dos principais modelos da Psicologia do
Desenvolvimento, a compreensão da importância dos principais fatores no desenvolvimento humano-
hereditariedade e meio, e a aquisição dos conhecimentos essenciais da genética do comportamento, são
conseguidos através da exposição oral, do debate, suscitando a reflexão e exploração de conceitos e da execução
de exercícios específicos. Os resultados sobre: o conhecimento da constituição e divisão do sistema nervoso, a
caracterização da unidade básica do sistema nervoso e suas ligações, e a compreesão da evolução do sistema
nervoso e sua implicação no desenvolvimento psicológico, são alcançados com base na exposição oral, na análise
de documentos e no diálogo e debate entre professor/estudante. Os resultados que têm a ver com: a
caracterização do indivíduo nos seus diferentes períodos etários quanto ao seu desenvolvimento psicossexual,
psicossocial, moral e cognitivo, e a compreensão da evolução do comportamento dos indivíduos ao longo do ciclo
vital, identificando as diferenças comportamentais nos diferentes tipos de desenvolvimento, são obtidos através da
exposição oral, do debate, da análise de documentos e reflexão crítica de artigos, de trabalho individual e de grupo.
Os resultados de aprendizagem acerca: da diferenciação dos conceitos de normal e de patológico, da
caracterização dos diferentes problemas de comportamento, e do diagnóstico dos possíveis problemas de
comportamento nas populações-alvo, são alcançados através da análise de documentos, dos trabalhos de grupo e
do debate.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The learning outcomes related to: the major models of Developmental Psychology, the importance of the main
factors in human development-heredity and environment, and the essential knowledge of the genetics of behavior,
are achieved through oral presentation, debate, that leads to reflection and exploration of concepts and execution
of specific exercises. The outcomes connected to: the formation and division of the nervous system, the basic unit
of the nervous system and its connections, and the evolution of the nervous system and its implication on the
psychological development are achieved by oral presentation, document analysis and dialogue and discussion
between teacher and student. The outcomes refered to: the characterization of the individual in their different age
periods regarding their psychosexual development, psychosocial, moral and cognitive development, and the
evolution of the behavior of individuals throughout the life cycle, identifying the behavioral differences in different
types of development are obtained through oral presentation, debate, document analysis and critical articles,
individual work and group. The learning outcomes about: the difference between the concepts of normal and
pathological, the characterization of the different behavior problems, and the diagnosis of possible behavior
problems in target populations, are achieved through the analysis of documents, group work and debate.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Brazelton, T. Berriz & Greenspan Stanley I. (2002). A Criança e o seu Mundo. Lisboa: Editorial Presença.ISBN
9789722329231.
Lerner, R. (2003). Handbook of Psychology. Vol. 6. Development Psychology. London: Hardcover. ISBN
978047768860.
Mallon, B. (2001). Ajudar as Crianças a Ultrapassar as Perdas. Porto: Âmbar. ISBN 9724304183.
Papalia, D.,E., Olds, S., W. & Feldman, R., D. (2001). O Mundo da Criança. Lisboa: McGraw Hill. ISBN 9788577260416.
Spodek, B. (2003). Handbook of Research on the Education of Young Children. New York: Paperback. ISBN
9781931576666.
Sprinthall, N., A. & Sprinthall, R., C. (1993). Psicologia Educacional. Lisboa: McGraw Hill. ISBN 9729241376.

Mapa X - Mundividência Cristã
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Mundividência Cristã

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Lisete da Natividade Barrigão Gonçalves 32 (7T/25TP)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1.Aprender a olhar a realidade da humanidade a partir de uma visão humanista alicerçada nos valores judaico-
cristãos.
2. Treinar o olhar para poder identificar e expressar criticamente problemas e conflitos na Comunidade Humana
que estão em contraste com a dignidade e a sociabilidade humanas.
3.Tomar consciência da dignidade da pessoa, como ser único, livre, responsável pela construção de uma
sociedade mais livre e solidária.
4. Compreender a especificidade da Mundividência Cristã dando razões da sua aplicação.
5. Consciencializar-se da importância da participação cívica a todos os níveis: politica, social, etc.
6. Saber fundamentar a dignidade e a sociabilidade da pessoa.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Learn to see the reality of humanity from a humanist vision rooted in Judeo-Christian values.
2. Train the look to be able to identify and critically express problems and conflicts in the Human Community that
are in contrast to the human dignity and sociality.
3. Become aware of the dignity of the person, as being unique, free and responsible for the construction of a more
free and caring society.
4. Understand the specificity of the Christian worldview giving reasons for its application.
5. Become aware of the importance of civic participation at all levels: political, social, and so on.
6. Know to found the dignity and sociability of the person.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Mundividência Cristã: um olhar específico sobre a pessoa e o mundo
1.1.Progressos e contrastes no "retrato" do mundo - o desafio da interpretação.
1.2.Interpretar a realidade a partir de um humanismo integral e solidário: abrangência e delimitações conceptuais.
1.3.Especificidade da Mundividência Cristã: natureza, conceito e características.
1.4.Fé e Cultura, uma relação dialéctica de distância/proximidade.
2.Os grandes princípios: dignidade humana e solidariedade social
2.1.A dignidade da pessoa - dimensão individual: A constituição da interioridade pessoal e as suas dimensões
(unidade somática-relacional-racional, realizando valores auto-transcendentes). Unicidade, liberdade,
responsabilidade, igualdade. Dignidade humana e suas manifestações: direitos humanos.
2.2.A solidariedade social: Pessoa, Sociedade e Bem Comum. Os princípios da Solidariedade e da Subsidiariedade.
3.A Comunidade Humana: direito de participação, dever de implicação.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Christian worldview: a specific look at the person and the world
1.1. Progress and contrasts in the "portrait" of the world - the challenge of interpretation.
1.2. Interpret reality from an integral and solidary humanism: comprehensiveness and conceptual boundaries.
1.3. Specificity of the Christian Worldview: nature, concept and characteristics.
1.4. Faith and Culture, a dialectical relation of distance / proximity.
2. The main principles: human dignity and social solidarity
2.1. The dignity of the person - individual dimension: The constitution of individual interiority and its dimensions
(somatic-rational-relational unity, accomplishing self-transcendent values). Uniqueness, freedom, responsibility,
equality. Human dignity and its manifestations: human rights.
2.2. Social solidarity: Person, Society and the Common Good. The principles of Solidarity and Subsidiarity.
3. The Human Community: right of participation, duty of implication.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A partir do "retrato" do mundo marcado por contrastes de toda a ordem e baseando-se nos grandes documentos
"sociais" do magistério da Igreja, a unidade curricular desenvolve e concretiza os princípios em que assenta a
Mundividência cristã: princípios da dignidade e da solidariedade humana, decorrentes de uma concepção cristã da
pessoa e da sociedade. No desenvolvimento e aplicação desses princípios, são particularmente estudados temas
como os direitos humanos, o respeito pela vida e pela cultura, a comunidade familiar, a comunidade económica e
política, em ordem a fomentar nos estudantes um pensamento crítico e reflexivo, com capacidade de interpretar o
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mundo, numa autonomia de pensamento fundamentado, criativo e com sensibilidade social. E, embora faça uma
leitura do mundo a partir de uma matriz cristã, o estudante não ignora nem esquece o pluralismo cultural da
sociedade em que vivemos. Preconiza, isso sim, uma atitude prospectiva no quadro da sua formação integral para
a cidadania.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Starting from the world "portrait", marked by all kinds of contrasts and based on the great "social" documents of
the Church Magisterium, the curricular unit develops and concretize the principles upon which is based the
Christian Worldview: the principles of human dignity and solidarity, resultant from the Christian conception of the
person and society. On the development and application of these principles are particularly studied issues such as
human rights, the respect for life and culture, family community, the economic and political community, in order to
promote on students a critical and reflective thinking, with capacity of interpreting the world, in an autonomy of
founded and creative thinking and with social sensitivity. Although the student makes a reading of the world from a
christian matrix, he will not ignore or forget the cultural pluralism of the society. Instead, he advocates, a
prospective attitude in the framework of his integral formation for citizenship.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Estratégias e recursos utilizados: Exposição; Debate; Diálogos
Criar ambiente de estudo e reflexão.
Treinar os estudantes a pensar sobre temáticas pouco faladas entre eles.
Análises de documentos

Avaliação e respetiva ponderação:
Trabalho individual 50%; Trabalho de grupo 30% ; Mini teste 20%

Descrição:
De tipo formativo e de natureza contínua, terá como referentes três produtos avaliativos cumulativos:
a)Classificação resultante de um trabalho individual em que cada estudante desenvolve uma temática (50%)
b)Classificação resultante da elaboração em grupo de um conteúdo programático e da sua apresentação plenária
(30%)
c)Classificação resultante de um mini teste (20%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Strategies and resources: Exposition; discussions; dialogues
Create a study and reflection environment.
Train students to think about issues less spoken among them.
Analysis of documents.

Evaluation and respective weightings:
Individual work 50%; Group work 30%; Small test 20%

Description:
Formative and continuous type that has as referent three cumulative evaluation products:
a) Classification result of one individual work in which the student will develop a theme (50%)
b) Classification result of a programmatic theme development in group and plenary presentation (30%)
c) Classification resulting from a small test (20%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Pretendemos com as aulas teóricas apresentar os conceitos, os valores judaicos-cristãos, uma visão humanista,
os direitos humanos, a doutrina social da igreja e os efeitos da globalização para uma construção de uma
sociedade humanista e humanizada, em que "há lugar para todos à volta da mesa comum" que é a humanidade.
Com as aulas teórico-práticas queremos criar um ambiente de aprendizagem em que os debates, os diálogos, a
reflexão e análise de textos selecionados previamente constituam momentos de aprofundamento e posicionamento
face aos temas abordados, tendo em conta a cultura, o saber, a experiência e a maturidade dos estudantes.
Levar os estudantes a questionar-se sobre o sentido da vida e que marca eles querem deixar no mundo. Abrir
caminho ao diálogo para a construção de uma sociedade que prima pelo respeito pela diferença. Conhecer a
diferença para a respeitar.
Os debates têm por finalidade pormo-nos em "estado" de reflexão para aprofundar as visões da mundividência
cristã. Introduzir temáticas importantes para uma visão esclarecida do mundo e em que os estudantes estão pouco
habituados.
Apresentar textos da actualidade para aprofundar em conjunto em debates em pequenos grupos e apresentar
depois ao grande grupo. Nesta unidade curricular tudo está em aberto pois a pluralidade de opiniões é bem vinda
para a reflexão.
Nos debates, diálogos, reflexão, os estudantes devem compreender que há valores que são perenes e que não são
passiveis de ser referendados como seja, por exemplo, o valor da vida, da liberdade, da dignidade da pessoa.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
We intend with theorical lessons to present the concepts, the Jewish-Christian values, a humanistic vision, human
rights, the social doctrine of the Church and the effects of globalization for the construction of a humanist and
humanazed society in which "there is a place for everybody around the common table" that is humanity.
With theoretic-practical lessons we want to create a learning environment where discussions, dialogues, reflection
and analysis of previously selected texts create deeper and positioning moments on the discussed topics, taking
into account the culture, knowledge, experience and maturity of the students.
Help students to question themselves about the meaning of life and what mark they want to leave in the world.
Open the way for dialogue to build a society that strives on respect for difference. Knowing the difference to
respect it.
The discussions are intended to put ourselves in a "state" of reflection to deep the views of the Christian worldview.
Introduce important themes for an enlightened vision of the world and on which students are not accustomed.
Present texts of actuality to deepen together in discussions in small groups and then present to the large group. In
this curricular unity, everything still open because the plurality of opinions is welcome for reflection.
In discussions, dialogues, reflection, students should understand that there are values that are perennial and are
not to be put to referendum as are, for example, the value of life, of liberty and of dignity of the person.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CONSELHO PONTIFÍCIO «JUSTIÇA E PAZ», Compêndio da Doutrina Social da Igreja, Cascais, Principia 2005. ISBN
972-8818-57 - 2

Mapa X - Expressão Dramática

6.2.1.1. Unidade curricular:
Expressão Dramática

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Roberto Manuel Enrique Merino Mercado 48 (16TP/32P)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Reconhece o valor do Teatro como Arte
Reconhece o papel do Teatro em diversos contextos sócio-educativos
Identifica tendências e os movimentos artísticos e culturais do Teatro ao longo da história da Humanidade
Identifica e compreende a arte teatral no contexto contemporâneo
Formula juízos críticos sobre o fenómeno do espectáculo teatral
Analisa conceptual e formalmente o espectáculo e o acto performativo
Identifica as principais finalidades do teatro e da expressão Dramática na educação
Rentabiliza os recursos artísticos teatrais de modo a possibilitar um contacto com o mundo das artes que abre
novas perspectivas de integração e interpretação na e da realidade
Caracteriza e identifica diferentes manifestações Artísticas no seu contexto histórico e sócio-cultural
Compreende a importância das expressões artísticas no processo educativo
Identifica as diferentes áreas artísticas e enquadra-las na actividade docente

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Recognizes the value of theater as art
Recognizes the role of theater in various socio-educational contexts
Identifies trends and artistic and cultural movements throughout the theater of human history
Identifies and understands the theatrical art in the contemporary context
Formula critical judgments about the phenomenon of theatrical performance
Conceptually and formally analyze the performance and the performative act
Identifies the main purposes of theater and dramatic expression in education
Monetizes the theatrical artistic resources to enable a contact with the art world that opens up new prospects for
integration and interpretation of reality and in
Characterizes and identifies various manifestations Artist in its historical context and socio-cultural
Understands the importance of artistic expression in the educational process
Identifies the different artistic fields and frames them in the teaching profession

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O Teatro a Arte e a História
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A importância do Teatro na história da humanidade
Interpretação e compreensão da arte teatral: conceitos e terminologias
Os géneros teatrais
Teatro e Expressão Dramática
Princípios e finalidades do teatro e da Expressão Dramática na Educação Artística (um esboço histórico da
Expressão Dramática na Educação, León Chancerel e outros)
As competências específicas
Caminhos para a construção do espectáculo
Produção e criação artística
Princípios gerais para a criação na representação
Os elementos da comunicação dramática, formas e características
Os elementos plásticos-dramáticos constitutivos do espectáculo e da representação
A preparação de um exercício prático com apresentação pública
Teatro de Fantoches e Máscara

6.2.1.5. Syllabus:
The Theatre Art and History
The importance of theater in the history of the Humanity
Interpretation and understanding of theatrical art: concepts and terminologies
Theatrical genres
Theatre and Drama
Principles and purposes of theater and Drama in Arts Education (a historical sketch of Drama in Education,
Chancerel León and others)
The specific skills
Paths for performing the construction
Production and artistic creation
General principles for creating the representation
The dramatic elements of communication, forms and characteristics
The constituent plastics-dramatic elements of the show and representation
The preparation of a practical exercise with public presentation
Puppet Theatre and Mask

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os conteúdos programáticos procuram traçar um panorama alargado sobre as principais questões envolvidas na
teoria e prática da Expressão Dramática e das suas diversas formas de expressão de modo a activa-la no domínio
específico da Educação Social. Através da articulação entre a teoria e a prática, estimula-se a capacidade dos
estudantes para reflectirem sobre as potencialidades do trabalho artístico desenvolvido como instrumento de
intervenção sócio-educativa proporcionando aos alunos espaço para a análise crítica, com o sentido de aprofundar
os seus conhecimentos artísticos, pedagógicos e a sensibilidade estética para posterior aplicação na planificação
de suas actividades.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus outline a broad look on the main issues involved in the theory and practice of Drama and its various
forms of expression in order to active it in the specific field of Social Education panorama. By linking theory and
practice, fosters the ability of students to reflect on the potential of artistic work as an instrument of socio-
educational intervention providing students space for critical analysis, with a view to deepen their knowledge
artistic, educational and aesthetic sensitivity to subsequent application in planning their activities.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia activa que utiliza entre outras, os debates, exposições , os trabalhos de grupo e individual. Aulas
teórico práticas onde se utiliza a conjunção do método ativo e expositivo recorrendo a diversas estratégias
nomeadamente: trabalhos em grupo, visitas a exposições, idas ao teatro, debates, análise de obras de arte,
espetáculos, visualização e discussão de documentários e filmes., material audio-visual.
A avaliação desta unidade curricular é contínua e resulta da ponderação aritmética dos trabalhos práticos
individual e de grupo 70 % dossier individual de acompanhamento das aulas e investigação 30%.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Active methodology that uses among others, debates, exhibitions, work group and individual. Theoretical practical
classes which uses a combination of active and expository method using various strategies including:. Group work,
visits to exhibitions, theater trips, debates, analysis of works of art, performances, viewing and discussion of films
and documentaries, audio-visual material.
The assessment of this course is ongoing and results of arithmetic weighting of individual and group practical work
70% individual dossier accompanying classes and research 30%.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Nesta unidade curricular, procura-se encontrar um equilíbrio epistemológico entre a necessária aquisição de
conhecimentos teóricos e a também necessária prática, materializada na discussão crítica quer com o professor,
quer com os demais alunos, estimulando a criatividade e o pensamento crítico por parte dos estudantes.
A articulação destas duas vertentes de formação – experimental e teórica – constitui o objecto-chave da formação
do estudante neste domínio, que terá que ser capaz de compreender as potencialidades das artes como
instrumento de intervenção sócio-educativa.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In this course, we seek to find a balance between the necessary epistemological acquisition of theoretical
knowledge and also the necessary practice, embodied in critical discussion with either the teacher or with other
students, encouraging creativity and critical thinking by students .
The articulation of these two aspects of training - experimental and theoretical - is the key object of the educational
experience in this field, we have to be able to understand the potential of the arts as a tool for socio-educational
intervention.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
AMARAL, Ana Maria (1991) Teatro de formas animadas: máscaras, bonecos, objetos,EdUSP
Por Ana Maria Amaral
BELVER, Manuel, (2000), Educación artística y arte infantil, Madrid: editorial Fundamentos, ISBN:84-245-0822-X.
EISNER, Elliot, (1998), Educar la visión artística, Barcelona: Paidós Educador, ISBN:84-493-0146-7.
LANDIER, J. E BARRET, G. (1999), Expressão Dramática e Teatro, Col. Práticas Pedagógicas, Ed. ASA, 1999
MANNI, D. (1998), Dança Educação – Princípios, Métodos e Técnicas, Rio de Janeiro, Editora Sprint
SOUSA, A. B. (2003) A Educação pela Arte e as Artes na Educação, 2º volume, Horizontes Pedagógicos, Lisboa,
Edições Piaget. ISBN:972-771-616-4
SPOLIN Viola ,(2006)Perspectiva, , Brasil,ISBN 8527302691
VIADEL, Ricardo (coord.), (2003), Didáctica de la Educación Artística, Madrid: Pearsons Prentice Hall,
ISBN:84-205-3457-9

Mapa X - Tecnologias da Informação e da Comunicação em Educação

6.2.1.1. Unidade curricular:
Tecnologias da Informação e da Comunicação em Educação

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Cristina Dias Pinheiro 48 (9T/21TP/9S/9TC)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Percebe a importância das TIC no contexto social atual
- Seleciona, organiza e utiliza de forma criteriosa a informação
- Cria e edita documentos em formato digital
- Planifica a utilização de recursos digitais para contextos educativos
- Seleciona e avalia recursos educativos digitais

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understands the importance of ICT in the current social context
Select, organize and use wisely the information
Develop and edit documents in digital format
Plans the use of digital resources for educational purposes
Selects and evaluates digital educational resources

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
- A Cultura Digital e o seu impacto na educação
- A gestão da informação na web e o profissional de Educação Social
- A utilização da tecnologia na construção de instrumentos de recolha de dados
- A folha de cálculo e o profissional investigador
- A Tecnologia na interação entre a instituição e a comunidade educativa
- Apresentações profissionais em formatos digitais
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- Conceção, utilização e avaliação de recursos educativos digitais
- Utilização de plataformas e-learning

6.2.1.5. Syllabus:
Digital Culture and its impact on education
The use and selection information/data on the web
Colecting data
The spreadsheet and the researcher
Technology and social interactions
Digital presentations
Design, use and evaluation of digital educational resources
Use of e-learning platforms

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As competências definidas para esta uc direcionam o estudante para um perfil de educador com capacidade crítica
e seletiva em relação à utilização de recursos digitais. Pretende-se formar um Educador Social que seja capaz de
integrar as tecnologias no seu contexto profissional utilizando a diversidade que hoje o desenvolvimento
tecnológico trouxe, percebendo a importância e adequando a tecnologia ao seu contexto particular

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Skills defined direct the student to an educator profile with critical and selective ability regarding the use of digital
resources. The aim is to develop social educators able to integrate technology in their professional context using
today's technology.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Formas de avaliação e respetiva ponderação:
Trabalho de grupo: 70%
Contributo individual: 30%
O trabalho de grupo constituiu uma intervenção ou proposta de intervenção que os alunos devem elaborar na área
da uc. Os grupos, que não devem exceder 4 elementos, desenvolverão o seu trabalho, quer utilizando as horas
destinadas ao trabalho autónomo quer algumas horas das sessões presenciais, para que possam ter uma
acompanhamento próximo e crítico do docente. Serão importantes igualmente as horas de trabalho de campo a
utilizar nos trabalhos que obrigam à intervenção concreta. Serão privilegiados momentos de partilha conjunta.
O contributo individual decorre da obrigatória reflexão sobre o trabalho de grupo. Cada estudante deve espelhar ao
longo do processo, o envolvimento, o conhecimento, o trabalho efectuado sobre a temática a desenvolver.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Assessment:
Group work: 70%
Individual contribution: 30%
The group work is an intervention proposal. The groups should not exceed 4 elements and can use some time in
class to develop their work with teacher's help. Students will be ask to do some field work
The individual contribution stems from thereflection on group work.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A uc inicia com uma abordagem ao contexto da tecnologia educativa atual no que diz respeito aos conceitos, bem
como à sua efetiva dinamização numa perspetiva prática. Pretende-se que o estudante se torne crítico e saiba
utilizar não apenas a tecnologia que o rodeia mas acima de tudo a tecnologia que vive em torno da criança, jovem,
adulto ou senior, sabendo tirar partido das suas possibilidades com a preocupação do desenvolvimento de
competência.
Pretendendo-se o desenvolvimento de um sentido crítico e reflexivo em torno da tecnologia e do que ela significa
no concreto contexto educativo e social, as metodologias utilizadas proporcionam espaço para a decisão do
próprio estudante sobre o trabalho a desenvolver. O estudante terá que, em grupo, tomar decisões sobre o seu
projeto e definir de que forma as suas opções de adequam ao público em questão. Os momentos de exposição
intercalados com propostas de temáticas a debater permitirão espelhar uma panóplia de possibilidades de trabalho
dentro da área da uc, proporcionando diálogo concreto. Os trabalhos elaborados são por isso partilhados
(expostos) por duas vezes aos colegas ao longo do semestre permitindo uma abertura e recetividade em relação às
ideias, críticas e propostas dos seus pares.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Concepts and pratice will be always related so that students can understand yhe need of tecnhology in social
educator intervention.
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Student must make decisions about projects and define their choices. Works are therefore shared/presented twice
troughtout the semester allowing new ideas, criticisms and proposals te be used.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CARDOSO, Gustavo (2005). A sociedade em rede em Portugal. Porto: Campo das Letras. 972-610-920-5
CASTELLS, Manuel (2004). A Galáxia internet: reflexões sobre Internet, Negócios e Sociedade. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian. 972-31-1065-2
CORREIA, Secundino, CORREIA, Tiago (2007) Utilização Criativa das TIC. Coimbra: Cnotinfor [Documento
electrónico] 978-972-8336-25-7
PINHEIRO, Ana (2012). Cruzar educadores na Internet. Porto: Livpsic.

Mapa X - Problemáticas da Infância e da Juventude

6.2.1.1. Unidade curricular:
Problemáticas da Infância e da Juventude

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Márcia Vaz Serra Fernandes 48 (32TP/16OT)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Identificar e analisar as mudanças patentes nos indivíduos ao longo de todo o desenvolvimento humano.
2. Observar e compreender as especificidades do comportamento social de cada grupo etário.
3. Identificar as necessidades das crianças e dos adolescentes, sendo sensível às diferenças individuais
(diversidade).

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Identify and analyze changes in patent individuals throughout the human development.
2. Observe and understand the specifics of the social behavior of each age group.
3. Identify the needs of children and adolescents, being sensitive to individual differences (diversity).

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A Infância
1.1. Abordagem socio-contextual do desenvolvimento cognitivo
1.2. A importância da interação social no processo linguístico
1.3. Experiências sociais nos primeiros 3 anos de vida
1.3.1. O bebé e a família
1.3.2. Contacto com outras crianças
2. O Período Pré-Escolar
2.1. Interação social e preparação para a literacia
2.2. Desenvolvimento cognitivo, temperamento e interação pais - criança
2.3. O desenvolvimento psicossocial no pré-escolar
2.3.1. Diferenças de género
2.3.2. A importância do jogo
2.3.3. Estilos e práticas parentais
2.3.4. Relação com os outros
3. O Período Escolar
3.1. Influências na realização escolar: a criança, a família, o sistema educativo, a cultura
3.2. O desenvolvimento psicossocial
3.2.1. A criança na família
3.2.2. A criança no grupo de pares
4. A Adolescência
4.1. Questões educacionais e vocacionais
4.2. Diferenças de género e fatores étnicos na formação da identidade
4.3. Sexualidade
4.4. Relação com a família, pares e sociedade adulta

6.2.1.5. Syllabus:
1. The Childhood
1.1. Socio-contextual approach of cognitive development
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1.2. The importance of social interaction in linguistic process
1.3. Social experiences in the first three years of life
1.3.1. The baby and the family
1.3.2. Contact with other children
2. The Preschool Period
2.1. Social interaction and preparation for literacy
2.2. Cognitive development, temperament and interaction parent - child
2.3. The psychosocial development in preschool
2.3.1. Gender Differences
2.3.2. The importance of the game
2.3.3. Styles and parenting practices
2.3.4. Relationship with others
3. The School Period
3.1. Influences on academic achievement: the child, the family, the education system, the culture
3.2. The psychosocial development
3.2.1. The child in the family
3.2.2. The child in the peer group
4. Adolescence
4.1. Educational and vocational issues
4.2. Gender differences and ethnic factors in the formation of identity
4.3. Sexuality
4.4. Relationship with family, peers and adult society

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os três objetivos desta unidade curricular relativos à: identificação e análise das mudanças patentes nos
indivíduos ao longo de todo o desenvolvimento humano; observação e compreensão das especificidades do
comportamento social de cada grupo etário; e identificação das necessidades das crianças e dos adolescentes,
sendo sensível às diferenças individuais (diversidade), são trabalhados em todos os conteúdos programáticos
visto que estes estão agrupados em quatro periodos do ciclo vital humano - Infância, Periodo Pré-Escolar, Periodo
Escolar e Adolescência, ou seja, todos estes objetivos são desenvolvidos em cada um destes Periodos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The three goals of this course relating to: identification and analysis of changes in patent individuals throughout
human development, observation and understanding of the specifics of the social behavior of each age group, and
identifying the needs of children and adolescents, sensitive to individual differences (diversity), are worked in every
syllabus as these are grouped into four periods of the human life cycle - Childhood, Preschool, School and
Adolescence Period. All these goals are developed for each one of these periods.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição
Debate
Análises de documentos
Trabalho em grupo
Forma de avaliação e respetiva ponderação:
Teste Escrito: 50%;
Trabalho de grupo apresentado oralmente: 50%.
Serão utilizadas a exposição oral; o diálogo professor/estudante, suscitando a reflexão e exploração de conceitos;
análise de documentos e partilha de conhecimentos; trabalhos de grupo sobre temas previamente definidos; e
apresentação de temáticas seguida de debate para construção de saberes.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Exposure
Debate
Analysis of documents
Group work
Form of assessment and percentage:
Written Test: 50%;
Group work with oral presentation: 50%.
Will use oral exposure; dialogue teacher / student, reflection and exploration of concepts, analysis of documents
and knowledge sharing, group work on predefined themes, and thematic presentation followed by discussion for
knowledge construction.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os resultados de aprendizagem relativos: à compreensão da evolução do comportamento dos indivíduos ao longo
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do ciclo vital, identificando as diferenças comportamentais nos diferentes tipos de desenvolvimento, à
diferenciação dos efeitos psicológicos da maturação precoce e tardia, à caracterização do indivíduo nos seus
diferentes períodos etários quanto ao seu desenvolvimento psicossocial, à avaliação, de forma supervisionada, de
padrões atípicos de desenvolvimento social, à caracterização dos diferentes padrões de conflito com figuras de
autoridade e com os seus pares, e à aprendendizagem da predição e prevenção dos fatores de risco de
desenvolvimento e à proposta dos respetivos fatores protetores, são conseguidos através das seguintes
metodologias - exposição oral seguida de diálogo e debate entre professor e estudantes, análise de documentos e
respetiva partilha de conhecimentos, e trabalhos de grupo sobre diferentes temas associados a cada um dos
periodos do ciclo vital lecionados nesta unidade curricular seguidos de apresentação oral e debate para
construção de saberes. Deste modo, todos os resultados de aprendizagem acima descritos são alcançados a partir
destas metodologias de ensino ao longo de todos os periodos: Infância, Periodo Pré-Escolar, Periodo Escolar e
Adolescência.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The learning outcomes related to: the evolution of the behavior of individuals throughout the life cycle, identifying
the behavioral differences in different types of development, the differences of the psychological effects of early
and late maturation, the characterization of the individual in their different age periods regarding their psychosocial
development, the evaluation, in a controlled manner, of atypical patterns of social development, the characterization
of the different patterns of conflict with authority figures and peers, and the understanding how to predict and
prevent risk factors for development and the propose of the respective protective factors, are achieved through the
following methods - oral presentation followed by dialogue and discussion between teacher and students, analysis
of documents and respective knowledge sharing, and group work on different issues associated with each one of
the periods of the life cycle taught in this course followed by oral presentation and discussion to build knowledge.
Thus, all the learning outcomes described above are achieved from these teaching methodologies throughout all
periods: Childhood, Preschool, School and Adolescence Period.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BRAZELTON, T. BERRIZ & GREENSPAN STANLEY I. (2002). A Criança e o seu Mundo. Lisboa: Editorial Presença.
ISBN 9789722329231
FERNANDES, A. S.; GONZÁLEZ, J. A. T; LÓPEZ, E. R. (2013). Delimitación de las necesidades de educación para la
carrera de los estudiantes de Porto, Portugal, al final de la educación secundaria. Revista Internacional de Audición
y Lenguaje, Logopedia, Apoyo a la Integración y Multiculturalidad, 2 (3), 82-90. ISSN: 21746087
LERNER, R. (2003). Handbook of Psychology. Vol. 6. Development Psychology. London: Hardcover. ISBN
978047768860
PAPALIA, D.; OLDS, S. & FELDMAN, R. (2001). O mundo da criança. Amadora: McGraw-Hill. ISBN 9788577260416
SPRINTHALL, N. et al. (1993). Psicologia Educacional. Uma Abordagem desenvolvimentista. Alfragide: McGraw-Hill.
ISBN: 9729241376

Mapa X - Educação pelo Movimento

6.2.1.1. Unidade curricular:
Educação pelo Movimento

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paula Maria da Silveira Monteiro 48 (18T/28TP/2TC)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender a importância da atividade física para o desenvolvimento motor em todos os escalões etários.
Adquirir conhecimentos relacionados com a organização de ações no âmbito desportivo.
Despertar o interesse pelas atividades mais tradicionais, aplicando-as de modo a promover o desenvolvimento
sócio-cultural da criança, do jovem e do idoso.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understand the importance of physical activity for motor development at all age levels.
Acquire knowledge related to the organization of actions in the field of sports.
Awaken the interest for more traditional activities, applying them in order to promote the socio-cultural
development of the child, the young and the elderly people.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Organização e Planeamento de Ações de Animação Desportiva: tipos de ações de animação desportiva

ACEF/1415/05067 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=34cf4...

54 de 176 2015-01-07 17:29



Desenvolvimento do Ser Humano:
Fases do desenvolvimento motor
Aquisições motoras da Criança
Habilidades motoras básicas
Organização do Plano Motor:
Capacidades motoras básicas - coordenativas e condicionais e suas fases sensíveis
Abordagem prática destas capacidades
Educação Física na Criança e no Jovem:
Objetivos dos programas de educação física para a criança e para o jovem
Aspetos metodológicos no trabalho com crianças e jovens
Atividade Física na 3ª Idade:
Principais benefícios da atividade física nos idosos
Patologias e atividade física
Objetivos dos programas da atividade física nos idosos e aspetos metodológicos
Didática da Motricidade Geral:
Planeamento de unidade didática
Organização e planeamento de atividades de acordo com os diversos escalões etários: criança, jovem e idoso
Abordagem Prática das diversas modalidades.

6.2.1.5. Syllabus:
Organization and planning of Actions Sport animation: types of sports animation actions
Development of the human being:
Stages of motor development
The child's motor acquisitions
Motor Plan Organization:
Basic motor skills-conditional and coordinative purposes and its sensitive phases
Practical approach of these capabilities
Physical education in children and Youth:
Goals of physical education programs for children and young people
Methodological aspects of work with children and young people
Physical activity in the elderly:
Key benefits of physical activity in the elderly
Pathologies and physical activity
Program goals of physical activity in the elderly and methodological aspects
Didactics of General Kinetics:
Planning of didactic unit
Planning and organization of activities according to the various age groups: children, young and elderly people
Practical approach of the various sportive modalities.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os conteúdos programáticos procuram através da articulação entre a teoria e a prática, estimular a capacidade dos
alunos de refletirem sobre as potencialidades do trabalho ao nível da educação física, desenvolvido como
instrumento de intervenção sócio-educativa com crianças, jovens e idosos. Proporcionam o aprofundamento dos
conhecimentos científicos e pedagógicos ao nível do desenvolvimento motor do ser humano. Pretendem-se que os
estudantes mobilizem os conhecimentos ao nível da planificação, realização e avaliação no âmbito da Educação
Física, de modo a selecionar experiências relevantes e adequadas aos diversos contextos sociais.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus seeks, through the articulation between theory and practice, to stimulate the students ' capacity to
reflect on the work potential of the physical education, developed as an instrument for socio-educational
intervention with children, young and elderly people.
Provide the deepening of scientific and pedagogical knowledge of human being motor development Intend students
to mobilize knowledge at a planning, implementation and evaluation level, of physical education, in order to select
relevant and appropriate experiences to different social contexts.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Estratégias e recursos utilizados:
Exposição
Debate
Trabalho de grupo
Formas de avaliação e respetiva ponderação:
A avaliação resulta da apreciação de dois trabalhos teórico-práticos de grupo (60%) e de um teste individual (40%).
Um trabalho de grupo incidirá sobre a planificação de uma ação de animação desportiva dirigida a uma
determinado contexto social (30%) e o outro trabalho sobre a construção da coreografia e respetiva apresentação
de uma dança para crianças (30%).
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Strategies and resources:
Oral presentations
Debate
Group work
Forms of assessment and their weighting:
The evaluation results from the assessment of two theoretical-practical work group (60%) and of an individual test
(40%). One group work will focus on the planning of an sports animation action aimed at a particular social context
(30%) and other on the elaboration of the choreography and its presentation of a dance for children (30%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias de ensino adotadas nesta unidade curricular pretendem estimular a capacidade dos estudantes
em estabelecerem uma relação entre a teoria e a prática através de dinâmicas participativas entre os vários
intervenientes (alunos e professor). A articulação entre a formação experimental e teórica na formação dos alunos
ao nível da Educação Física, pretende demonstrar as potencialidades deste domínio como instrumento de
intervenção nos diversos contextos sociais.
A tipologia das aulas repartidas em teóricas, onde se privilegia a aquisição de conhecimentos científicos e
pedagógicos ao nível do desenvolvimento motor do ser humano e, aulas teórico-práticas nas quais se pretende
desenvolver a capacidade dos alunos em relacionar a teoria e a prática, mobilizando esses conhecimentos ao nível
da planificação, organização e avaliação de atividade físicas. As aulas de trabalho de campo procuram estimular
nos alunos uma mentalidade investigativa e a aplicação de conhecimentos adquiridos na resolução de problemas
em diversos contextos sociais.
Os trabalhos de grupo pretendem desenvolver nos estudantes uma abordagem pedagógica e criativa, estimulando
ao mesmo tempo a capacidade de comunicação, criatividade e pensamento crítico ao nível da Educação Física. O
trabalho autónomo privilegia a pesquisa de conhecimentos teórico-práticos nos diversos escalões etários, e a sua
aplicabilidade na abordagem pedagógica nos trabalhos práticos apreciados pelo professor.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Typology of lessons divided in theoretical, where privileging the acquisition of scientific and pedagogical
knowledge of the human being motor development and, theoretical and practical lessons intended to develop the
student’s ability to relate theory and practice, mobilizing this knowledge for planning, organization and evaluation
of physical activity. Fieldwork classes seek to encourage in students an investigative mentality and the acquired
knowledge application in solving problems in various social contexts.
The group work intends to develop pedagogical and creative approach of the students, stimulating, at the same
time, the abilities such as communication, creativity and critical thinking at the level of physical education.
Autonomous work focuses on theoretical and practical knowledge research of various age groups, and their
applicability in the pedagogical approach in practical work, assessed by the teacher.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BAÑUELOS, F.S. , (1986), Didáctica de la Educación Física y el Desporto, Madrid, Ed. Gymnos, ISBN 84-85945-31-X
BENTO, J.O., (1987), Planeamento e Avaliação em Educação Física, Lisboa, Livros Horizonte, ISBN 972-24-1045-8
CORREIA, P.P.; ESPANHA, M.; BARREIROS, J. , (1999), Envelhecer Melhor com a Actividade Física, Lisboa, Edições
F.M.H., ISBN 972-735-064-X
CRUZ, S ; CARVALHO, L.D.; e outros, (1998), Manual de Educação física – 1º ciclo do Ensino Básico, Lisboa,
Edição do Gabinete Coordenador do Desporto Escolar, ISBN 972-9145-88-1
GEIS, P. P., (1994), Terceira Edad, Actividade Física y Salud – Teoria e Prática, Barcelona, Editorial Paidotribo, ISBN
84-8019-100-7
MATSUDO, S; MATSUDO, V., (1993), Prescrição e Benefícios da Actividade Física na Terceira Idade, Horizonte IX
(54): 221-228, ISSN 0870-0184
RAMOS, A. L. J.; OLIVEIRA, J. R. ; CARVOEIRA, R. S., (2001), Animação Desportiva para Jovens, Coimbra, Livraria
Almedina, ISBN 972-40-1462-2

Mapa X - Oficinas de Expressão Artística e Artesanal

6.2.1.1. Unidade curricular:
Oficinas de Expressão Artística e Artesanal

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sandra Mónica Figueiredo de Oliveira 64 (16TP/48PL)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
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Não aplicável/Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1º. Caracterizar e identificar diferentes manifestações Artísticas e Artesanais no seu contexto histórico e sócio
cultural;
2º Compreender a importância das expressões artísticas e artesanais no processo socio educativo;
3º Identificar as diferentes áreas artísticas e enquadra-as na atividade educativa e social;
4º Planificar e produzir técnicas artísticas e artesanais bi e tridimensionais

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1º Characterize and identify different Artistic and Handcrafted manifestations in its historical and socio-cultural
context;
2º Understand the importance of arts and craft expressions in socio educational process;
3º Identify the different artistic areas and fits in the educational and social activity;
4º Plan and produce art and craft in two and three dimensional techniques

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Arte e estética
1.1 A importância das Artes Visuais e da expressão artesanal na história da humanidade.
1.2 Interpretação e compreensão das obras de arte/artesanato: conceitos e terminologias das Artes Visuais.
1.3 As Artes Visuais e o artesanato na cultura contemporânea

2. A Comunicação Visual e a educação artística
2.1 Elementos visuais na comunicação.
2.2 Princípios e finalidades da Educação Artística.
2.3 Estratégias e planificação de atividades artísticas

3. Produção e criação artística e artesanal
3.1 Formas e modos de representação.
3.2 Materiais, instrumentos e suportes.
3.3 Técnicas de expressão bi e tridimensional.
3.4 A Compreensão e representação da imagem plástica.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Art and aesthetics
1.1 The Importance of Visual Arts and art craft expression in human history.
1.2 Interpretation and understanding of works of art / craft: concepts and terminology of Visual Arts.
1.3 The Visual Arts and crafts in contemporary culture

2. Visual Communication and artistic education
2.1 Elements in visual communication.
2.2 Principles and Purposes of Arts Education.
2.3 Strategies and planning art activities

3. Production and arts and crafts creation
3.1 Forms and modes of representation.
3.2 Materials, tools and media.
3.3 Techniques of two- and three-dimensional expression.
3.4 Understanding and representation of the plastic image.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os conteúdos programáticos sobre Arte e Estética e a Comunicação Visual e a Educação Artística alicerçados no
ponto 1 e 2 estão em articulação com o 1º e 2º objetivos já que o programa foi concebido para abordar de forma
integrada a utilização da expressão plástica nas suas múltiplas vertentes artísticas e artesanais e a sua importância
no contexto socio cultural, passando depois pela prática efetiva através da concetualização e realização de
projetos práticos espelhados quer no ponto 3 dos conteúdos programáticos, Produção e criação artística e
artesanal, quer no 3º e 4º objetivos indo ao encontro dos desafios da implementação de projetos de cariz socio
cultural, pedagógico e artístico. Os conteúdos selecionados visam mostrar quer as várias funções que a expressão
plástica desempenha na educação social, quer os desafios atuais relacionados com a investigação nesta área. Os
trabalhos elaborados ao longo do semestre refletirão as competências mencionadas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus on Art and Aesthetics and Visual Communication and the Arts Education grounded in point 1 and 2
are in articulation with the 1st and 2nd goals since the program was designed to address in an integrated manner
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the use of artistic expression in its multiple facets arts and craft and its importance in the socio cultural context,
then moving through effective practice through conceptualization and implementation of practical projects either
mirrored in section 3 of the syllabus, Production and arts and crafts creation or the 3rd and 4th goals going to meet
the challenges of implementing projects of cultural, educational and socio artistic nature. Selected content aim to
show whether the various functions that artistic expression plays in social learning, whether the current challenges
related to research in this area. The work produced during the semester will reflect the skills mentioned.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico práticas onde se utiliza a conjunção do método ativo e expositivo, recorrendo a diversas estratégias
nomeadamente: exposição de conteúdos, debates, visualização e discussão de trabalhos de expressão plástica,
filmes sobre artistas e o seu processo de trabalho. Serão realizados trabalhos práticos de oficina para
experimentação de técnicas e métodos de trabalho.
Participação nos debates realizados durante as aulas (20% da avaliação final).Trabalho teórico prático (60% da
avaliação final) Apresentação oral do trabalho (20% da avaliação final).
Serão apresentadas no decorrer das aulas diferentes questões relacionadas com a Educação Artística que serão
debatidas com os estudantes. Estes terão de realizar um trabalho teorico prático constituido por um conjunto de
exercícios na área da expressão plástica destinado a diferentes faixas etárias. Para culminar os estudantes terão de
apresentar oralmente o trabalho à turma.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and practical lessons which uses a combination of active and expository method using diverse
strategies including: exposure of content, discussions, viewing and discussion of works of plastic arts, films about
artists and their work process. Practical work workshop for experimentation of techniques and working methods
will be performed.
Participation in discussions during class (20% of final assessment).
Theoretical and practical work (60% of final assessment)
Oral presentation (20% of final assessment).
Will be presented during the different classes issues related to Arts Education which will be discussed with
students. These will undertake a practical theoretical work consists of a set of exercises in the area of artistic
expression aimed at different age groups. To end students will orally present their work to the class.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias de ensino a adotar pretendem estimular a capacidade dos alunos para estabelecerem relações
entre a teoria e a prática através de dinâmicas participativas, como é o caso do debate e dos trabalhos de grupo. A
tipologia das aulas repartidas em aulas teórico-práticas e práticas laboratoriais procura constituir um saber
alargado e de partilha de conhecimentos sobre a importância das Artes Visuais e da expressão artesanal para o
desenvolvimento da sensibildade estética ancorados no recurso a referências teóricas sobre a compreensão e
interpretação das obras de arte, as suas finalidades educativas, as estratégias e a planificação de diferentes
atividades e no aperfeiçoamento, sustentação e elaboração através das propostas práticas que permitem a
compreensão e exploração do processo criativo e de produção artística mobilizando o conhecimento sobre os
aspetos técnicos, sensiveis e expressvos de diversos materiais, suportes e instrumentos na execução de um
projeto artístico.
Estas metodologias pretendem privilegiar a capacidade reflexiva dos alunos (através da análise de documentos e
do debate) aferir a maturidade do seu raciocínio no contexto da matéria apresentada, quer individualmente, quer
em grupo valorizando sempre a importância da relação interpessoal. Os trabalhos individuais e de grupo
pretendem desenvolver uma abordagem pedagógica e criativa nos estudantes, ao mesmo tempo que permitem
estimular a sua capacidade de comunicação e pensamento crítico no que diz respeito à educação artística e
artesanal. O trabalho autónomo constitui uma etapa fundamental no decurso do desenvolvimento do projeto,
através de uma pesquisa fundamentada em saberes teóricos e práticos que consolidará as opções socio
educativas e artisticas dos estudantes. Este trabalho será sempre alvo de um feedback dado peloprofessor ao
estudante.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods aim to adopt foster students' ability to establish relationships between theory and practice
through participatory dynamics, such as discussion and group work. The types of classes divided into theoretical
and practical classes and laboratory practices demand constitute a broad knowledge and sharing knowledge about
the importance of the visual arts and art expression to the development of aesthetic sensibility anchored in the use
of theoretical references on understanding and interpretation works of art, their educational goals, strategies and
planning of different activities and improvement, and support development through practical proposals to allow
exploration and understanding of the creative process and artistic production mobilizing knowledge about the
technical aspects, sensitive and expressive of various materials, props and tools in the implementation of an art
project.
These methodologies aim the reflective capacity of students (through document analysis and debate) assess the
maturity of his reasoning in the context of the material presented, either individually or in a group always
emphasizing the importance of interpersonal relationship. Individual and group work intend to develop a creative
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approach to teaching and students, while allowing fuel your communication skills and critical thinking in regards to
arts and crafts education. The self-employment is a key step in the course of project development, through a
grounded theoretical knowledge and practical research that will strengthen the educational and artistic choices of
socio estudantes. this work will always target by the professor feedback given to the student.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ACASO, María, (2009), La educación artística no son manualidades – Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes
y la cultura visual. Madrid: Catarata. ISBN:978-84-8319-413-3.
HERNÁNDEZ, Fernando, (2007), Espigador@as de la cultura visual. Otra narrativa para la educación de las artes
visuales, Barcelona: Octaedro. ISBN: 978-84-8063-887-6
WALKER, John, CHAPLIN, Sarah, (2002), Una introducción a la cultura visual. Barcelona: Octaedro-EUB. ISBN:
84-8063-542-8

Mapa X - Oficina da Leitura

6.2.1.1. Unidade curricular:
Oficina da Leitura

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joana D’Arc de Mendonça Cavalcanti 64 (18TP/38PL/8OT)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Interpretar diversos tipologias textuais
- Compreender a leitura como processo aberto, semiótico e plural
- Comunicar
- Pensar e refletir críticamente
- Relacionar-se com os outros
- Promover a partilha de ideias a partir de diversos textos
- Planear espaços de aprendizagem
- Identificar e diagnosticar, enquanto profissional da educação social, espaços de intervenção sócioeducativa na
sociedade contemporânea
- Planificar, implementar e avaliar projetos de intervenção social na área da leitura
- Imprimir dinâmicas pedagógicas de caráter comunitário aos projetos
- Utilizar os meios ao serviço da intervenção sócioeducativa, nomeadamente os diversos tipos de texto
- Planificar espaços de Oficina de Leitura
- Organizar espaços para a apresentação e discussão de temas

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Interpret different text types
- Understand reading as open, semiotic and plural process
- Report
- Think and reflect critically
- Relate with others
- To promote the sharing of ideas from various texts
- Planning learning spaces
- Identify and diagnose as a professional of social education, social and educational intervention spaces in
contemporary society
- To plan, implement and evaluate social intervention projects in the reading area
- Instill pedagogical dynamics of community character to projects
- Use the means at the service of social and educational intervention, namely various types of text
- Plan Reading Workshop spaces
- Organize spaces for the presentation and discussion of topics

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
- A Linguagem e suas múltiplas dimensões;
- A Fenomenologia da Leitura: textos e contextos
- O que é leitura
- Para que se forma leitores
- Formar leitores
- Da oralidade à escrita

ACEF/1415/05067 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=34cf4...

59 de 176 2015-01-07 17:29



- Texto e Interpretação
- Intertextualidade
- As Narrativas e os diversos tipos de Texto:
. O texto Oral/o Gesto
. O texto Literário
. O texto Poético
. O texto Dramático
. O texto Pictórico
. O texto Cinematográfico
. O texto Jornalístico
. O texto Musical
- A Leitura como veículo para a cidadania
- Leitura e apropriação da realidade
- A Leitura e a intervenção social
- A Leitura e as Histórias de Vida: subjectividades
- A Leitura como instrumento de socialização e reconhecimento do outro
- O Papel dos vários grupos sociais como mediadores de leitura (família, escola, sociedade)
- Políticas sociais para a divulgação da leitura
- A hora do conto
- A Escrita Criativa como espaço de leitura criativa
- Como organizar projectos que promovam a leitura
- Animação da Leitura em diversos contextos

6.2.1.5. Syllabus:
- The Language and its multiple dimensions;
- The Phenomenology of Reading: texts and contexts
- What is reading
- The reasons to form readers
- Forming readers
- From oral to written
- Text and Interpretation
- Intertextuality
- Narratives and the various types of text:
. The Oral text / or Gesture
. The Literary Text
. The Poetic text
. The Dramatic text
. The Pictorial text
. The Film text
. The Press text
. The Musical text
- Reading as a vehicle for citizenship
- Reading and appropriation of reality
- Reading and social intervention
- Reading and Life Stories: subjectivities
- Reading as socialization tool and recognition of the other
- The role of the various social groups as reading mediators (family, school, society)
- Social policies for the promotion of reading
- The storytelling
- The Creative Writing as a creative reading space
- How to organize projects to promote reading
- Animation reading in different contexts

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os conteúdos trabalhados estão coerentes com os objetivos da UC na medida em que pretende explorar os vários
e contemporâneos conceitos de leitura, bem como o processo de ler a partir de uma proposta intersemiótica,
ampla e contextualizada, apelando para a polissemia dos discursos, as representações sociais, as questões de
identidade e construção da palavra como veículo de conhecimento de si e do outro, mas sobretudo perspetivando
a leitura como instrumento de transformação social,portanto capaz de alterar contextos, promover a partilha, a
reflexão, a discussão e a autonómia. Os conteúdos são propostos com o objetivo de promover um conhecimento
mais alargado acerca da realidade e a capacidade de utilizar técnicas e estratégias diversificadas para a animação
da leitura em contextos sociais.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents worked are consistent with the CU objectives in the extent that it aims to explore the various and
contemporary concepts of reading and the process of reading from a large and contextualized Intersemiotic
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proposal, by appealing to the polysemy of discourses, social representations, identity issues and word
construction as a vehicle of knowledge of self and other, but especially looking ahead to reading as an instrument
of social transformation, thus able to change contexts, promote sharing, reflection, discussion and autonomy. The
contents are proposed in order to promote a wider knowledge of reality and the ability to use techniques and
diversified strategies for the reading animation in social contexts.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias são ativas e se constituem nas seguintes estratégias: exposição, debate, análise de documentos,
trabalho individual, simulação, trabalho em grupo, autoscopia, projeto, observações, experimentações, casos
práticos, demonstrações. A avaliação é formativa (assiduidade, participação, intervenção) e sumativa (teste ou
trabalho individual, criação e apresentação de uma oficina em grupo, portfólio individual), valendo 100% na
totalidade, sendo 25% para o teste ou trabalho individual, 25% para a criação e apresentação de uma oficina e 50%
para o portfólio)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodologies are active and form the following strategies: exposure, discussion, document analysis,
individual work, simulation, group work, autoscopy, design, observations, experiments, case studies,
demonstrations. Assessment is formative (attendance, participation, intervention) and summative (test or individual
work, creating and presenting a group workshop, individual portfolio), equivalent to 100% overall, 25% for the test
or individual work, 25% for the creation and presentation of a workshop and 50% for the portfolio)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Tendo em vista que os estudantes serão educadores socais e a leitura se constitui num espaço de transversalidade
para o conhecimento de mundo, torna-se imprescindível a utilização de metologias ativas possibilitadoras do
trabalho com grupos. Assim, as metodologias utilizadas não apenas são capazes de envolver o estudante como
leitor de mundo", mas desenvolver competências que lhe permitam trabalhar com os novos conceitos e dinâmicas
de leitura em grupo. Para além disso, espera-se que os educadores sociais possam utilizar a leitura como
instrumento de socialização, reflexão, autónomia e trasformação, portanto compreender que a leitura é um espaço
de relação do eu com o mundo, do eu com os outros.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Given that students will be social educators and that reading constitutes a transversal space to the world of
knowledge, it is essential to use active methods able to motivate group work. Thus, the methodologies used are not
only able to engage the student as a “reader” of the world, but also develop skills that allow them to work with new
concepts and dynamics of reading in group. Furthermore, it is expected that future social educators can use
reading as a socialization, reflection, autonomy and transformation tool, and also be able to understand that
reading is an area of the relationship of itself with the world, the self with others.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BORGES-DUARTE, Irene (2000). Texto, Leitura e Escrita. Antologia. Porto: Porto Editora. ISBN 972-0-34095-9
CAVALCANTI, Joana (1999). O Jornal como Proposta Pedagógica. São Paulo: Paulus Editora. ISBN 9788534914598
CAVALCANTI, Joana (2005). E foram felizes para sempre - Releitura dos contos de fadas numa abordagem da
psicocrítica. Recife: Prazer de Ler/ ISBN 18.1.001.0214538-9
CAVALCANTI, Joana (2006). Malas que Contam Histórias. Propostas de Actividades em Contextos Lúdicos de
Aprendizagem. Lisboa: Paulus Editora. ISBN 972-30-1192-1
CHARTIER, Anne-Marie e al (1996). Ler e escrever - entrando no mundo da escrita. Porto Alegre: Editora Artmed.
ISBN 372.41.45
KLEIMAN, Ângela (2004). Oficina de Leitura. Teoria e Prática. São Paulo: Pontes. ISBN 85- 7113-077-9
VIANA, Fernanda Leopoldina (2002). Aprender a Ler - Da Aprendizagem da Leitura à Aprendizagem Formal. Porto:
Edições Asa. ISBN 182387/02

Mapa X - Metodologias de Intervenção Educativa e Educação Social

6.2.1.1. Unidade curricular:
Metodologias de Intervenção Educativa e Educação Social

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Florbela Maria da Silva Samagaio Gandra 48 (24T/24TP)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not applicable
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Problematizar correctamente os conceitos de educação, metodologia e intervenção social;
2. Desenvolver competências para uma acção sócio-educativa adequada;
3. Compreender e conhecer os fundamentos e processos de uma sociologia para a acção adequada a diferentes
grupos e contextos de intervenção;
4. Saber fazer caracterizações: meio institucional; grupos - alvo e meio envolvente;
5. Saber aplicar técnicas e instrumentos de recolha de informação;
6. Conhecer a metodologia de projecto ao nível da intervenção social;
7. Revelar competências para o trabalho autónomo e em grupo;
8. Relacionar os conceitos de educação, metodologia e intervenção social.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. To correctly problematise the concepts of educations, methodology and social intervention;
2. To develop competences in order do provide an adequate socio-educational action;
3. To understand and know the fundaments and processes of a sociology towards action that is adequate in face of
different groups and interventional contexts;
4. To know how to develop characterisations: institutionally; target groups; and surrounding environment;
5. To know how to apply techniques and instruments in order to retrieve information;
6. To know the project methodology regarding social intervention;
7. To reveal the necessary capabilities to work autonomously and in group;
8. To relate the concepts of education, methodology and social intervention.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Definição/Problematização de conceitos: metodologia; intervenção educativa; educação social; pedagogia
social, relação social.
2. Observação: conceito; tipos de observação; grelhas e registo da observação
- A entrevista em Educação Social
- O Educador Social como um observador do Terreno
3. As metodologias de recolha de informação: inquérito por questionário, entrevista, observação participante; o
diário de bordo
4. Importância das habilidades de comunicação, de escuta e de avaliação em intervenção social
5. Intervenção Social com Grupos
- ações de prevenção
- sociodrama
- sociograma
6. Como intervir: metodologia do trabalho de projecto
A.
- Noção de projecto
- Tipos de projectos
B. Fases do projecto de intervenção social
- O diagnóstico: suportes para recolha de dados
- A planificação
- A implementação e a execução do projeto
- A avaliação: conceito de avaliação, tipos de avaliação.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Conceptual definition/problematisation: methodology; educational intervention; social education; social
pedagogy; social relation.
2. Observation: concept; forms of observation; grids and observation registry
- The interview in the scope of Social Education
- The social educator as a field observer
3. The methodologies for information retrieval: questionnaire, interview, participating observation; daily journal
4. The importance of the communication, listening and evaluation capabilities in the scope of social intervention
5. Social intervention with groups
- preventive actions
- socio-drama
- sociogram
6. How to intervene: project’s methodology
A.
- Definition of a project
- Types of projects
B. Fases of the social intervention project
- Diagnostics: data retrieval supports
- The planification
- The project's implementation and execution
- The evaluation: the concept of evaluation; types of evaluation.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os conteúdos programáticos encontram-se adaptados aos objectivos da unidade curricular. Inicia com o
posicionamento concetual da noção de metodologias como organização críticas das técnicas e práticas de
intervenção sócioeducativa. Procede a uma descrição das mesmas, focando sobre as técnicas de recolha de
informação e as técnicas de intervenção social com grupos. Incide sobre a metodologia do trabalho de projecto
aplicada a itens que permitem formar um perfil profissional capacitado para a conceção, implementação e
avaliação de projetos de intervenção socioeducativa.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The programmatic contents are suited to the objective of the curricular unit. This unit begins with a conceptual
framework that encapsulates the notion of methodology understood as a critical organisation of the socio-
educational practices and techniques. It procedes with a description of them, focusing on the information retrieval
and social intervention with groups techniques. It is also focused on the project's methodology applied to items
that enable to define a capacitated professional profile in what regards the conception, implementation and
evaluation of projects of socio-educational intervention.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Descrição:
Exposição
Debate
Análises de documentos
Trabalho individual
Trabalho em grupo
Análise de casos práticos

60%: Teste de avaliação final de competências
40%: Elaboração individual de um dossier de disciplina, o qual contém um caso prático de intervenção social a
resolver ao longo do semestre e onde são avaliados aspetos como pesquisa e fundamentação.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Description:
Exposition:
Debate
Documental analysis
Individual work
Group work
Practical cases analysis

60%: Final exam
40%: Elaboration of an individual course dossier that should contain a practical case of social intervention to solve
during the semester. This dossier will be evaluated focusing on aspects such as research and justification.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias de ensino /aprendizagem encontram-se adequadas ao tipo de u.c.. Constituem metodologias de
exposição concetual e problematização teórica no sentido da construção de um "código de leitura " da realidade e
de preparação para a intervenção no terreno. O contacto com a realidade torna-se fundamental, ao nível da
existência de um caso prático para os alunos resolverem ao longo do semestre, o quel implica trabalho de campo
junto de diversas instituições. Procura dar a conhecer e experienciar as bases da metodologia do trabalho de
projecto.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching/learning methodologies are adequate regarding the kind of curricular unit. They constitute
methodologies of conceptual exposition and theoretical problematisation in the sense of building a “reading guide”
for reality and preparing for field intervention. The contact with reality becomes fundamental at the level of the
existence of a practical case for the students to solve during the semester, that implies moments of fieldwork
among several institutions. Also, it intends to enlighten about the bases of the project’s methodology.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CARMO, Hermano (2000), Intervenção Social com Grupos, Lisboa, Universidade Aberta. ISBN:972-674-308-7
CARVALHO, Adalberto Dias de; Baptista, Isabel (2004), Educação Social Fundamentos e Estratégias, Porto,
Colecção Educação e Trabalho Social, Porto Editora. ISBN: 972-0-34851-8
CAPUL, Maurice; Lemay, Michel (2003), Da Educação à Intervenção Social, Porto, Colecção Educação e Trabalho
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Social, Porto Editora. ISBN: 972-0-34852-6
CHOPART, Jean Noel (org.), (2003), Os Novos Desafios do Trabalho Social Dinâmicas de um Campo Profissional,
Porto, Colecção Educação e Trabalho Social, Porto Editora. ISBN:972-0-34855-0
GUERRA, Isabel Carvalho (2000), Fundamentos e Processos de uma Sociologia da Acção, Cascais, Principia
Editora. ISBN:972-8500-22-x
SERRANO, Glória Pérez (2008), Elaboração de Projectos Sociais Casos Práticos, Porto, Colecção Educação e
Trabalho Social, Porto Editora. ISBN: 978-972-0-34857-9

Mapa X - Antropologia Aplicada ao Trabalho Comunitário

6.2.1.1. Unidade curricular:
Antropologia Aplicada ao Trabalho Comunitário

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Luís de Almeida Gonçalves 48 (32TP/8S/8O)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Compreender as noções de Antropologia e Antropologia Aplicada
- Identificar e construir objetos de estudo que emergem na pluralidade sociocultural de uma comunidade
- Caraterizar a globalização sob a perspetiva de construção/desconstrução antropológica em curso na
contemporaneidade
- Descobrir e nomear (não)lugares antropológicos como âncoras da intervenção socioeducativa qualificada
- Manusear a noção de ‘cultura’ nas suas diferentes aceções e dinâmicas socioantropológicas
- Identificar um ’sujeito’ no ‘objeto’ de estudo do terreno socioeducativo, lê-lo criticamente e escrever sobre o
mesmo
- Apresentar uma leitura antropológica que fundamente o ‘desenho’ de um projeto de intervenção comunitária, na
perspetiva da Educação Social

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Understand the concepts of Anthropology and Applied Anthropology
- Identify and build objects of study that emerge in the sociocultural plurality of a community
- Characterize the globalisation from the perspective of the anthropological construction/deconstruction underway
in contemporaneity
- Discover and name anthropological (non) places as anchors of the qualified social educational intervention
- Handling the concept of 'culture' in its different assumptions and dynamic socio-anthropological
- Identify a 'subject' in the 'object' of study of the social and educational field, critically read it and write about it
- Submit an anthropological reading justifying the 'drawing' of a community intervention project, through the
perspective of Social Education

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Antropologia Aplicada (AA) e Intervenção Comunitária
- Antropologia e AA: aproximação e relação concetual
- Contribuição da AA à ação comunitária: a questão do objeto de estudo e do método
- Ação comunitária: perspetivas interdisciplinares e interprofissionais
- A educação social na ação comunitária
2. Antropologia do Mundo Contemporâneo
- A noção de “cultura” e o seu impacto antropológico
- Temas e problemas da contemporaneidade
- O “lugar antropológico”
3. Antropologia Aplicada à Intervenção Comunitária
- Mapeamento sociogeográfico para identificar os “(não)-lugares” antropológicos de determinada Comunidade, na
perspetiva dos seus habitantes
- Opção por um “problema de pesquisa” e um “campo de observação” – construção do “objeto” e do(s)
“sujeito(s)”
- Elaboração de instrumento de recolha de informação (grelha de observação, entrevista, inquérito, diário
etnográfico, …)
- Ida ao “campo de observação”, recolher informação, tratar a informação, redigi-la e apresentá-la

6.2.1.5. Syllabus:
1.Applied Ant. (AA) and Community Intervention
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-Anthropology and AA: approach and conceptual relation
-Contribution of AA to community action: the question of the object of study and the method
-Community action: interdisciplinary and interprofessional perspectives
-The social education in community action
2.Anthropology of the Contemporary World
-The concept of "culture" and its anthropological impact
-Issues and problems of contemporaneity
-The "anthropological place"
3. Applied Ant.(AA) and Community Intervention
-Socio-geographic mapping in order to identify the anthropological "(non) places" of a given community, in the
perspective of its inhabitants
-Option for a "research problem" and a "field of observation" - construction of the "object" and "subject(s)"
-Creation of an information gathering instrument (grid of observation, interview, survey, ethnographic diary, ... )
-Trip to the "field of observation", collect information, processing the information, write it and present it

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os conteúdos programáticos têm em vista realçar as três características do valor contributivo da Antropologia
Aplicada (AA) para o trabalho comunitário, a saber: o ponto 1. sublinha o "valor cognitivo" da AA na medida em
que permite compreender a heterogeneidade constitutiva da comunidade a partir de fenómenos como
etnocentrismo, saber-poder, controlo social, etc. e perceber o contributo específico da AA na intervenção
comunitária; o ponto 2. destaca o "valor político" da AA a partir do fenómeno da globalização e do seu impacto
sobre pessoas e comunidades (universalidade, descentração, identidade(s)…) e a necessidade de repensar a
integração comunitária de pessoas portadores de cultura(s) diferentes na mesma; o ponto 3. desenvolve o "valor
prático" da AA porque treina a capacidade de diagnóstico, planemanto e intervenção comunitária do educador
social a partir de uma matriz antropológica do fenómeno cultural e no respeito pela diversidade/hereogeneidade de
pessoas e grupos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus contents aim at highlighting the three characteristics of the contributory value of Applied
Anthropology (AA) for the community work, namely: point 1. emphasizes the "cognitive value" of AA to the extent
that allows us to understand the constitutive heterogeneity of the community from phenomena such as
ethnocentrism, knowledge-power, social control, etc. and understand the specific contribution of the AA
Community intervention; the point 2. highlights the "political value" of AA from the phenomenon of globalization
and its impact on people and communities (universality, decentralization, identity…) and the need to rethink the
integration of people of a different culture in the community; point 3. develops the "practical value" of AA because
it trains the ability to diagnosis, planning and community intervention of the social educator from an array of
anthropological cultural phenomenon and in respect for diversity/heterogeneity of persons and groups.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As estratégias e recursos a mobilizar estão conectadas entre si e visam atingir diferentes domínios cognitivos, a
saber: a) o estudante conhece os conceitos da Antr. Aplic. pela resenha bibliográfica a realizar no trabalho
autónomo e pelos Seminários proporcionados (30%); b) analisa/debate/destaca as interações socioculturais dos
sujeitos de uma comunidade através de casos exemplares (20%); c) constrói grelhas de observação participante e
mergulha na realidade comunitária recorrendo a técnicas de cariz etnográfico para registar as observações; d)
avalia criticamente a informação recolhida numa perspetiva da Antr. Aplic., e desenha, em grupo, projetos de
intervenção socioeducativos coerentes com os desafios identificados (c+d=50%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The strategies and resources to be mobilized are connected among themselves and are going to reach different
cognitive domains, namely: a) the student knows the concepts of Applied Antr. by bibliographic abstracts to be
carried out autonomously and by Seminars offered (30 % ); b) analyses/debates/points out the cultural interactions
of the subjects of a community through exemplary cases (20 % ); c) builds grids of participant observation and
immerses in the community’s reality using techniques of an ethnographic nature to record the observations; (d)
critically evaluate the information collected in the perspective of the Applied Antr., and draws, in group, projects of
socio-educational intervention consistent with the identified challenges (c+d= 50 % ).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias visam promover uma praxis formativa assente em três racionalidades articuladas entre si:
a) promove uma racionalidade cognitiva-compreensiva quando o estudante se apropria do quadro concetual
próprio da AA e consegue construir identificar e construir objetos de estudo que emergem da pluralidade
sociocultural de uma comunidade; estes resultados de aprendizagem são favorecidos pela resenha bibliográfica e
pela análise e debate de casos exemplares em Seminários;
b) promove uma racionalidade praxiológica indagatória e investigativa quando manuseia a noção de ‘cultura’ nas
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suas diferentes manifestações e identifica um ’sujeito’ no ‘objeto’ de estudo na comunidade carente de
intervenção, criando instrumentos próprios de um cientista social; esta vertente atinge-se promovendo a
construção de grelhas de observação participante e apropriando-se de técnicas de cariz etnográfico;
c) promove uma racionalidade metodológica quando aplica o conhecimento científico de índole antropológico a
uma comunidade concreta deslocando-se “campo de observação”, recolhendo e tratando em grupo informação
pertinente que fundamente o ‘desenho’ de um projeto de intervenção comunitária, na perspetiva da Educação
Social.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodologies are designed to promote a formative praxis based on three rationalities articulated between
themselves:
A) promotes a cognitive-custom rationality when the student takes the AA own conceptual frame and can identify
and build objects of study that emerge from the cultural diversity of a community; these learning outcomes are
favoured by bibliographic abstracts and the analysis and discussion of exemplary cases in Seminars;
b) promotes a praxeological, inquiring and investigative rationality when handling the concept of 'culture' in its
different manifestations and identifies a 'subject' in the study 'object' within the community lacking intervention,
creating own instruments of a social scientist; this aspect is achieved by promoting the construction of grids of
participant observation and appropriating oneself of ethnographical-oriented techniques;
C) promotes a methodological rationality when it applies the scientific knowledge of anthropological nature to a
concrete community, going to the "field of observation", collecting and dealing in group relevant information that
supports the 'drawing' of a project of community intervention, in the perspective of Social Education.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
AUGÉ, M. e COLLEEYN, J-P. 2005. A Antropologia. Lisboa: Edições 70.
AUGÉ, M. 2005. Não-Lugares. Uma introdução a uma Antropologia da Sobremodernidade. Lisboa: 90 Graus Editora,
Lda.
CARVALHO, Adalberto Dias de (2012). Antropologia da Exclusão ou o Exílio da Condição Humana. Coleção:
Educação e Trabalho Social. Porto: Porto Editora. ISBN: 978-972-0-34861-6
CRUZ, I., JOCILES, M.ª I., PIQUERAS, A. E RIVAS, A. M. 2002. Introducción a la antropología para la intervención
social. Valência: Edita: Tirant lo Blanch

Mapa X - Populações em Risco e Intervenção Educativa

6.2.1.1. Unidade curricular:
Populações em Risco e Intervenção Educativa

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Florbela Maria da Silva Samagaio Gandra 48 (20TP/15TC/13S)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Analisar e refletir sobre uma problemática estudada e construir novos imaginários, recorrendo a esquemas
valorativos e sistemas de pensamento que permitam interações positivas com as populações estudadas;
2. Desenvolver ações de prevenção, apoio e encaminhamento de populações em risco;
3. Comunicar com diversos grupos sociais para a compreensão dos significados que os próprios indivíduos e os
“outros” atribuem aos problemas em análise;
4. Fundamentar numa perspectiva socioeducativa as intervenções dirigidas aos diferentes grupos sociais;
5. Conhecer e aplicar os instrumentos e as metodologias ao serviço da intervenção socioeducativa.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. To analise and reflect upon the problematic under analysis and to build new imaginaries, using value schemes
and thought systems that enable positive interactions with the populations under scrutiny;
2. To develop preventive, support and following actions for populations at risk;
3. To communicate with several social groups in order to understand the meanings them and the “others” attribute
to the problems under analysis;
4. To justify in a socio-educational perspective the interventions directed at the different social groups,
5. To know and apply the different instruments and methodologies regarding socio-educational intervention.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. (Des) construir a noção de risco: do problema social às populações em risco
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1.1 Sociedades de Risco / Sociedades de Incerteza
1.2 Da noção de problema social à noção de problema sociológico
1.3 Características dos problemas sociais
1.4 Principais perspectivas teóricas explicativas dos problemas sociais
1.5 Da noção de problema social à noção de populações em risco
2. Globalizações e Contributos para uma (nova) noção de risco
3. Populações em risco (categorias específicas)
3.1 pobres e excluídos: as fronteiras conceptuais
3.2 imigrantes
3.3 sem abrigo
3.4 deficientes
3.5 toxicodependentes
3.6 vitimas de violência e maus tratos
3.6.1 mulheres
3.6.2 crianças
3.6.3 idosos
4. Intervenção educativa em contextos de risco
4.1 Trabalho de projecto social
4.2 Prevenção de comportamentos de risco
4.3 Intervenção social com grupos específicos
4.4 Reinserção social

6.2.1.5. Syllabus:
1. (De)construct the notion of risk: from the social problem to risk populations
1.1 Risk Societies / Uncertainty Societies
1.2 From the notion of social problem to the notion of sociological problem
1.3 The characteristics of social problems
1.4 Main theoretical and explanatory theories about social problems
1.5 From the notion of social problem to the notion of population at risk
2. Globalisations and contributions to a (new) notion of risk
3. Populations at risk (specific categories)
3.1 poor and excluded:the conceptual frontiers
3.2 immigrants
3.3 homeless
3.4 handicapped
3.5 addicts
3.6 victims of violence and abuse
3.6.1 women
3.6.2 children
3.6.3 elderlies
4. Educational intervention in risk contexts
4.1 Social project work
4.2 Risk behaviours prevention
4.3 Social intervention with specific groups
4.4 Social reintegration

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Intervir em Populações em Risco exige o (re)equacionamento de teorias explicativas da emergência dos problemas
sociais assim como uma visão alargada e complexa da noção de risco social. Os conteúdos programáticos da
unidade curricular vão ao encontro de conceptualizações e análises que promovem a coesão social e a promoção
da dignidade de todos os cidadãos. A ação socioeducativa junto de diversas populações – pobres; comunidades
imigrantes; sem abrigo; pessoas com deficiências; vítimas de violência familiar e extra - familiar; pessoas
dependentes de diversos tipos de drogas e álcool ; reclusos e ex - reclusos; prostitutas; crianças e idosos vitimas
de maus-tratos; refugiados; e populações expostas a riscos de saúde e ambientais – implica, simultaneamente,
uma visão abrangente sobre o modo como estas situações estão vinculadas ao coletivo social e um conhecimento
concreto, baseado em experiências reais, que favoreçam a conceção de projetos de prevenção e intervenção
específicos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
To intervene in populations at risk demands a process of (re)equating explanatory theories about the emergence of
social problems as well as a broad and complex view of the notion of social risk. The programmatic contents of this
curricular unit meet the conceptualisations and analysis that promote social cohesion and the dignity of all
citizens. The socio-educational action that takes place in the scope of different populations — poor; immigrant
communities; homeless; disabled individuals; victims of family and extra-family violence; addicts; prisoners and
former prisoners; prostitutes; children and senior citizens victims of abuse; refugees; and populations exposed to
health and environmental hazards — implies, simultaneously, a broad view of the way in which these situations are
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related to the social collective and specific knowledge, based on real experiences, that favour the conception of
specific preventive and interventional projects.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular será avaliada através da realização de um trabalho de projecto em Intervenção Sócio-
Educativa em contextos de risco realizado em grupo (60% da nota global e com possibilidade de diferenciações
individuais) e de uma reflexão individual sobre a concepção do projecto e a proposta de avaliação do mesmo
(30%), assim como através da postura interventiva demonstrada no espaço de aprendizagem (10%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This curricular unit will be evaluated through a Socio-Educational Intervention project report in a context of risk that
will be develop in a group (60% of the final grade with the possibility of individual differentiation) and through a
written individual reflection about the conceptualisation of the project and the proposed evaluation of it (30%), as
well as through the interventional posture assumed by the student in the learning environment (10%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A u. c. apresenta como resultado final em termos de avaliação,a conceção de um projecto de intervenção dirigido a
uma população em risco. Neste sentido, as metodologias de ensino/aprendizagem encontram-se coerentes com
este resultado, pois as metodologias assentam em posturas educadoras e proativas , ligadas quer aos conceitos
quer ao trabalho de campo desenvolvido junto das populações. Um projecto de intervenção só pode resultar do
confronto pedagógico entre as teorias e a população, e o conhecimento da realidade empírica.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The curricular unit presents as a final result in terms of evaluation, the conception of an intervention project
focused on a population at risk. In this regard, the learning/teaching methodologies are coherent with the intended
goal, as they stand upon educational and proactive postures, linked to both the concepts and the fieldwork
developed with the populations. An intervention project can only be a result of the pedagogical confrontation
between the theories and the population and of the knowledge about the empirical reality.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ALMEIDA, Ana N. et all (2001), Famílias e Maus Tratos, Lisboa, Assembleia da República. ISBN:972-556-289-5
BAUMAN, Zygmunt (2004), Amor Líquido. Sobre a Fragilidade dos Laços Humanos, Rio de Janeiro, Jorge Zahar
Editor (1ª edição em inglês:2003). ISBN 978-85-7110-795-3
BENTO, A.; BARRETO, E. (2002), Sem Amor. Sem abrigo, Lisboa, Climepsi Editores. ISBN 972-796-070-7
CAPUCHA, L. (2005), Desafios da Pobreza. Lisboa: Celta Editora.ISBN972-774-215-7.
CAPUCHA, L. (2008), Planeamento e Avaliação de Projectos: Guião Prático, Lisboa, DGIDC. ISBN 978-972-742-285-2
CAPUL, Maurice; LEMAY Michel (2003), Da Educação à Intervenção Social, Colecção Educação e Trabalho Social,
Porto, Porto Editora. ISBN:972-0-34852-6
CARMO, Hermano (coord.) (2001), Problemas Sociais Contemporâneos, Lisboa, Universidade Aberta.
ISBN:972-674-347-8
FERNANDES, A. (2006), Monotonia Democrática e Diluição das Regulações Sociais, S. M. da Feira, Edições
Afrontamento. ISBN 978-972-36-0830-4

Mapa X - Psicossociologia do Comportamento Desviante

6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicossociologia do Comportamento Desviante

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Márcia Vaz Serra Fernandes 48 (20T/24TP/4O)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Reconhecer a versatilidade e polimorfismo do comportamento desviante.
2. Caracterizar os diferentes tipos de drogas e respectivos efeitos, e relacioná-las com a criminalidade.
3. Conhecer as possíveis estratégias de intervenção adequadas a cada tipo de problemática desviante.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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1. Recognizing the versatility and polymorphism of deviant behavior.
2. Characterize different types of drugs and their effects and relate them to the crime.
3. To know the possible intervention strategies appropriate to each type of deviant problematic.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Definição de conceitos:
a) Normal e patológico
b) Comportamento desviante e delinquente
c) Perturbação de comportamento
2. Toxicodependência:
a) Drogas depressoras
b) Drogas estimulantes
c) Drogas perturbadoras
d) Novas drogas
3. Implicações materno-fetais da toxicodependência
4. Alcoolismo
5. Problemática dos Sem-Abrigo
6. Violência, Prostituição e Maus-Tratos
7. Problemática dos Reclusos
8. Comportamentos anti-sociais, delinquência e crime
9. Relação entre consumo de drogas e criminalidade

6.2.1.5. Syllabus:
1. Definition of concepts:
a) Normal and pathological
b) Deviant and delinquent behavior
c) Behavior disturbance
2. Addiction:
a) Depressant drugs
b) Stimulant drugs
c) Disturbing drugs
d) New drugs
3. Implications of maternal-fetal of drug abuse
4. Alcoholism
5. Problematic of Homelessness
6. Violence, Abuse and Prostitution
7. Problematic of Prisoners
8. Antisocial behavior, delinquency and crime
9. Relationship between drug use and crime

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os conteúdos programáticos relacionados com a definição de conceitos, nomeadamente de: normal e patológico,
comportamento desviante e delinquente, e perturbação de comportamento estão contidos no objetivo relativo ao
reconhecimento da versatilidade e polimorfismo do comportamento desviante. O objetivo referente à
caracterização dos diferentes tipos de drogas e respectivos efeitos e relação destas com a criminalidade é
desenvolvido através dos conteúdos ligados à Toxicodependência: drogas depressoras, estimulantes,
perturbadoras e novas drogas, implicações materno-fetais da toxicodependência, comportamentos anti-sociais,
delinquência e crime, e relação entre drogas e criminalidade. Os conteúdos que dizem respeito às Problemáticas
de: Alcoolismo, Sem-Abrigo, Violência, Prostituição e Maus-Tratos, e Reclusos são trabalhados com o objetivo de
os estudantes conhecerem as possíveis estratégias de intervenção adequadas a cada tipo de problemática
desviante.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus related to the definition of concepts, namely: normal and abnormal, deviant and delinquent behavior,
and disruption of behavior are contained in the goal of the recognition of the versatility and polymorphism of
deviant behavior. The objective of the characterization of different types of drugs and their effects and their relation
to criminality is developed through the content related to Addiction: depressants, stimulants, and disturbing new
drugs, maternal and fetal implications of drug abuse, antisocial behavior, delinquency and crime, and the
relationship between drugs and crime. The contents that relate to the Issues: Alcoholism, Homelessness, Violence,
Abuse and Prostitution, and Prisoners are worked in order for students to know the possible intervention strategies
appropriate to each type of deviant problematic.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição
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Debate
Trabalho em grupo
Forma de avaliação e respetiva ponderação:
Teste Escrito: 50%;
Dois Trabalhos de grupo apresentados oralmente: 50%.
Serão utilizadas a exposição oral; o diálogo professor/estudante, suscitando a reflexão e exploração de conceitos;
reflexão crítica de artigos; trabalhos de grupo sobre temas previamente definidos; e apresentação de temáticas
seguida de debate para construção de saberes.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Exposure
Debate
Group work
Form of assessment and percentage:
Written Test: 50%;
Two Group works with oral presentation: 50%.
Will use oral exposure; dialogue teacher / student, reflection and exploration of concepts, critical thinking articles,
group work on predefined themes, and thematic presentation followed by discussion for knowledge construction.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os resultados de aprendizagem relativos à: diferenciação dos conceitos de normal e patológico; caracterização da
perturbação do comportamento; e aquisição dos conhecimentos essenciais sobre comportamentos desviantes e
delinquentes, são alcançados através das seguintes metodologias de ensino: exposição oral e diálogo entre
professor/estudantes, permitindo a reflexão e exploração destes mesmos conceitos. As metodologias referentes à
exposição oral, ao diálogo professor/estudante e aos trabalhos de grupo e respetivas apresentações com debates
permitem ao estudante obter os resultados referentes à: caracterização dos diferentes tipos de drogas; aquisição
de conhecimentos sobre os efeitos de cada droga; e conhecimento da relação entre as drogas e a criminalidade.
Os resultados de aprendizagem que dizem respeito: ao diagnóstico das possíveis problemáticas desviantes na
população-alvo; à caracterização das diferentes problemáticas desviantes existentes; e à identificação das
estratégias de intervenção adequadas às problemáticas identificadas, são conseguidos a partir da reflexão crítica
de artigos, de trabalhos de grupo sobre estas temáticas e consequente apresentação oral e debate com o objetivo
de construir saberes.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Learning outcomes related to: the concepts of normal and pathological; featuring disturbing behavior, and
essential knowledge about deviant behavior and offenders, are achieved through the following teaching methods:
oral presentation and dialogue between teacher / students, allowing reflection and exploitation of these same
concepts. Methodologies related to oral, dialogue teacher / student and group work and discussions with
respective presentations allow students to achieve the outcomes refered to: the different types of drugs; the effects
of each drug, and the relationship between drugs and crime. The learning outcomes about: the possible deviant
problems in the target population; the intervention strategies appropriate to the problems identified, are obtained
from the analysis of critical items, work groups on these issues and subsequent oral presentation and discussion
with the goal of building knowledge.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Agra, C. (1998). Entre Droga e Crime: actores, espaços, trajectórias. Lisboa: Editorial Noticias. ISBN: 9724609650
American Psychiatric Association (2002). DSM IV TR – Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações
Mentais. 4º Ed. Lisboa: Climepsi Editores. ISBN 9727960200
Dias, I. (2004). Violência na Família. Uma abordagem Sociológica. Porto: Afrontamento. ISBN: 9723607379
Fávero, M. F. (2003). Sexualidade infantil e abusos sexuais a menores. Lisboa: Climepsi. ISBN: 9727960863
Fernandes, L. (1998). O sítio das drogas. Lisboa: Ed. Notícias. ISBN: 9724609669
Fonseca, A. C. (2004). Comportamento anti-social e crime: da infância à idade adulta. Coimbra: Almedina. ISBN
9789724022260
Negreiros, J. (2001). Delinquências juvenis. Lisboa: Editorial Notícias. ISBN: 9724612082

Mapa X - Problemáticas da Adultez e da Velhice

6.2.1.1. Unidade curricular:
Problemáticas da Adultez e da Velhice

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Júlio Emílio Pereira de Sousa 48 (24T/24TP)
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6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Identifica as características gerais do envelhecimento nas vertentes biológica, cognitiva e social e integra-as na
perspetiva desenvolvimental do ser humano ao longo de todo o ciclo vital
Avalia a pessoa idosa, funcional e cognitivamente, através de instrumentos adequados
Identifica e intervem adequadamente nos acontecimentos de vida ligados à velhice
Conhece e mobiliza metodologias e técnicas no sentido da promoção o bem-estar do adulto e do idoso.
O licenciado em Educação Social terá fundamentalmente de demonstar capacidade de resolução de problemas
relacionados com a sua área de intervenção. Neste sentido, a acuidade da identificação e da avaliação da
senilidade «-» senescência será um critério essencial paraconstar a gravidade da problemática em causa. Por sua
vez, a capacidade para, criticamente, seleccionar informação relevante sabendo fundamentar, argumentar, justificar
e aplicar as opções, proporcionará e facilitará ao licenciado em Educação Social a autonomia indispensável

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Identify the General characteristics of aging in the biological, cognitive and social aspects and integrates them in
the developmental perspective of human beings throughout the life cycle
Evaluates the elderly person, functionally and cognitively, through appropriate instruments
Identify and intervene appropriately in the events of life linked to old age
Know and mobilizes methodologies and techniques in the sense of promoting the welfare of the adult and the
elderly.
The licensed in Social education will be fundamentally of demonstar ability of solving problems relating to their
area of intervention. In this sense, the accuracy of identification and evaluation of senility «-» senescence will be an
essential criterion for the record the gravity of the problem concerned. In turn, the ability to critically select relevant
information knowing substantiate, argue, justify and apply the options, provide and facilitate the licensee in Social
education indispensable autonomy

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. (In) Capacidades cognitivas na adultez e no envelhecimento
1.1.1. Memórias
1.1.2. Inteligência fluida e cristalizada
1.1.3. Sabedoria
1.1.4. Características diferenciadoras da personalidade
2. Envelhecimento bem-sucedido
2.1. Teorias do envelhecimento bem-sucedido
2.2. Modelos do envelhecimento bem-sucedido
2.3. Satisfação de vida dos idosos
3. Redes sociais de apoio: formais e informais
3.1. Institucionalização do idoso
3.1.1. Controlo do idoso em meio institucional
4. Envelhecimento normal e patológico
5. Estimulação física, cognitiva e social
6. Projeto de vida, autonomia e bem-estar

6.2.1.5. Syllabus:
1. (In) cognitive skills in adulthood and aging
1.1.1. Memories
1.1.2. fluid Intelligence and crystallized
1.1.3. Wisdom
1.1.4. Differentiating Features of personality
2. Successful Aging
2.1. Theories of successful aging
2.2. Models of successful aging
2.3. Life satisfaction of the elderly
3. Social support Networks: formal and informal
3.1. Institutionalization of the elderly
3.1.1. Checks on the elderly in institutional environment
4. Normal and pathological Aging
5. Physical, cognitive and social Stimulation
6. Project of life, autonomy and well-being

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

O licenciado em Educação Social terá fundamentalmente de demonstar capacidade de resolução de problemas
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relacionados com a sua área de intervenção. Neste sentido, a acuidade da identificação e da avaliação da
senilidade «-» senescência será um critério essencial paraconstar a gravidade da problemática em causa. Por sua
vez, a capacidade para, criticamente, seleccionar informação relevante sabendo fundamentar, argumentar, justificar
e aplicar as opções, proporcionará e facilitará ao licenciado em Educação Social a autonomia indispensável para
um profissionalismo fundamentado, rigoroso e independente. Nesta unidade curricular, o conhecimento
aprofundado dos saberes relacionados com as caraterísticas específicas do processo evolutivo e involutivo serão
essenciais para avzliar e encaminhar os ganhos e perdas nas fases da vida adulta e nas etapas da velhice.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The licensed in Social education will be fundamentally of demonstar ability of solving problems relating to their
area of intervention. In this sense, the accuracy of identification and evaluation of senility «-» senescence will be an
essential criterion for the record the gravity of the problem concerned. In turn, the ability to critically select relevant
information knowing substantiate, argue, justify and apply the options, provide and facilitate the licensee in Social
education the autonomy indispensable to a reasoned, rigorous professionalism and independent. In this curriculum
unit, the thorough understanding of knowledge related to the specific characteristics of the evolutionary process
and will be essential for involuting avzliar and forward gains and losses at the stage of adulthood and in steps of
old age.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Serão utilizadas a exposição oral; o diálogo professor/aluno, suscitando a reflexão e exploração de conceitos;
reflexão crítica de artigos; trabalhos individuais e de grupo sobre temas definidos; e apresentação de temáticas
seguida de debate para construção de saberes. No trabalho individual, será uma apresentação oral e redação
escrita; no teste, serão consolidados os saberes apresentados nos trabalhos individuais; no trabalho em grupo
serão apresentados casos demenciais e cuidados paliativos.
Trabalho individual: 30%; Teste: 40%; Trabalho de grupo: 30%.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Oral exposure will be used; the professoraluno dialogue, leading to reflection and exploration of concepts; critical
reflection of articles; individual and group works on topics defined; and thematic presentation followed by
discussion for construction of knowledge. In individual work, will be an oral presentation and written essay; in the
test, will be consolidated knowledge presented in the individual works; in group work will be presented cases
demenciais and palliative care.
Individual work: 30%; Test: 40%; Group project: 30%.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A formação do profissional de educação social será especificamente crítico quanto aos conhecimentos, aos
discursos, aos encaminhamentos e intervenções específicas. Os juízos críticos e o processo comunicacional
específico referentes a estes grupos etários terão de ser ajustados nomeadamente quanto à gravidade, duração,
intensidade da problemática envolvida. A exposição e o debate serão essencialmente a matriz referenciadora do
trabalho individual - apresentação oral e reflexão escrita - no que diz respeito às ideias chave mais representativas
destas temáticas. Para a consolidação dos saberes teóricos e teórico-práticos, bem a exemplificação
fundamentada e específica do interventor social, será a grelha do processo avaliativo sob a forma de um teste
escrito. As tarefas do trabalho autónomo serão, nesta fase, a síntese e a análise de documentos sobre os 6 tópicos
dos conteúdos programáticos. Posteriormente, serão intervenções integradas no sentido de promover o bem -
estar do adulto e do idoso, nomeadamente em relação ao processo demenciale aos cuidados paliativos ou
continuados. A tipologia das aulas continuará a ser preferentemente T - TP e serão descritos e comentados casos
práticos vivenciados ou escritos em bibliografia da especialidade. O trabalho em grupo será o preferencial e será
justificada a equipa multidisciplinar adequada ao caso, sempre com referência especial à função do educador
social, fundamentalmente no que concerne à estimulação física, cognitva e social. O trabalho autónomo consistirá
no comentário crítico, com reflexão crítica por escrito, dos casos práticos apresentados pelos outros grupos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The professional training of social education is specifically critical knowledge, the speeches, the referrals and
specific interventions. Critical judgments and specific communicational process relating to these age groups will
have to be adjusted in particular as regards severity, duration, intensity of the problems involved. The exhibition
and the debate will be essentially the referenciadora array of individual work-oral presentation and writing-
reflection with regard to the most representative of these key thematic ideas. For consolidation of theoretical
knowledge and practical-theoretical, well reasoned and specific examples of the social professional, will be the
evaluation process in the form of a written test. Self-employed work tasks will be, at this stage, the synthesis and
analysis of documents about the 6 topics of the syllabus. Afterwards, will be integrated interventions in order to
promote the welfare of the adult and the elderly, in particular in relation to the demenciale process to palliative care
or continued. Typology of classes will continue to be preferably T-TP and will be described and discussed practical
cases experienced or written in specialty bibliography. Group work is preferred and will be justified to
multidisciplinary team appropriate to the case, always with special reference to the role of the social educator,
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primarily with regard to physical stimulation, and social cognitvity.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
FONSECA, A. M, O Envelhecimento - Uma abordagem psicológica, Universidade Católica Editora, 2004,ISBN
972-54-0099-2
FONSECA, A. M., Desenvolvimento humano e Envelhecimento, Climepsi Editores, 2005. ISBN 972-796-156-8
PAPÁLIA, D., E OLDS, S., Desenvolvimento Humano, 10ª ed., Artmed Editora, 2009. ISBN 978-85-7726-024-9
PAÚL, C., FONSECA, A., Envelhecer em Portugal, Climepsi Editores, Lisboa, 2005. ISBN 972-796-185-1
VANDENPLAS - HOPER C., O Desenvolvimento Psicológico na idade adulta e durante a velhice - Maturidade e
Sabedoria. ASA, Lisboa, 2000, ISBN 972-41-2157-7

Mapa X - Educação Ambiental

6.2.1.1. Unidade curricular:
Educação Ambiental

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Margarida Maria Martins Quinta e Costa 48 (13T/32TP/3PL)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Ver o mundo como um mundo globalizado
Compreender o mundo, suas interações e dependências para combater e / ou prevenir os problemas atuais como o
esgotamento dos recursos humanos, a extinção de espécies e a poluição.
Reconhecer a importância da formação científica como um exercício de desempenho na Sociedade e Cidadania.
Caracterizar os problemas ambientais e sociais decorrentes do meio ambiente.
Compreender as consequências do impacto humano sobre o meio ambiente.
Formular juízos críticos sobre o desenvolvimento científico e tecnológico e seu impacto ambiental.
Propor um projeto de intervenção para a proteção do ambiente.
Analisar as vantagens e desvantagens antes de se posicionar face a algumas questões ambientais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
See the world as a globalised
Understand the world, their interactions and dependencies to combat and / or prevent current problems as
depletion of human resources, species extinction and pollution.
Recognize the importance of scientific training as a performance exercise at Society and Citizenship.
Characterize the environmental and social problems arising from environmental.
Understand the consequences of human impact on the environment.
Formulate critical judgments on the scientific and technological development and its environmental impact.
Propose an intervention project for the protection of the environment.
Analyze the advantages and disadvantages before to take position on environmental issues.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução ao mundo em que vivemos
Definição de alguns conceitos
A Terra como um planeta vivo
Os seres vivos nos ciclos da Terra
Planeta em risco: a realidade e propostas alternativas
Vamos salvar o planeta como ativista ambiental
Sustentabilidade ambiental
Reservas Naturais de Portugal

6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to the world we live in
Definition of some concepts
The Earth as a living planet
Living beings in the cycles of the Earth
Planet at Risk: reality and alternative proposals
Let's save the planet as ambiental activist
Environmental sustainability
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Natural Reserves of Portugal

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

O conceito de educação ambiental tem como objetivo desenvolver o respeito ao meio ambiente através do
conhecimento da realidade e as previsões que permitem antecipar situações, evitando consequências drásticas
para a humanidade, para a fauna e a flora. O entendimento das interações e dependências entre os seres vivos e o
ambiente permite educar os cidadãos para um compromisso efetivo. O desenvolvimento científico e tecnológico,
em resposta às necessidades de hoje e do futuro, deve ser refletido no desenvolvimento sustentável, preservando
o meio ambiente e também proporcionando a igualdade social, com estabilidade política e económica. O educador
social deve ter conhecimento sobre a Terra como um planeta de interações, integrando os seres vivos neste
contexto e gerenciar os conflitos causados pelos desequilíbrios egocêntricas do homem, assumindo um
comportamento sustentável. Deve discutir o desenvolvimento sustentável em Portugal com base na legislação e
suas decisões fundamentadas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The concept of environmental education aims to develop respect to the environment through knowledge of reality
and predictions that allow anticipating situations, preventing drastic consequences to humanity, for the fauna and
flora. The understanding of the interactions and dependencies between living beings and the environment allows
educate the citizens to an effective commitment. The scientific and technological development in response to the
needs of today and the future should be reflected in sustainable development, preserving the environment and also
providing social equality, with political and economic stability. The social educator should have knowledge about
Earth as a planet of interactions, integrating living beings in this context and manage the conflicts caused by the
egocentric imbalances of man, assuming a sustainable behavior. The student must discuss sustainable
development in Portugal based on the legislation and their reasoned decisions.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Leitura de textos para refletir e propor a redução do impacto ambiental de algumas situações do cotidiano.
Discussão teórica de temas relacionados com a poluição e análise de alternativas para reduzir os efeitos nocivos
do comportamento humano atual.
Grupos de trabalho para fazer a pesquisa sobre os problemas ambientais e comportamentos alternativos.
No laboratório, realizar demonstração experimental de problemas ambientais e suas soluções.
Pesquisas orientadas sobre as reservas naturais em Portugal com uma proposta de projeto para sensibilizar os
cidadãos.
Métodos de avaliação e respectivas ponderações:
Teste: 50%
O trabalho em grupo: 25%
Relatório: 10%
Orientada pesquisa / análise de documentos: 15%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Reading texts to reflect and propose to reduce the environmental impact of some everyday situations.
Theoretical discussion of topics related to pollution and analysis of alternatives to reducing the harmful effects of
current human behavior.
Work on groups to make research on environmental problems and alternative behaviors.
In the laboratory, perform experimental demonstration of some environmental problems and their solutions.
Oriented researches on Natural Reserves in Portugal with a proposal for a project to citizens sensitize.
Assessment methods and respective weightings:
Test: 50%
Group work: 25%
Report: 10%
Oriented research / analysis of documents: 15%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Trabalho em grupos para conhecer e compartilhar o conhecimento necessário para uma discussão produtiva, que
vai permitir a cada estudante ser integrado na realidade atual do contexto ambiental e (re)construir os seus
compromissos ambientais. O trabalho do grupo de pesquisa enriquece o debate nas diversas visões da mesma
situação. No laboratório, algumas experiências permitirá a verificação de algumas realidades. O conhecimento da
realidade é essencial para entender, analisar criticamente e tomar posições. O teste avalia o conhecimento e a
compreensão dos diferentes contextos ambientais. A divulgação das Reservas Naturais de Portugal permite revelar
projetos de proteção das espécies e do meio ambiente e propor um projeto de intervenção com algumas
populações-alvo. Cada estudante, como sujeito ativo, busca as informações e dá-lhes sentido. As metodologias
utilizadas, com a natureza teórica e prática, facilitam a participação e co-responsabilidade do estudante. As formas
de avaliação, bem como a coerência entre o conteúdo dos programas, metodologias utilizadas e os resultados da
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aprendizagem reforçam também a abordagem de investigação e de intervenção necessária para o educador social.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Work on groups to know and share the knowledge necessary for a productive discussion that will enable every
student to be integrated in the current reality of environmental context and (re)build its environmental
commitments. The research group work enriches the debate in the various views of the same situation. In the
laboratory, some experiments will allow to the verification of some realities. The knowledge of reality is essential to
understand, critically analyze and take positions. The test assesses the knowledge and understanding of the
various environmental contexts. The divulgation of Natural Reserves of Portugal allow to reveal protection projects
of the species and the environment and propose an intervention project with some target populations. Each student
as an active subject searches the information and gives it sense. The methodologies used with theoretical and
practical approach facilitate the involvement and co-responsibility of the student. The forms of assessment as well
as the coherence between program content, methodologies used and learning outcomes reinforce also the
investigative and interventional approach required for the social educator.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ALVES, F.L. (1998) Educação ambiental, Lisboa: Universidade Aberta. ISBN:972-674-255-2
BRITO JÚNIOR, S.A. (2010) Desenvolvimento sustentável [Em Linha]: o caso de Portugal: ambiente e recursos.
Lisboa: INE. ISBN 978-98925-0043-0
CARAPETO, C. (1994) Ecologia: princípios e conceitos, Lisboa: Universidade Aberta, ISBN:972-674-133-5
GABRIEL, R. et al. (2010) Abordagens do ambiente em contexto educativo. Cascais: Principia. ISBN
978-989-716-045-5
PURVES, W. (2001) Evolução, Diversidade e Ecologia, Porto Alegre: Artmed. ISBN:978-85-363-0498-4
SATO, M. ; CARVALHO, I. (2005) Educação ambiental: pesquisa e desafios. Porto Alegre: Artmed. ISBN
85-363-0518-5
VANCLEAVE, J. (1997) Ecologia para jovens: atividades simples que tornam a aprendizagem da ciência divertida,
Lisboa: Dom Quixote. ISBN:972-20-1403-X
www.icnf.pt

Mapa X - Estágio I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Estágio I

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Florbela Maria da Silva Samagaio Gandra 48 (8TP/8OT/32E)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Gabriela de Pina Trevisan 32 (23E); Walter Ramos Almeida 32 (23E)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Saber observar a realidade socieducativa;
2. Identificar problemas socieducativos;
3. Desenvolver sentido crítico em relação às realidades observadas;
4. Conhecer instituições socioeducativas, seu estatuto e seu sistema jurídico;
5. Conhecer a realidade social e o papel do Estado-Providência no combate às diferentes problemáticas;
6. Compreender a importância das instituições/equipamentos sociais e das IPSS’s (Instituições Particulares de
Solidariedade Social) junto das populações;
7. Apresentar sensibilidade social;
8. Ser autónomo;
9. Elaborar o relatório de estágio de acordo com os objetivos pretendidos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. To know how to observe the socio-educational reality;
2. To identify socio-educational problems;
3. To develop a critical sense regarding the observed realities;
4. To know socio-educational institutions, their status and its juridical system;
5. To know the social reality and the role of the Welfare State in the fight against the different problematics;
6. To understand the importance of the social institutions/equipments and of the IPSS’s (Private Institutions for
Social Solidarity) among the populations;
7. To present social sensibility;
8. To be autonomous;
9. To develop a internship report according to the intended goals.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Breve enquadramento sobre o Estado-Providência em Portugal.
2. Os vários modelos de Estado-Providência na Europa: breve síntese.
3. Equipamentos sociais e respostas sociais de acordo com o Guia da Segurança Social, entre os quais podemos
salientar os seguintes:
- Infância e Juventude: Centro de Atividades de Tempos Livres; Lar de Infância e Juventude; Centro de Acolhimento
Temporário; Apartamento de Autonomização.
- População Adulta: Centro de Convívio; Centro de Dia; Lar de Idosos.
- Pessoas Adultas com Deficiência: Centro de Atendimento/Acompanhamento e Animação para Pessoas com
Deficiência
4. Problemáticas de intervenção: observação/análise dos vários contextos de intervenção
5. Perfil e atitude Profissional

6.2.1.5. Syllabus:
1. Brief introduction to the Portuguese Welfare State
2. The different models of Welfare State in Europe: a brief synthesis
3. Social equipments and social responses according to the Social Security guidelines, from which we can pinpoint
the following:
- Youth: Free Time Activity Centre; Youth Home; Temporary Housing Centre; Autonomy Apartment;
- Adult population: Gathering Centre; Day care Centre; Senior Home;
- Adult individuals bearers of deficiency: Service/Accompanying and Animation Centre for Handicapped People
4. Intervention problematics: observation/analysis of the several contexts of intervention
5. Professional attitude and profile

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os conteúdos programáticos encontram-se de acordo com os objectivos da u.c. pois possibilitam a construção de
um perfil profissional adequado à itervenção socioeductiva em Educação Social. O conhecimentos da estrutua do
Estado Social e das suas Respostas Sociais assim como o conhecimento das populações - alvo permitem a
construção de uma atuação adequada à realidade e aos objetivos do estágio I. O saber observar e registar a
realidade no sentido de promover uma análise reflexiva da mesma fomenta o pensamento social prospetivo e a
aprendizagem de uma postura profissional adequada.
A organização da tipologia de horas da u.c. assim como a distribuição dos conteúdos programáticos possibilita
que a u.c. funcione simultaneamente em 3 frentes de atuação: a exposição dos conteúdos adequados à realidade
institucional, a orientação tutorial e preparação para estágio, e a realização de estágio de observação sob a
supervisão técnicas da ESEPF.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The programmatic contents are fit to the objectives of the curricular unit as they enable the construction of a
professional profile that is suited to the socio-educational intervention in Social Education. The knowledge about
the structure of the Welfare State and of its Social Responses, as well as the knowledge about the target-
populations, enable the construction of an action suited to the reality and the internship’s objectives.Knowing how
to observe and register the reality with the objective of promoting a reflexive analysis of it foments the prospective
social thinking and the process of learning an adequate professional posture.
The organisation of the hourly typology of this curricular unit, as well as the distribution of the programmatic
contents, enables the curricular unit to function simultaneously in three fronts: the exposition of contents adequate
to the institutional reality, tutorial orientation and the preparation for the internship, and the development course.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição
Debate
Análises de documentos
Trabalho em grupo
Observações e em situação real e respetivo registo

Provas escritas de avaliação de competências: 50%
Relatório: 20%
Avaliação dos orientadores e supervisores de estágio: 20%
Autonomia; argumentação e fundamentação das ideias; participação nas aulas; empenho; assiduidade;
pontualidade: 10%
Descrição:
A avaliação desta unidade curricular terá, em cada parâmetro de avaliação, um conjunto de indicadores adaptados
às exigências e objetivos previstos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Exposition
Debate
Document analysis
Group Work
Fieldwork observation in a real context and their respective registry

Written exams: 50%
Report: 20%
Evaluation of the internship’s advisors and supervisors: 20%
Autonomy; argumentation and justification of ideias; class participation; commitment; attendance; punctuality:
10%
Description:
The evaluation of this curricular unit will have, in each of the evaluation parameters, a set of indicators adapted to
the demands and objectives.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A transmissão eficiente do conhecimento, a vários níveis, sobre os diversos serviços e equipamento sociais, assim
como o conhecimento adquirido em situação real, ou seja, de estágio, possibilitam ao estudante a produção de
registos de observação adequados e a construção de conhecimentos e análises indispensáveis à prática da
educação social, desenvolvendo assim as competências previstas na unidade curricular, e integradas no perfil
profissional contido na licenciatura em Educação Social. Devemos ter em linha de conta que se trata do primeiro
estágio, cujo objetivo fundamental é observar a realidade. Encontra-se previsto que o estudante, no decorrer dos
dois momentos de estágio, possa contactar com duas realidades sociais/valências diferentes no sentido do
respetivo enriquecimento curricular e formativo. O facto de o estudante contactar diretamente com as populações,
ao mesmo tempo que se prepara do ponto de vista teórico, possibilita que o mesmo vá adquirindo, ao longo do
semestre letivo e do curso, uma atitude profissional marcada pelos valores e competências associados à matriz do
perfil profissional do Educador Social da ESE de Paula Frassinetti.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The efficient transmission of knowledge, at several levels, about the different social services and equipments, as
well as the acquired knowledge in a real context, as in, of internship, enable the student to produce adequate
observation records and to develop knowledge and analysis that are indispensable to the practice of social
education, developing, in this way, the capabilities fixed by the curricular unit, and integrated on the professional
profile inscribed on the bachelor in Social Education. We should take into account that this is the first internship,
which main objective is to observe the reality. It is intended that the student, on the course of the two moments of
the internship may contact with two different social realities/valences in order to fulfil the intended curricular and
formative enrichment. The fact that the student has direct contact with the populations, ate the same time that
he/she is preparing him/herself from the theoretical point of view, enables that the same will acquire, on the course
of the semester and the length of the degree, a professional attitude shaped by the values and capabilities that are
associated with the matrix of the professional profile of the Social Educator of the ESE de Paula Frassinetti.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Guiões Técnicos da Segurança Social, disponíveis em http://www4.seg-social.pt/publicacoes?bundleId=323136,
ESPING-ANDERSEN, Gøsta (2006) - Three Worlds of Welfare Capitalism. In PIERSON, Christopher; Castles, Francis
G. (eds.) - The Welfare State Reader. Cambridge: Polity Press. ISBN 978-0-7456-3555-3. p. 160-174.
ESPING-ANDERSEN, Gøsta (1993) - Orçamentos e democracia: o Estado-Providência em Espanha e Portugal,
1960-1986. In Análise Social. Vol. xxviii (122) 1993 (3.°). pp. 589-60

Mapa X - Temas da História e da Geografia

6.2.1.1. Unidade curricular:
Temas da História e da Geografia

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isilda Maria dos Santos Braga da Costa Monteiro 48 (48TP)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender a realidade do mundo atual como resultado da ação colectiva, projetada desde o passado
Integrar a História Contemporânea de Portugal numa perspetiva comparada com outras áreas espacio-culturais,
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sociopolíticas e económicas da Europa e do Mundo
Utilizar as potencialidades da História para desenvolver o espírito crítico e competências variadas indispensáveis
para uma cidadania responsável e participativa

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To understand the reality of today's world as a result of the collective action designed since the past centuries.
To integrate Contemporary History of Portugal in a comparative perspective with other spatio-cultural, socio-
political and economic areas of Europe and the World.
To use the potential of History to develop critical thinking and also varied skills necessary for a responsible and
participatory citizenship.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A função social da História no mundo atual e o seu papel na formação do indivíduo
2. A «Era das Revoluções»
2.1. A Revolução Industrial
2.2. As revoluções liberais e as transformações sócio-jurídicas e políticas do mundo ocidental
3. As transformações da sociedade no século XIX
3.1. O aumento da população e a «transição demográfica». O «êxodo rural» e a emigração europeia
3.2. A urbanização no período da industrialização.
3.3. As dinâmicas sociais: a ascensão das burguesias e o crescimento do operariado. A «questão social» e o
movimento do operariado
4. O século XX – permanências e ruturas
4.1. A 1ª Guerra Mundial
4.2. A Revolução Russa
4.3. Portugal e a 1ª República
4.4. A crise de 1929 e a Grande Depressão
4.5. Portugal e o Estado Novo
4.6. A 2ª Guerra Mundial
4.7. A ordem económica após 2ª Guerra Mundial
5. A Globalização

6.2.1.5. Syllabus:
1. The social function of history in today's world and its role in shaping the individual
2. The 'Age of Revolution'
2.1. The Industrial Revolution
2.2. The liberal revolutions and the socio-legal and political transformations of the Western world
3. The transformations of society in the 19th century
3.1. The increase in population and the "demographic transition". The "rural exodus" and European emigration
3.2. Urbanization in the period of industrialization.
3.3. Social dynamics: the rise of the bourgeoisie and the growth of the working class. The "social question" and the
movement of the working class
4. The 20th century - continuities and discontinuities
4.1. The 1st World War
4.2. The Russian Revolution
4.3. Portugal and the 1st Republic
4.4. The Crisis of 1929 and the Great Depression
4.5. Portugal and the "Estado Novo"
4.6. The 2nd World War
4.7. The economic order after World War 2
5. The Globalization

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os conteúdos abordados permitem aprofundar os conhecimentos do estudante sobre os principais momentos que
marcaram o percurso da Europa e do Mundo entre os séculos XVIII e XX, com o objetivo de compreender,
refletindo sobre o passado recente, as tendências e os desafios que se colocam na sociedade atual. Paralelamente,
procurar-se-á relacionar a História Contemporânea de Portugal com aspectos contextualizados numa dimensão de
tempo e espaço, relativamente à da Europa e do Mundo.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus of this curricular unit permits to deepen the student's knowledge about the principal moments have
marked the European and World History between the 18th and 20th centuries, to understand, from the recent past,
trends and challenges in contemporary society. At the same time, it will seek to relate the Contemporary History of
Portugal with contextual aspects, in time and space, to European and the World History.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A abordagem dos conteúdos é realizada nas aulas teórico-práticas de forma a promover no estudante a
apropriação de saberes estruturados, críticos e reflexivos, no âmbito da temática da UC. Estas aulas são
interativas, utilizando recursos e estratégias diversificadas que poderão ir da exposição teórica, ao debate e
trabalho de grupo, integrando a prática das metodologias de investigação. Nas aulas faz-se o acompanhamento do
trabalho individual.
Com índices de ponderação distintos, a avaliação assenta na realização e na apresentação de um trabalho de
investigação individual (40%) e de dois testes escritos (30% + 30%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies includes a theoretical and practical aproach in order to promote in the student a
structured, critical and reflective knowledge. The theoretical and practical lessons are interactive, using different
resources and strategies as theoretical exposition, discussion and group work and integrating the practice of
research methodologies. The supervision of the individual work it is done during lessons.
The evaluation is based on the realization and presentation of an individual work (40%) and two written tests (30% +
30%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias a utilizar contribuem para a aquisição/consolidação de conhecimentos no âmbito da História da
Europa na Época Contemporânea e para o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo dos estudantes.
O recurso ao debate e à análise de documentos de diferente tipologia, individualmente ou em grupo, permitirá
desenvolver a capacidade de compreensão e argumentação na abordagem e problematização de um tema
histórico, perspetivado nas várias dimensões - social, económica, política e cultural.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The adopted teaching methodologies contribute to the acquisition/consolidation of knowledge about European and
World History in the Contemporary Era and for the development of critical and reflective thinking of the students.
To debate and to analyse documents of different typology, individually or in groups, will develop the
comprehension and reasoning capacity to approach and to question at an historical theme, on social, economic,
political and cultural dimension.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CARNEIRO, Roberto (2001). Memória de Portugal, o milénio português. Lisboa: Círculo de Leitores ISBN
972-42-2594-1
HOBSBAWM, Eric J. (1978). A Era das Revoluções, 1789-1848. Lisboa: Presença
LANDES, David S. (2005). A riqueza e a pobreza das nações. Por que algumas são tão ricas e outras tão pobres.
Lisboa: Gradiva ISBN 972-662-804-0
RÉMOND, René (1994). Introdução à História do Nosso Tempo. Do Antigo Regime aos nossos dias. Lisboa: Gradiva

Mapa X - Famílias e Intervenção Sócio-Educativa

6.2.1.1. Unidade curricular:
Famílias e Intervenção Sócio-Educativa

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gabriela de Pina Trevisan 48 (16T/16TP)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Reconhecer a família como espaço fundamental de construção de cidadanias, de respeito pela pessoa e pelo seu
desenvolvimento, de construção de afectos e de segurança
Interpretar as transformações sociais e problematizá-las do ponto das famílias, bem como das formas como estas
se reflectem ao nível das suas competências e funções vitais
Problematizar a família como espaço de violência, de destruturação e negação de direitos fundamentais, à luz das
transformações sociais contemporâneas
Reconhecer a pluralidade de modelos familiares presentes nas sociedades contemporâneas, analisando as suas
dinâmicas e necessidades
Mobilizar instrumentos de caracterização das famílias que permitam uma análise rigorosa, isenta de preconceitos e
juízos de valor e objectiva, de forma a levantarem necessidades, obstáculos e possibilidades de intervenção sócio-
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educativa
Construir estratégias e técnicas de intervenção sócioeducativa com famílias, capazes de criar nelas autonomia e
projectos de vida

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Recognise family as a fundamental space of construction of citizenship, respect for the individual and their
development, and of construction of affection and safety
Interprete social transformation and think them from a family perspective, as well a the different ways through
which they reflect on competences and famiies functioning
Problematise family as a violent space, of destrucutration and of denial of fundamental rights, taking into account
contemporary social transformations
Recognise the plurality of family models present in contemporary societies, analysing its dynamics and needs
Mobilise instruments of caracterisation of families that allow a rigorous analysis, free from prejudice and judgment
and objective, of needs analysis and obstacles to social and educational intervention
Built strategies and intervention techniques with families, from a social and educational perspective, able to create
autonomy and life projects

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A(s) família(s) contemporânea(s): contextualização, especificidades e contrariedades
A família e as tranformações sociais, económicas, políticas, culturais
Família ou famílias: abordagens ao conceito. Dificuldades, critérios e limites
Exclusão social, pobreza e famílias: breve análise da realidade portuguesa
Novas formas família? Modelos familiares: crise da família ou adaptação?
A família como espaço sócio-educativo
Funções da família versus necessidades
Família como espaço de vivências múltiplas
Modelos de análise da família: perspectiva sistémica, ecológica, psico-educativa
As competências das famílias: conceito e tipologia
O papel das crianças no seio familiar: as competências parentais
Famílias e Intervenção Sócio-Educativa
a) Famílias multiproblemáticas: conceito, critérios e perspectivas teóricas
b) Análise de problemas
c) As necessidades das famílias: tipologia, priorização e avaliação
d) O desenho da intervenção, o papel dos técnicos e os limites de intervenção

6.2.1.5. Syllabus:
Contemporary family (ies): contexts, specificities and difficulties
Family and social, economical, cultural and political transformations
Family or families: the concept - difficulties criteria and limits
Social exclusion, poverty and families: a brief analysis on the portuguese reality
New models of family? Family crisis or adaptation?
Family as a social and educational space
Family functions versus family needs
Family as a space of multiple living
Models of family analysis: systemic, epistemological and ecological perspective
Families competences: concept and types
Children in family settings: parental competences
Families and social and educational intervention
a) multiproblemam families: concept, criteria and theoretical perspectives
b) problem analysis
c) families needs: prioritizing, types and evaluation
d) intervention: the role of professionals and the limits of intervention

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os conteúdos procuram provocar nos estudantes a reflexão crítica na definição de coneitos centrais necssários ao
desenho de intervenções socioeducativas com famílias. a partir da desconstrução de estereotipos frequentemente
associados às famílias problemáticas, vítimas de situações de extrema vulnerabilidade, procura-se que os
estudantes os problematizem e questionem. Os conteúdo seguintes, abordando as competências das famílias e as
famílias mutiproblemáticas levam os estudantes a reconhecer as dificuldades de delimitação e a efectivar a ideia de
que todas as famílias revelam diferentes tipo de competências que é necessário identificar e reconhecer. Ao
estudarem os modos de desenho das diferentes intervenções com famílias os estudante discutem casos práticos
trazidos do terreno de intervenção de modo a que possam definir com as famílias instrumentos e estratégias de
intervenção capazes de estimular autonomia individual e colectiva e a criação de projectos de vida significativos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
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Contents seek to instigate students to a critical reflection on concepts definition that are central to the drawing of
social and educational intervention with families. By deconstructing current stereotypes related to multiproblem
families, victims of extreme vulnerability, students are asked to problematise them and questione them. The remain
contents on families competences and multiproblem families reveal different types of competences that need to be
identified and recognised. On studying different interventions with families students practical cases brought from
the field of intervention in a way to define with them instruemnts and intervention strategies abel to stimulate
individual autonomy and collective action and the built of meaningful life projects.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade estrutura-se em torno de aulas teóricas, necessárias à discussão e introdução dos conceitos e
abordagens teóricas centrais à unidade curricular, frequentemente apoiados em leituras de textos de apoio trazidos
para o espaço de aula. Ao mesmo tempo, aulas de cariz teórico prático discutem esses mesmos conceitos e
intervenções em contexto familiar a partir da utilização de casos práticos. Os estudantes são convidados durante a
unidade curricular, a aplicar as aprendizagens num caso prático (60%) que realizam ao longo de diferentes
semanas, que deverão solucionar até final da unidade. Ao mesmo tempo, realizam uma reflexão individual escrita
que pretende avaliar de modo mais direto a apreensão de conceitos teóricos fundamentais e necessários ao
seguimento da unidade curricular (40%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is structured on theoretical lessons neede to built the discussion and introduction of concepts
and theoretical frameworks that are central to the subject. These are frequently upported on readings of texts
brought to the classroom. At the same time, theoretical and pratical lessons discuss those concepts and
interventions in family settings from these practical cases. Students are invited to apply these knowledges in a
practical case (60%) done during the weeks of the classes. At the same time, students write an individual reflection
that aims to assess the level of aprheension of concepts central to the curricular unit (40%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A organização das primeiras aulas teóricas e teórico-práticas permitem ao estudante ter contacto com conceitos
essenciais e enquadramento das principais características das famílias contemporâneas, respondendo aos
resultados de aprendizagem (Reconhece e problematiza a família como espaço de aprendizagem e socialização de
adultos e crianças, atendendo aos principais critérios de definição das famílias contemporâneas; Problematiza a
sociedade contemporânea do ponto de vista do estudo das realidades familiares, caracterizando o ciclo vital das
famílias). a leitura de textos actuais com dados relativos à realidade europeia e à análise do passado europeu
permitem aos estudantes reconhecer a variedade de modelos familiares nas sociedades contemporâneas,
caracterizando-os e identificando as dinâmicas familiares presentes nos diferentes modelos. A leitura e discussão
de textos com suporte de dados estatísticos nos pricipais indicadores sociodemográficos e de caracterização das
famílias ajuda a alcançar essa competência. Ao conhecer, a partir das principais realidades institucionais
diferentes instrumentos e estratégias de trabalho com famílias os estudanets tornam-se capazes de poderem
mobilizar eeses instrumentos no seu caso prático, bem como aprenderem estratégias de construção de
necessidades e de análise de problemas. A possibilidade de aprender a construir formas distintas de intervenção
familiar, contemplando os diferentes obstáculos, é fundamentalmente adquirida a partir da construção do caso
prático e da discussão em aula teórica dos principais modelos de intervenção. Finalmente, as últimas aulas
reflectem com os estudantes diferenets questoes relativas ao papel do educador social no trabalho socioeducativo
com famílias, em particular, no processo pedagógico com as mesmas, que possam favorecer estratégias de
potenciação de autonomia e de projectos de vida satisfatórios que cumpram as possibilidades das mesmas. Neste
sentido, e também a partir das reflexões que deverão fazer no final do caso prático, os estudantes são convidados
a explicitarem as estratégias que mobilizariam numa família multiproblemáticas, justificando-as de acordo com os
objectivos previamente definidos. De modo a atingir o resultado - Constroi um programa de acompanhamento a
uma situação hipotética através de um projecto de vida para a família atendendo às suas necessidades,
capacidades e recursos disponíveis, os estudantes resolvem o caso à medida que as auals decorrem, recebendo,
em cada momento, material de apoio à resolução do mesmo e correcções que permitem a sua melhoria
relativamente às entregas iniciais.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Initial classes are done with theoretical and theoretical and practical lesson where students learn essential
concepts of contemporay families, following learning outcomes of recognising familiy as a learning space for
children and adults, based on main criteria of definition of contemporary families; problematise contemporary
society from the standpoint of families, caracterising the vital cycle of families. Readings with specific data
regarding portuguese reality and european past allow students recognition of a variety of family models,
caracterising them and identifying main family dynamics in those models. Readings and text discussion with
support of statistical data of main social and demographic indicators helps to achieve that competence. By
knowing instruments from particular institutional practices and intervention strategies students are able to use
them and analyse problems in family settings. the possibility to learn different ways of intervention with families
learning different obstacles is mainly acquired from the construction of the practical case and the discussion in
theoretical lessons of main models of family intervention. Finally the last lessons are used to reflect with stuents
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different issues from the work of the social educator in family intervention especially on pedagogicl processes that
enhance strategies for atunomy and satisfactory life projects for families. In this sense and from final reflections
made by students on the practical case, students are invited to underline strategies they would use if working with
a specific and real family. students aldo enhance goals they would achive with the theoretical case. By doing this
the learning goal - building a program for a family attending to families needs and resources, and intervention goals
is achieved as well as corrections to students proposals along the way.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ALARCÃO, Madalena (2000), (Des)Equilíbrios familiares, Coimbra, Quarteto.ISBN 972-8535-21-X
CAPARROS, Maria José (2007), Familias multiproblematicas e servicios sociales, Alicante (policopiado)
FERREIRA DA SILVA, Luísa (org.) (2001), Acção Social na área da família, Lisboa, Universidade Aberta.ISBN
972-674-348-6
GIMENO COLLADO, Adelina - A família : o desafio da diversidade. Lisboa: Instituto Piaget.ISBN 84-344-0880-5
LEANDRO, Maria Engrácia (2001), Sociologia da Família nas Sociedades Contemporâneas, Lisboa, Universidade
Aberta. 978-972-674-323-1
NAVARRO, Maria Imaculada (2002), La intervencion Psicosocial con familias multiproblematicas: la perspectiva
ecológica, Valencia, Universidad de Valencia, policopiado
RODRIGO, Maria José; Palacios, Jesús (1998), Familia y desarrollo humano, Alianza Editorial
RODRIGUEZ, Rodriguez Antonio (2007), Concepto de familias multiproblemáticas
SARACENO, Chiara (s/d), Sociologia da Família, Lisboa, Editorial Estampa.ISBN 972-33-1235-2

Mapa X - Expressão Musical

6.2.1.1. Unidade curricular:
Expressão Musical

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Irene Zuzarte Cortesão Melo da Costa 48 (30TP/18TC)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O conhecimento sobre aspectos musicais e extra-musicais
- A musicalidade e os seus aspectos biológicos e culturais
- A identidade musical
- As funções da música na sociedade actual
- O desenvolvimento e o comportamento musical dos diferentes indivíduos
- A cultura musical e o domínio das estruturas elementares da música
- Conceitos fundamentais e específicos da música
- Metodologias de intervenção musical
O desenvolvimento da capacidade da aplicação da música em diferentes contextos de intervenção (pedagogia,
animação/recriação e terapia) e, ainda a articulação da música com outras formas de expressão

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The knowledge about musical and extra musical aspects
- Musicality and its biological and cultural aspects
- Musical identity
- The music functions in today's society
- The human development and musical behavior of different individuals
- The musical culture and the mastery of music elementary structures –
- Fundamental and specific concepts of music
- Musical intervention methodologies
The development of the capacity to aplie music to different contexts of intervention (education, animation/recreation
and therapy) and the articulation of music with other forms of artistic expression

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Dimensão artística da Música
Abordagem de conceitos fundamentais específicos da expressão musical
O som e características e como fenómeno psico-acústico
O som e as suas qualidades: de melodia harmonia textura cadência modulação altura duração timbre e intensidade
Os sons do corpo: a voz - cantigas para a infância e as cantigas tradicionais- uma voz, duas vozes e cânone
O ritmo: linguagem Kodaly/ formação de pequenas orquestras rítmicas
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Audição e análise de excertos musicais destacando as épocas, estilos, ligação dos consumos e produção musicais
em diferentes contextos sócio-culturais
2. Dimensão educativa da Música
A música e educação: educação artística/educação musical
Exploração musical de histórias:teatro musical, banda sonora digital e teatro de sombras
Educação artística como instrumento de intervenção educativa:construção e aplicação de jogos musicais

6.2.1.5. Syllabus:
1.Music Artistic dimension
Approach to fundamental and specific musical expression concepts
Sound features and the sound as a psychoacoustic phenomenon
The sound and its qualities: Melody, Harmony, Cadence, Texture, Modulation, Duration, Timbre and Intensity
The sounds of the human body: the voice-songs for children and the traditional songs-one voice, two voices and
canon
The rhythm: Kodaly language/training of small rhythmic orchestras
Hearing and analysis of musical excerpts highlighting the eras, styles, connection of musical production and
consumption in different socio-cultural contexts
2. Educational dimension of Music
Music and education: art education/music education
Music and education: art education/music education artistic education as an instrument of educational
intervention: Impulses, emotions, feelings, hearing, memory, hearing
attention, logical reasoning, socialization
Musical games: practical application of musical expression contents

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Acreditando que as artes ensinam como aprender provocando o primeiro passo nesse sentido, o desejo de
aprender, nesta unidade curricular procura-se trabalhar com os estudantes no sentido de desenvolver neles e com
eles a consciência do papel da música como instrumento de intervenção educativa.
Procura-se assim dotar os estudantes da capacidade de mobilização de conceitos, métodos e técnicas que lhes
permitam intervir com a música no sentido de desenvolver competências transversais nos diferentes públicos com
que irão trabalhar, contribuindo para que os estudantes consigam aplicar estes conceitos na resolução de
problemas em diferentes contextos educativos.
Trabalha-se no sentido desenvolver com os estudantes, as capacidades necessárias à interacção com os
diferentes meios culturais, desenvolvendo-lhes uma sensibilidade estética e a educação do gosto, ampliando-lhes
as referências culturais e contribuindo, assim, para o desenvolvimento de uma consciência multicultural.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Believing that Arts teach how to learn making the first step in this direction, the desire to learn, this curricular unit
aims to work with students in order to develop them and with them the awareness of the music role as an
instrument of educational intervention.
The curricular unit aims to provide students the ability to raise concepts, methods and techniques that will enable
them to intervene with the music to develop transversal competences in different publics with, contributing so that
students can apply these concepts to solve problems in different educational contexts.
This curricular unit works towards the development with students, the necessary the skills for the interaction with
the different cultural media, developing an aesthetic sensibility and education, expanding their cultural references
and thus contributing to the development of a multicultural awareness.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Estratégias e recursos utilizados:
Debate
Trabalho individual
Trabalho em grupo
Apresentações em pequenos grupos e consequente auto e hetero avaliação formativa dos mesmos, visualização de
filmes/documentários/concertos, audição de excertos musicais e consequente debate sobre os temas abordados
Os alunos, através de um ensino activo, serão convidados a experimentar na prática os conteúdos que vão sendo
trabalhados de forma teórica e teórico-prática. Estas experiências serão sempre acompanhadas de comentários
avaliativos (auto e hetero avaliação) no sentido dos alunos irem melhorando os aspectos em que a sua prática deve
ser melhorada (avaliação formativa). Serão também avaliados de forma sumativa em três momentos: uma avaliação
individual escrita (50%) e duas práticas de grupo (25%+25%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Debate; individual work; group work
Presentations in small groups and consequent auto and hetero formative assessment
Films/documentaries/concerts, musical excerts visualization and hearing and consequent debate on the topics.
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Students, through an active teaching process, will be invited to try out in practice the theoretical contents. These
experiences are always accompanied by evaluative comments (auto and hetero evaluation) in the sense of the
students go by improving the ways in which their practice should be improved (formative assessment). Will also be
evaluated in a summative in three moments: an individual written evaluation (50%) and two group practices
(25%+25%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Através de um trabalho contínuo de articulação da teoria com a prática, estimula-se a capacidade dos estudantes
de refletirem sobre as potencialidades do trabalho desenvolvido como instrumento de intervenção educativa com
diferentes publicos.
A experimentação prática dos conteúdos e a constante reflexão crítica sobre os resultados alcançados (auto e
hetero avaliação formativa) contribuirão para que os estudantes sejam capazes no final desta unidade curricular de
mobilizar na prática os conhecimentos técnicos, teóricos e artísticos específicos da intervenção educativa através
da música.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Through a continuous work of articulation of theory and practice, this curricular unit aims to stimulate the students
ability to reflect on the potential of the work developed as an instrument of educational intervention with different
publics.
The practical experimentation of the contents and the constant critical reflection on the achieved results (auto and
hetero formative assessment) will help students at the end of this curricular unit, to be able to mobilize in practice
theoretical expertise, and specific artistic educational intervention through music.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BRAZELTON, T. Berry (1995) O Grande Livro da Criança, Lisboa, Ed. Presença, ISBN 972-23-1930-2
GARDNER, H., (1999) Educación Artística e Desarrollo Humano, Barcelona, Paidós, ISBN 84-493-0023-1
HOWARD, W. (1952) A Música e a Criança, Paris, PUF Bunt, L. (1994),
POCINHO, Margarida Dias (1999) A Música na Relação Mãe Bébé, Lisboa, Instituto Piaget Edições, ISBN
972-771-147-2
SOUSA, A. B. (2003) A Educação pela Arte e as Artes na Educação, 3º volume Música e Artes Plásticas, Horizontes
Pedagógicos, Lisboa, Edições Piaget. ISBN 972-771-616-4
SOUSA, M. Rosário (2000) Metodologias do Ensino da Música para Crianças, V. N. Gaia, Gailivro ISBN
972-8473-35-4

Mapa X - Estágio II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Estágio II

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gabriela de Pina Trevisan 64 (16TP/16OT/32E)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Florbela Maria da Silva Samagaio Gandra 48 (16OT/32E); Walter Ramos Almeida48 (16OT/32E)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Sabe definir dimensões e indicadores de observação, em instituições e grupos
Sabe fazer caracterizações: meio institucional; grupos - alvo e meio envolvente
Sabe aplicar técnicas e instrumentos de recolha de informação
Sabe planificar, estruturar e avaliar actividades sócio-educativas
Revela espírito crítico na análise da realidade social
Conhece o perfil profissional do Educador Social
Sabe conceber instrumentos de avaliação das acções

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Knows how to define observation indicators and dimension, in institutions and groups
Knows how to caracterise: institutions, groups and environment
Knows how to apply techniques and instruments of data collection
Knows how to plan, structure and evaluate social and educational activities
Reveals a critical spirit of analysis of social reality
Knows the professional profile of the Social Educator
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Knows how to conceive instruments for evaluation of proposed activities

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 o meio envolvente
2 o meio institucional (projetos educativos)
3 a população alvo
4 necessidades, interesses e problemáticas das populações
A Planificação intervenção sócio-educativa
Exercícios práticos de planificação
1 Planificação da intervenção dirigida a crianças em ATL; a família; a jovens de rua; a idosos, etc..
2 objetivos, estratégias e atividades de intervenção
3 Recursos da Intervenção
A avaliação dos projetos de intervenção
1 Importância da avaliação dos projetos de intervenção. Como avaliar. A função dos indicadores de avaliação
Acompanhamento aos estágios
1 Acompanhamento tutorial aos alunos em estágio
2 Reflexão e análise das competências desenvolvidas durante o estágio tendo em vista a cinstrução do perfil
profissional do Educador Social

6.2.1.5. Syllabus:
1. The environemnt of institutions
2. institutional realities (educational projects=
3 groups
4 needs, interests and problems on intervention groups
Planning social and educational interventions
Pratical planning exercises
1. Planning interventions in after schoo activities, family, youth at risk, elderly…
2. golas, strategies and activities
3 resources for intervention
Evaluation of intervention projects
1 the importance of evaluation of intervention. How to evaluate. The role of evaluation indiciators
Supervision of internships
1 Tutorial supervision of students
2 reflection and analysis of competences during internships in order to built a profile of a Social Educator

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os conteúdos consideram-se adequados. os conteúdos 1, 2 e 3 pretendem que os estudantes saibam proceder ao
correcto levantamento e caracterização de instituições e grupos onde desenvolvem a sua acção de modo a que se
torne adequada. Do mesmo modo, o ponto 4 permite proceder o levantamento de intersses e necessidades
fundamentais ao correcto planeamento da intervenção guiada por princípios de responabilidade e respeito pela
diversidade. A planificação e seus objectivos e indicadores tonam-se cruciais na definição de posturas adequadas
e de práticas de avaliação consistentes. Finalmente a reflexão a partir da prática permite a reflexidade e capacidade
crítica sobre modos de intervenção e de avaliação essenciais ao perfil do educador social.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Contents are seen as adequate. Contents 1, 2 and 3 allow students to apply a proper knowledge on institutions and
grupos where practice is conducted in order to be seen as adequate. Point 4 of the contents allow a knowledge on
needs and interests of inviduals and groups which are essential to a proper planning of an intercentoin guided by
responsabiity and diversity. Planning and its goals and indicators are crucial to define adquate pratices of
educational work as well as a consistent evaluation process. Fnally reflection from pratice allows students the
critical ability to understand intervention and evaluation as essential for the profile of the social educator.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são de carácter teórico-prático onde os estudantes desenvolvem exemplos práticos que são discutidos e
trazidos para a reflexão. A par destas aulas, e de orientações tutoriais específicas de preparação para os estágios
da unidade curricular, os estudantes desenvolvem 4 semanas de prática pedagógica supervisionada onde podem
aplicar teórica e a prática os conhecimentos adquiridos, sempre guiados pelo respectivo supervisor. do mesmo
modo, aquando da realização dos relatórios existem orientações tutoriais de apoio, a par das visitas dos
supervisores aos estágios de modo a poderem observar os estudantes em contexto. A avaliação compõem-se de
50% da nota atribuída por testes (2 por semestre 25%+25%) e 2 relatórios de estágio (1 para cada estágio, 2 ao
longo do semestre:25%+25%).
No final de cada estágio e entrega de relatório, os estudantes têm acesso a orientações tutoriais e feedbacks da
prestação durante o mesmo.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and practical classes allow students to develop practical examples that are discussed and brought for
reflection. Alongside these classes and tutorial spervision to prepare for internships students develop 4 weeks of
pratice in their inetrnships with pedagogical practice under the supervision of a teacher. Here they are able to apply
theory and practice to acquired knowledge guided by supervision. In the same sense when they do the internship
and reports there are tutorial hours alongside visits to the institutions where supervisors are able to see students in
their work context. Evaluation s set with 50% done by written testes (25%+25%) and 2 reports from the internship
(25%+25%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias centram-se na aquisição por parte dos estudantes de conhecimento de modo crítico e reflexivo.
Para tal, pretende-se que possam concretizar aprendizagens significativas, a partir de leituras obrigatórias e do
próprio conhecimento e experiência previamente adquiridas com as unidades curriculares de estagio I e de
metodologias de intervenção. As aulas são essencialmente teórico práticas onde trabalham os conteudos centrais,
a partir de das experiências de estágio que os estudantes desenvolvem. do mesmo modo, as horas de estágio, 96
horas, desenvolvem-se em dois períodos distintos, onde os estudantes têm acesso a diferentes grupos de
intervenção e contextos institucionais, tornando-se possível perceberem a necessidade de adequação da
intervenção e de desenvolvimento de instrumentos específicos de intervençao que sejam proporcionais às
capacidades e interesses de cada gupo. Os momentos de estágio são supervisionados por docentes da Escola,
que acompanham os grupos nos diferentes momentos, observando a sua actuação, discutindo e orientando as
propostas e acompanhando as principais dificuldades que apresentem. Posteriormente, e de regresso dos
estagios os estudantes dispõem de horas tutoriais com os supervisores para discussão do relatório, propostas de
melhoria, colocação de problemas e dilemas. acredita-se que a aprendizagem e conjugação da teoria com a prática
ajuda os estudantes a desenvolver as competências anteriormente referenciadas de modo mais efectivo. De
regresso às aulas, os estudantes discutem em grande grupo as dificuldades, propõem discussões de questões que
consideraram centrais, sejam de natureza mais técnica sejam relativas a matérias mais profissionais e/ou éticas.
De regresso ao segudno estágio, os estudantes são já capazes de rever e melhorar a sua postura, adpatando-a a
um novo contexto, obrigando a mobiliar competências de planeamento e pensamento crítco previstas. Do mesmo
modo, a relação interpessoal é altamente valorizada ao colocar os estudantes em grupo de trabalho que obrigam a
aceitar diferenças e a trabalhar em equipa. os estudantes são incentivados a mobilizarem práticas que respeitem
os conhecimentos adquiridos mas que possam valorizar a criatividade de cada um, por exemplo, ao mobilizar
novas técnicas e estratégias de trabalho com os grupos com quem desenvolvem intervenção.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Methodologies area focues on the acquisition from students of knowledge in a critical and flexible way. For that
students are asked to built meaningful learnings from mandatory readings and from their own knowledge and
experience aquired reviously in the Internship I and Intervention Methodologies. Classes are mainly theoretical-
practical where main concepts are worked alongside internship experiences that students develop in the 96 hours
of internship. Internships are made in two different periods where students have access to different groups and
institutions, making it possible for them to understand the need of adequationg intervention and developing
specific instruments proportional to te abilities and interests of each group.. Internships are supervised by teachers
from ESEPF that supervise them, observing their action discussing and guiding their proposals and difficulties they
face along the way. Following this, and back in internships students have tutorial time with supervisors to discuss
the report, improve them, discuss dilemmas and problems, as we believe that learning and theory and practice
helps students to develop competences as previously stated. Back to the classroom, students discuss difficulties
and issues that they see as central, whether technical ones or ethical ones. On the second internship students are
able to review and improve their performance, adapting to a new context and mobilising competences of planning
and critical thinking. In the same sense, interpersonal relations are highly valued when students are placed in
teams that make them accept differences and team work comptences. Students are asked to mobilise practices that
respect acquired knowledges but also personal criativity, for example, obilisng techniques and strategies with the
groups they work with.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ANDER-EGG, Ezequiel, Metodología del Trabajo Social, Barcelona, Editorial El Ateneo, S.A., 1982. ISBN:
9684750102
BAPTISTA, Isabel; CARVALHO, Adalberto Dias de, Educação Social, Fundamentos e Estratégias, Porto, Porto
Editora, 2002. ISBN: 9720348518
CAPUL, Maurice, LEMAY, Michel, Da Educação à Intervenção Social, 1º vol., Porto, Porto Editora, 2003
972-0-34852-6 (vol. 1). ISBN 972-0-34853-4 (vol. 2)
COSTA, António Firmino da, A pesquisa de terreno em Sociologia, in PINTO, José Madureira; SILVA, Augusto
Santos (Orgs.), Metodologia das Ciências Sociais, Porto, Ed. Afrontamento, 1986. ISBN: 9789723605037
GUERRA, Isabel, Fundamentos e processos de uma sociologia de acção: o planeamento em Ciências Sociais, 2ª
ed., S. João do Estoril, Principia, 2002. ISBN 972-8500-85-8
PEREZ SERRANO, Glória, Elaboração de projectos sociais. Casos práticos, Porto, Porto Editora, 2008.ISBN
978-972-0-34857-9
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Mapa X - Educação e Intervenção Comunitária

6.2.1.1. Unidade curricular:
Educação e Intervenção Comunitária

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paula Cristina Pacheco Medeiros 32 (21TP/5T/6O)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Gabriela de Pina Trevisan 32 (21TP/5T/6O)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Reconhecer as comunidades como espaços de construção de cidadanias;
- Identificar características de desenvolvimento local que potenciam ou diminuem a qualidade de vida de diferentes
comunidades;
- Mobilizar conhecimentos metodológicos e teóricos que permitam a análise e intervenção em contextos
comunitários, isentos de juízos de valor e de preconceitos de toda a ordem;
- Reconhecer às diferentes comunidades elementos que lhes permitam o crescimento harmonioso, potenciando
recursos e soluções;
- Reconhecer a importância do trabalho em rede e das parcerias no sucesso da intervenção comunitária.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- recongise communities as spaces of citizenship construction
- identify caracterisitics of local development that enhance or diminish the quality of life of different communities
- mobilise methodological and theoretical knowldege that allow the analysis and intervention in community
contexts, free from judgement and prejudice
- recognise to different communtiites elements that allow them an autonomous growth that potentiates resources
and solutions
- recognise the importance of networking and partnership for the success of community intervention

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.O território
a. Dinâmicas territoriais
b. A cidade: perspectivas sobre as cidades
c. A cidade e a apropriação de espaços: as zonas degradadas das cidades
d. Centro e periferia: o caso da cidade do Porto
e. Dinâmicas de desenvolvimento local urbano: práticas culturais e associativismo
2. A comunidade
a. Conceito e perspectivas teóricas
b. Intervenção individual e intervenção comunitária: o desenvolvimento comunitário
c. Contributos disciplinares na análise das comunidades
d. Áreas de intervenção comunitária
e. Participação comunitária e grupos sociais
3. Intervenção Comunitária
a. desenvolvimento comunitário e participação comunitária
b. conceitos e modelos de intervenção comunitária
c. análise de projectos comunitários: reflexão crítica
d. perfil dos interventores, trabalho em rede e partenariado como condições de intervenção comunitária

6.2.1.5. Syllabus:
1. territory
a) territory dynamics
b) the city: perspectives on cities
c) cities and space appropriation: the deprived areas of cities
d) city centre and peripherical areas: the case of Porto city
e) dynamics of local urban development: cultural practices and associations
2. Communities
a) concept and theoretical perspectives
b) individual intervention and community intervention: communty development
c) contributes from different subjects in the analysis of communities
e) community participation and social groups
3. Community intervention
a) community development and community participation
b) concepts and models of community intervention
c) analysis of community projects: a critical reflection
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d) profile of community workers, netwroking and partnerships as conditions for community intervention

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Contribui para formar profissionais capazes de identificar problemas sociais e educativos e caracterizar realidades
sociais (meio, grupo, instituições, etc...). As comunidades, contexto mais vasto de atuação, assumem-se como
palco estratégico desta intervenção, mobilizando conhecimentos e instrumentos da sua caracterização e análise
que permitem aos estudantes adoptar uma postura de adequabilidade face à realidade de intervenção, tal como
definido no perfil de competências gerais do educador. Os estudantes aprendem a analisar e observar as
comunidades a partir de quadros que afastam juízos de valor e preconceitos que prejudicam o seu
desenvolvimento e potenciação e limitam os exercícios de cidadania plena dos seus membros da comunidade. Este
último aspeto responde a competência privilegida no perfil que é "aceitar e valorizar a diversidade social, étnica e
cultural" dos grupos com quem promove intervenção.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The curricular unit conributes to train professionals able to identifu social and educational problems and
caracterise socialo realities (environments, groups, institutions…). Communities, seen as a wider context of
intervention are a strategic arena of this intervention mobilising knowledges and instruments of its caracterisation
and analysis that allow students the adoption of an adequate posture facing the reality. In this sense students are
able to develp main competences as definied in their professional profile. Students learn to analyse and observe
communities from theoretical framewroks free from judgments and prejudice that inhibit their development and
potential and limit the exercise of a full citizenship of its members. This last item responds to a central competence
of students profile " accept and value social, ethnic and cultural diversity" of the groups with whom intervention is
built

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas expõem os conceitos e teorias centrais necessários à unidade currcicular. A par destas, os
alunos são convidados à leitura parcial ou integral de textos considerados centrais, e à sua discussão em aula,
procedendo-se a uma síntese final feita pelos docentes. As aulas teórico-práticas são utilizadas para a
apresentação da leitura crítica de textos fornecidos pelos docentes. Estes textos são posteriormente debatidos por
toda a turma cabendo ao docente a síntese final do mesmo. Ao longo das aulas os estudantes desenvolvem
trabalhos individuais acompanhados pelas docentes e, em grupo, aquando das apresentações finais. Na avaliação,
o trabalho de grupo corresponde a 50% da avaliação final enquanto o trabalho individual assume uma ponderação
de 40%. A assiduidade e a participação são igualmente valorizadas (10%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes work with main concepts and teoretical frameworks that are central to the curricular unit and
discuss ir inside the classroom. teachers perform a final synthesis on these learnings. Theoretical-practical classes
are used for he presentation of critical reading of selected texts. These are then debated by the class where
teachers have the task of performing a final synthesis of main concepts. Throughout classe students develop
individual work sueprvised by teachers and group work with final presentations and debate. Evaluation wise groups
work has 50% weighting in the final grade whereas individual work as a 40%. Attendance and participation are
eqully valued (10%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias centram-se na aquisição por parte dos estudantes de conhecimento de modo crítico e reflexivo.
Para tal, pretende-se que possam concretizar aprendizagens significativas, partindo de textos e leituras centrais e
da suas próprias leituras do mundo e experiências de terreno. De modo a alcançarem os resultados da primeira
competência, os estudantes são convidados à leitura de um texto central sobre a cidade e sua discussão com a
docente, para posterior sintese teórica. Realizam ainda levantamento de imagens fotográficas de elementos
centrais da cidade para debate e discussão sobre territoriailização da pobreza. O reconhecimento do
desenvolvimento local e das comunidades como espaços de construção de vida são alcançados pelos estudantes
quer nas aulas teórica, quer nos textos que apresentam e debatem com turma, quer ainda com as recensões
críticas que realizam a partir de projectos de intervenção comunitária concretos, executados e avaliados no
terreno. O reconhecimento das dimensõe políticas de intervenção comunitára são sobreudo trabalhadas nas
recensões críticas e na análise das relações de poder nas comunidades e no próprio conceito de participação e
cidadania. os instrumentos e caraterização que os estudantes devem ser capazes de aprender são trabalhados
quer em aulas teóricas, quer pelos grupos e apresentação do trabalho em aula. Por outro lado, ao analisarem
criticamente projectos, os alunos têm acesso à variedade de filosofias e instrumentos de intervenção que se
pretende também alcançar com a unidade curricular. Finalmente, nos trabalho individuais e de grupo, os alunos
são convidados a elaborarem reflexões fundamentadas acerca do papel e perfil dos interventores comunitários,
nomeadamente os educadores sociais, e sobre as filosofias de intervenção e reursos mobilizados. O partenariado,
e o trabalho em rede deverão assumir-se sempre como centrais nos trabalhos que os estudantes apresentem. A
mobilização de diferentes estratégias que apelam a uma participação evidente dos estudanets prende-se com a
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necessidade de desenvolverem pensamento crítico e devidamente fundamentado, que os auxilie nos processos de
intervenção e na mobiização de diferentes instrumentos de IC que possam ser respeitadoras da condição, do
exercício dos seus direitos e responsabilidades e na procura de uma cidadania ativa. A orientação tutorial que se
realiza com os estudantes pretende, fundamentalmente, acompanhar e discutir os diferentes elementos de
avaliação que vão construindo em tempo de trabalho autónomo, em particular a preparação da apresentação do
texto e do debate com a turma. As competências de planeamento reflectem-se nas propostas que elaboram e no
modo como programam esse mesmo debate. Assim, a conjugação das aulas teóricas e do acompanhamento ajuda
os alunos a uma aquisição gradual dos conhecimetos fundamentais da unidade curricular.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Methodologies are focused in student's acquisition of knowldege in a critical and reflexive way. In roder to do so
students are invited to have meaningful learnings from text reading and their own reading from field work
experience. In order to achieve the results of the first competence, students are invited to read a central text on the
city and discuss with teachers. They also do a photographic work on the city focusin on its central elements for a
debate of the territory nature of poverty and social exclusion. The recognition of locala development and
communities as spaces of construction of life projects are achieved by students in both theoretical and critical
reading of texts in the classroom and on individual critical recensions from community intervention projects. The
recognition of political dimensions of community intervention are mainly worked from instruments that students
are able to learn in theoretical classes and group work and on presentation of texts in the classroom. On the ther
hand by analysing community intervention projects from a critical perspective students have access to a variety of
philosophies and intervention instruments central to the c.u. competences. Finally on eaborating individual works
students are invited to reflect on the role and profile of community workers, namely socia educators and on
intervention models. These different strategies appeal to an active participation of students in their learning
process and with the need to develop critical thinking that helps them exercise rights and responsabilities of an
active citizenship. Tutorial time is performed with students to supervise and follow different evaluation itens that
students use n autonomous work time, particularly on preparing presentations of texts and debates with the class.
Planning competences are seen in the proposas of students and in the way in whch they are able o program
debates. Therefore, combintaiton between theoretical classes and supervisiio helps students obtain main
competences and knowledges of the curricular unit.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CORTESÃO, Irene; TREVISAN, Gabriela (2006), "O trabalho sócio-educativo em contextos não formais - análise de
uma realidade", Cadernos de Estudo, Centro de Investigação Paula Frassinetti, Março de 2006
GÓMEZ, José António Caride; FREITAS, Orlando Manuel P. de; CALLEJAS, Germán Vargas (2007), Educação e
Desenvolvimento Comunitário Local. Perspectivas Pedagógicas e Sociais da sustentabilidade, Porto, ProfEdições,
978-972-8562-44-1
GUERRA, Isabel Carvalho (2002), Fundamentos e processos de uma Sociologia da Acção. O planeamento em
ciências sociais, Cascais, Principia (2ª edição), 9789728500856
MARCHIONI, Marco (1997), Planificación social y organización de la comunidad. Alternativas avazadas a la crisis,
Madrid, Editorial Popular, pp. 65-81, 9788486524357
VIDAL, Alípio Sánchez; Musitu, Gonzalo (ed) (1996), Intervención Comunitaria. Aspectos cientificos, tecnicos y
valorativos, Barcelona, EUB, cap. III, 848960732X

Mapa X - Educação Especial e Intervenção Sócio-Educativa

6.2.1.1. Unidade curricular:
Educação Especial e Intervenção Sócio-Educativa

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Maria Paula Marques Gomes 48 (12T/36TP)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
-Identificar, enquanto profissional da educação social, os princípios e direitos em causa na área da educação
especial
-Demonstrar um espírito crítico quanto às omissões e inconsistências do atual sistema face à população com
deficiência
-Aplicar e relacionar os conceitos específicos no âmbito desta temática
-Compreender as situações que se apresentem discrepantes em termos de desenvolvimento e de potencialidades
-Adotar, com conhecimento, uma intervenção genérica adequada à diversidade através de dinâmicas pedagógicas
-Utilizar os meios necessários e adequados ao serviço da intervenção socioeducativa
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
-Identify, as a professional in social education, the principles and rights of special education
-Demonstrate an attitude regarding the omissions and inconsistencies of the current system concerning disabled
population
-Apply and corelate specific concepts within that theme
-Understand the discrepant arising situations in terms of development and potential
-Adopt, with knowledge, an intervention appropriate to diversity through dinamics educational
-Using the necessary and appropriate means at the service of socio-educational intervention

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A evolução histórica das atitudes sociais face à pessoa com deficiência: da separação à inclusão
a. A escola inclusiva como potenciadora da sociedade inclusiva
2. A diversidade na população geral e escolar
a. Conceito de Necessidades Educativas Especiais (NEE)
b. Estudo dos diferentes tipos de NEE:
i. As deficiências (visual, auditiva, intelectual e motora)
ii. As dificuldades de aprendizagem, os distúrbios emocionais, a privação cultural
iii. As características e necessidades das crianças com potenciais superiores
c. As diferenças culturais numa sociedade e numa escola multicultural
d. As implicações sociais e pedagógicas relacionadas com essa caracterização
3. A responsabilidade da escola no atendimento à criança com NEE: os apoios educativos
4. A responsabilidade da comunidade envolvente, quanto à inclusão da população cuja diversidade é acentuada:
atitudes e
medidas concretas ao nosso alcance
5. O papel da família junto da criança/jovem e da escola

6.2.1.5. Syllabus:
1.The historical evolution of social attitudes towards people with disabilities: the inclusion of separation
a. The inclusive school prosecutor the inclusive society
2. The diversity in the general population and school
a. Definition of Special Educational Needs
b. Study of different types:
i. The disabilities (visual, hearing, intellectual and motor)
ii. Learning disabilities, emotional disturbances, the cultural deprivation
iii. The characteristics and needs of children with higher potentials
c. Cultural differences in a multicultural society and a school
d. The social and pedagogical implications this characterization
3. The school's responsibility in the care of children with Special Educational Needs: the educational support
4. The responsibility of the community about the inclusion: attitudes and concrete measures
5. The role of the family towards the child / young person and the school

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os conteúdos programáticos estão em articulação com as competências a promover no perfil do estudante e
profissional que se pretende formar, uma vez que visam clarificar e estruturar conceitos fundamentais relacionados
com a área da Educação Especial e as suas implicações no âmbito da intervenção do Educador Social. Permitem
ao estudante percecionar a evolução das diversas atitudes sociais face à população com deficiência e adotar uma
postura própria e adequada no âmbito interventivo. A abordagem das diversas problemáticas e das suas
especificidades, contemplando a conceptualização, etiologia provável, características, implicações e respostas
socioeducativas, permitem ter um conhecimento mais adequado e assertivo na forma de avaliar e intervir nas
diversas situações. Fornecem conhecimentos diferenciados dos diversos contextos favorecendo, futuramente, uma
intervenção socioeducativa em cooperação com a família, com as instituições e com outros profissionais em
equipe.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus is in conjunction with the skills to promote the profile of the student and the professional to be
formed, since hey aim to clarify and structure the fundamental concepts related to the field of Special Education
and its implications under the assistance of the Social Educator. Allow students to perceive the evolution of
different social attitudes facing the population with disabilities and adopt a proper and appropriate posture. The
approach of the various problems and their specificities, contemplating the conceptualization, probable etiology,
characteristics, implications and socio-educational responses, allow to have a better and assertive knowledge in
order to assess and intervene in various situations. Provide different knowledge from various contexts favoring, a
socio-educational intervention in cooperation with the family, with the institutions and other professional staff.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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As aulas teóricas destinam-se aos momentos de exposição oral de conteúdos mais específicos dentro dos
conceitos das
diversas problemáticas e diversidade das deficiências. Estes serão intercalados com metodologias teórico práticas
onde se
conjugarão métodos ativos e expositivos por parte do docente e dos alunos através da exposição das suas ideias,
debates,
análise de documentos, visualização e discussão de filmes e/ou documentários, num processo de trabalho
individual e/ou em
grupo, visando também a promoção das relações interpessoais. Estas estratégias visam estimular a reflexão
crítica,
aprofundar valores e desenvolver uma postura ética adequada à população com deficiência.
Participação nos debates feitos durante as aulas (20% da avaliação final)
Trabalhos (80% da avaliação final):Trabalho individual (recensão crítica) 1/3; Trabalho de grupo 1/3; Teste 1/3

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The lectures are done trough oral exposure of more specific content within the concepts of the various issues and
diversity
of disabilities. These will be interspersed with theoretical and practical methodologies which combine active and
expository
methods by the teacher and students through exposure of their ideas, discussions, document analysis, viewing and
discussion of films and / or documentaries, through a individual and / or group work process, aiming the promotion
of
interpersonal relationships. These strategies aim to stimulate critical reflection, deepening values and developing
an ethical
stance appropriate to the disabled population.
Participation in the discussions made during class (20% of final assessment)
Jobs (80% of final assessment): Individual (critical review) 1/3; Working Group 1/3, Test 1/3

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A unidade curricular encontra-se estruturada em aulas teóricas, teórico-práticas e momentos de avaliação
considerando as metodologias ativas, através das horas de contacto e ainda sob a forma de trabalho autónomo do
estudante.
As horas de contacto destinam-se à criação do quadro conceptual orientador da elaboração das atividades e da
mobilização dos recursos necessários para a promoção das competências elencadas.
A articulação teoria prática, a promoção do discurso crítico e a análise na identificação e resolução de textos e
situaçõesproblemáticas são as opções metodológicas que estão na base desta unidade curricular.
Questionamento, análise, interpretação, comparação, estabelecimento de relações e prioridades são
procedimentos utilizados ao longo das aulas através de dinâmicas participativas onde o debate sistemático, a
visualização de filmes e/ou documentários e a discussão de estudos de caso, pretendem contribuir para a
formação da profissão do educador social.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The course is structured in theorical lectures, problem-practices and evaluation moments considering the active
methods, through the contact hours and even in the form of independent work of the student.
The contact hours are for creating the conceptual framework guiding the development of activities and mobilization
of resources for the promotion of the skills listed.
The theorical pratical articulation, the promotion of critical discourse, the identification and resolution of
problematic situations and texts are the methodological options that are the basis of this course. Questioning,
analysis, interpretation, comparison, establishing relationships and priorities are procedures used during the
lessons through participatory dynamics where the systematic debate, the viewing of films and / or documentaries
and discussion of case studies, intended to contribute to the formation of social educator profession.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Correia, L.M. (1997). Alunos com Necessidades Educativas Especiais nas Classes Regulares. Porto: Porto Editora.
ISBN 85-
904753-1
Fernandes, H. (2002). Educação Especial: integração das crianças e adaptação das estruturas de educação. Braga:
APPACDM.
ISBN 972-8699-19-0
Gomes, A. M. P. (2011). Análisis e incidencia de los factores de resilencia en padres y madres con hijos, que bajo el
constructo
de la diversidad, son etiquetados como discapacitados: una propuesta de intervención en el ámbito
sociofamiliar.Universidad de Jaén. ISBN: 9788484397205
Madureira, I. P., LEITE, T. S. (2003). Necessidades Educativas Especiais. Lisboa: Universidade Aberta. ISBN
978-972-674-339-6
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Marques, C. E. (2000). Perturbações do espectro do autismo: ensaio de uma intervenção construtivista e
desenvolvimentista
com mães. Coimbra: Quarteto. ISBN 972-8535-41-4
Mittler, P. (2003). Educação inclusiva: os contextos sociais. Porto Alegre: Artmed. ISBN 85-7307-960-6

Mapa X - Legislação e Políticas Sociais

6.2.1.1. Unidade curricular:
Legislação e Políticas Sociais

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Helena dos Anjos Serra Diogo Fernandes 24 (8T/16TP)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Delfina Rosa da Silva Ribeiro Ferreira 24 (8T/16TP)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Como objetivos da aprendizagem destacam-se: i) conhecer os princípios e os diferentes modelos de intervenção
social e os normativos legais aplicáveis no campo de ação do educador social; ii) desenvolver os conhecimentos
sobre as bases de atuação do educador social, no plano político-legislativo, relacional e humano; iii) identificar,
compreender e analisar as mudanças patentes nas comunidades ao longo dos períodos comuns e das fases mais
marcantes do desenvolvimento das comunidades e do ser humano; iv) detetar possíveis problemas sociais e
comportamentais na população-alvo da intervanção do educador social.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The learning objectives include: i) know the principles and different social intervention models and the applicable
legal regulations in the field of action of the social educator II) develop the knowledge on the bases of politically-
legislative, human and relational of the social educator acting; III) identify, understand and analyze patent changes
in communities along the common periods and most outstanding phases of communities and human being
development; IV) detect social and behavioral problems in the target population of the social educator intervention.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conceitos de Política Social e Rede Social;
Politicas Sociais. Sua evolução desde o Estado Novo;
As Políticas Sociais, na última década, nas áreas da Infância, População Adulta, População Idosa, Pessoas
portadoras de deficiência;
Políticas Sociais Activas;
A Rede Social no contexto das Políticas Sociais Activas;
Ação para a Inclusão: análise e interpretação dos programas ainda ativos;
Equipamentos sociais: nomenclatura, diversidade e agrupamento;
A Ordem Jurídica Portuguesa;
Conceitos de personalidade jurídica e de cidadania;
Os direitos e deveres fundamentais segundo a Constituição da República Portuguesa;
As incapacidades jurídicas previstas no Código Civil;
O conteúdo do poder paternal;
Regime jurídico da adoção;
Legislação relativa a alimentos;
Estudo de conteúdos específicos da Lei de Bases do Sistema Educativo conjugados com a Lei Tutelar Educativa;
Lei de Proteção às Crianças e Jovens em Perigo;
Normativos atuais relativos a Apoios da Segurança Social;
Trabalho de Menores.

6.2.1.5. Syllabus:
Concepts of Social Policy and Social Network;
Social Policies: Its evolution since the Estado Novo
Social policies in the last decade, for children, Adults, the elderly, and special needs persons;
Active Social Policies;
The Social network in the context of Active social policies;
Action for inclusion: analysis and interpretation of still active programs;
Social facilities: nomenclature, diversity and grouping;
The Portuguese Legal Order;
Concepts of legal personality and citizenship;
The fundamental rights and duties according to the Constitution of the Portuguese Republic;
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The legal disabilities laid down in the Portuguese Civil Code;
The contents of the custodial parent;
Adoption legal status;
Feed and food law;
Study of specific contents of the education system framework law in conjunction with the Tutelary Educational
Law;
Protection of children and young people in danger Law;
Current regulations concerning Social Security Support;
Child labour

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os objetivos da U.C. cumprir-se-ão pela aquisição, pelo estudante, dos saberes téóricos e teórico-práticos e pelas
relações interpessoais e sociais praticadas e compreendidas como indispensáveis ao trabalho de campo do
educador social, nomeadamente pelo desenvolvimento da capacidade de trabalho em grupo, da independência e
autonomia na defesa de atuações, pela participação e pro-atividade na gestão de conflitos, de modo a, junto das
populações-alvo, vir a compreender, antecipar e ativar respostas sociais abrangentes e estratégias, facilitadoras de
uma prática adequada aos contextos sociais.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The objectives of the course will be fulfilled by the acquisition by the student of theoretical and practical-theoretical
knowledge, interpersonal relationships and social practice, understood as essential to the social educator field
work, in particular by developing the teamwork capacity, of independence and autonomy in performances defense,
by participation and pro activity in conflict management, so that, with target populations, come to understand,
anticipate and activate social responses and strategies, comprehensive facilitator for proper practice to social
contexts.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Para além de exposição será privilegiado o debate, a análise de documentos, a resolução hipotética de problemas,
a aplicação dos normativos jurídicos e conceitos teóricos a casos práticos simulados ou reais, dando lugar a
trabalhos individuais e ou de grupo os quais constituirão instrumento de avaliação.
Avaliação:
- 1 teste (trabalho individual em sala de aula): 25%
- 1 trabalho autónomo (de grupo): 25%
- 1 trabalho individual: 35%
- análise e discussão de temas: 15%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In addition to exposition, debate , analysis of documents, hypothetical resolution of problems,will be privileged, the
application of legal and normative theoretical concepts to practical simulated or actual cases, giving rise to
individual or group work which will provide evaluation instrument.
Assessement:
-1 test (individual work in classroom): 25%
-1 autonomous work(Group): 25%
-1 individual work: 35%
- Themes analysis and discussion: 15%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os resultados da competência "conhecer os princípios e os diferentes modelos de intervenção social e os
normativos legais aplicáveis no campo de ação do educador social", são conseguidos através da exposição oral,
do debate, suscitando a reflexão e exploração de conceitos e da execução de casos práticos e problemas
específicos. Os resultados da competência "desenvolver os conhecimentos sobre as bases de atuação do
educador social, no plano político-legislativo, relacional e humano", são alcançados com base na exposição oral,
na análise de documentos e no diálogo e debate entre professor/estudantes. Os resultados da competência
"identificar, compreender e analisar as mudanças patentes nas comunidades ao longo de períodos comuns e das
fases mais marcantes do desenvolvimentais das comunidades e do ser humano", são obtidos em situações de
debate e reflexão e em trabalhos individuais. Os resultados da competência "detetar possíveis problemas sociais e
comportamentais na população-alvo da intervenção do educador social", são obtidos através do debate, da análise
de documentos e reflexão crítica de artigos, de casos práticos, reais ou simulados, e trabalhos individuais e ou de
grupo.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The results of the competency “know the principles and different social intervention models and the applicable
legal regulations in the field of action of the social educator” are achieved through oral exposure, debate, leading to
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concepts reflection and exploration and implementation of practical cases and specific problems; the results of the
competency “develop the knowledge on the bases of politically-legislative, human and relational of the social
educator acting” are achieved based on oral exposure, in the analysis of documents and in dialogue and debate
between teacher/students; the results of the competency “identify, understand and analyze patent changes in
communities along the common periods and most outstanding phases of communities and human being
development” are obtained in debate and reflection and individual works situations. The results of the competency
“detect social and behavioral problems in the target population of the social educator intervention” are obtained
through the debate, document analysis and articles critical reflection, case studies, real or simulated, and individual
and group or work.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Constituição da República Portuguesa - ISBN 972-0-41372-7
Código Civil
Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo
Lei Tutelar Educativa
Plano Nacional de Acção para a Inclusão
Segurança Social - Ministério do Trabalho e da Solidariedade - Secretaria de Estado da Segurança Social e das
Relações Laborais
Costa, A. Bruto, 1988 - "Exclusões Sociais" - Cadernos Democráticos 2 - Gradiva publicações, Lda.

Mapa X - Educação para a Saúde

6.2.1.1. Unidade curricular:
Educação para a Saúde

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sandra Sofia Lima da Silva Faria 64 (42TP/10OT/12O)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Distinguir os conceitos de doença e saúde tendo em conta os factores associados, compreender os conceitos de
prevenção e promoção da saúde, apreender conceitos de educação para a saúde, entender a importancia do papel
do educador no ambito da educação para a saúde, ser capaz de elaborar um plano de educação para a saúde,
conhecer o processo de desenvolvimento humano nas diferentes faixas etárias, demonstrar conecimentos
relativamente a hábitos de saúde saudáveis - reconhecer o papel do educador social neste contexto, adquirir
competencias para elaborar sessões de educação nos diferentes focos de actuação

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Distinguish the disease and health concepts taking into account the associated factors, understand the concepts of
prevention and health promotion, learn the concepts of education for health, understand the importance of the role
of the educator in the framework of education for health, be able to develop an education plan for health, know the
human development process in different age groups, show knowledge for healthy health habits - recognize the role
of the social educator in this context, to acquire competencies to develop education sessions in different work
action

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
- Conceitos de saúde na sociedade actual
- Diferentes modos de saúde: modelos de saúde e doença
- Prevenção da doença e promoção da saúde
- Promoção da saúde segundo a Organização Mundial de Saúde
- Processos da doença - Factores associados: Socioambientais, comportamentais e psicológicos
- Conceitos de educação para a saúde e o papel do educador social como educador para a saúde
- Processo de desenvolvimento humano
- Especificidades da saude infantil e juvenil
- Especificidades da saude adulta
- Especificidades da saúde da terceira idade
- Hábitos da saúde saudável: alimentação, actividade fisica, cuidados com a pele e sexualidade
- Doenças sociais - Prevenção
- Dependencias
- Maus tratos infantis: Sinais e ter em atenção e atitudes do educador social
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6.2.1.5. Syllabus:
- Health concepts in today's society
- Different health modes: models of health and disease
- Disease prevention and health promotion
- Health promotion according to the World Health Organization
- Cases of the disease - associated factors: Socio-environmental, and behavioral
- Educational Concepts to health and the role of the social educator as an educator for health
- Process human development
- Specifics of child health and youth
- Specifics of adult health
- Specific health of seniors
- Habits of healthy health: nutrition, physical activity, skin care and sexuality
- Social Diseases - Prevention
- Dependencies
- Child abuse: Signs and be aware of the attitudes and social educator

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os conteúdos programáticos foram definidos com o objectivo de promover aos estudantes a obtenção e
solidificação de conhecimentos sobre as particularidades da saúde e doença em idade pediátrica, adulta e
geriatrica e o impacto destes na vida do educador social e dos intervinientes do processo. O conhecimento
profundo destas temáticas permitirá aos discentes identificar, avaliar, referenciar e atuar de forma adequada
perante as diferentes faixas etárias, perante diferentes situações, em contexto profissional e certamente pessoal.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents were defined for the purpose of promoting students to obtain and solidification of knowledge about
the particularities of health and disease in children, adult and geriatric and their impact on the social life educator
and intervening in the process. Thorough knowledge of these issues will enable students to identify, assess, refer
and act appropriately in the face of different ages, in different situations, in professional and certainly personal
context.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas decorrerão atravez do método expositivo e demonstrativo, com debate sobre as temáticas e realização de
fichas formativas em trabalhos de grupo com discussão e apresentação de trabalhos.
Realização de um teste de avaliação com correspondencia de 50% da nota final, sobre o conteúdo programático da
unidade curricular, realização de um teste teorico-prático do Suporte Básico de Vida Pediátrico, 25%, elaboração e
apresentação de um trabalho de grupo com a ponderação de 25%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes take place trough the exhibition and demonstrative method, with debate on the issues and conducting
training records in group work with discussion and presentation of papers.
Conducting an evaluation test with correspondence of 50% of the final grade on the syllabus of the course,
completion of a theoretical and practical test of Basic Paediatric Life Support, 25%, preparation and presentation of
a working group with 25% weight

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Preconiza-se a utilização de uma metodologia mista na transmissão/assimilação dos conteúdos programáticos
pela convicção existente das suas vantagens. A aquisição de conhecimentos sobre Educação para a Saúde implica
a sedimentação de informações técnicas e científicas bem como a sua operacionalização.
Por estes motivos preconiza-se a utilização de uma metodologia de ensino que promova a procura activa por parte
do discente de informação, análise reflexiva dos conteúdos e exploração dos diferentes pontos de vista.
O trabalho diário com pessoas nas diferentes faixas etárias, constituiu um desafio para os educadores sociais,
quer pelas particularidades inerentes à idade mas sobretudo pelo contexto sociocultural e familiar que estão
inseridos. Por este motivo é considerado essencial aliar os conhecimentos científicos à aquisição de competências
relacionais, e treino da gestão do stress e conflitos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The use of a mixed methodology advocated in the transmission / assimilation of the syllabus by the existing
conviction of its advantages. The acquisition of knowledge on Health Education implies sedimentation of technical
and scientific information as well as its operation.
For these reasons it is recommended to use a teaching methodology that promotes active demand from the student
information, reflective analysis of the content and operation of the different points of view.
The daily work with people in different age groups, was a challenge for social educators, either inherent to the
particular age but mainly by the socio-cultural and family context that are inserted. For this reason it is considered
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essential to combine scientific knowledge to the acquisition of relational skills, training and management of stress
and conflict.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Backman, C.K. & Secord, P.F. (1971) ? Aspectos Psicossociais da Educação ? trad. Álvaro Cabral ? Zahar Ed, Rio
de Janeiro.
Barros, L.; Moniz. L. (2005) Psicologia da doença para cuidados de saúde - Desenvolvimento e intervenção, Lisboa,
Edições Asa.
Bowlby, J. (1981), Cuidados Maternos e saúde mental, São Paulo, Martins Fontes.
Constança, P.; Fonseca, A. (2001) Psicossociologia da Saúde, Lisboa, Climepsi Editoras.
Cordeiro, C. Dias (1979), O adolescente e a família, Lisboa, Moraes.
Ferreira, F. A. (1994), Nutrição humana, 2ª ed., Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkien.
Peres, E. (1994), Saber comer para melhor viver, 3ª ed., Lisboa, Editorial Caminho.
Sampaio, D. (1991) Ninguém morre sozinho, Lisboa, editora Caminho.
Scotney, N. (1981), Educação para a Saúde, trad. Maria Terezinha Aflavo, Ed. Paulinas, São Paulo.
Strecht, P. (1999), Preciso de Ti: perturbações psicossociais em crianças e adolescentes; Lisboa, Assírio& Alvin.

Mapa X - Ética e Deontologia Profissional

6.2.1.1. Unidade curricular:
Ética e Deontologia Profissional

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Luís de Almeida Gonçalves 32 (32TP)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Partindo da experiência de estágio, da qual podem emergir problemas e dilemas éticos, a/o estudante evidenciará o
processo de construção de uma "sabedoria prática" na resolução de casos dilemáticos:
- discute os limites das situações/convicções e os limiares críticos das ponderações/decisões que preconiza
- destaca conflitos entre fundamentos dos juízos, abertura à alteridade e referências deontológicas (Código)
- (re)identificar as situações problemáticas na sua radicalidade, enunciando variáveis sociais, pessoais e políticas
em jogo
- toma de decisões articulando a problemática (objetiva), o problema (sujeito/tarefa) e o problemático (juízo)

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Starting from the experience of the training period, from which problems and ethical dilemmas can emerge, the
student will demonstrate the process of construction of a "practical wisdom" in the resolution of dilemmatic cases:
- Discusses the limits of the situations / beliefs and the critical thresholds of mediations/decisions that advocates
- Points out conflicts between the judgements foundations, openness to alterity and deontological references
(Code)
- (re) identify problematic situations in its radical way, enunciating personal, social and political variables involved
- decisions making articulating the problematic (objective), the problem (subject/task) and the problematic
(judgement)

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A ética como eixo da profissionalidade do educador
- Distinção e relação das noções de “Ética”, “Moral” e “Deontologia”.
- Universalidade da ética, pluralidade de morais, códigos deontológicos.
- Dimensões implicadas na ética profissional: teleológica, normativa e pragmática.
- Ética e identidade profissional dos trabalhadores sociais.
2. A implicação pessoal e profissional nos dilemas e nas decisões éticas
- Origem e manifestações de problemas e dilemas éticos provenientes da prática e as tomadas de decisão (nível
técnico, legal e ético).
- Impacto das tensões, dilemas e conflitos levantadas pelas “questões éticas” no trabalho social: e educação para
as faculdades da empatia e da descentração.
- Gestão de emoções e sentimentos nos dilemas éticos. O mundo do desejo e dos limites nas tomadas de decisão.
- Ética aplicada: modelos e princípios de atuação.
- Sabedoria prática: articular desejos e normas, responsabilidades e direitos.

6.2.1.5. Syllabus:
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1. Ethics as the axis of the educator’s professionalism
- Distinction and relation between the concepts of "ethics", "morality" and "deontology".
- Universality of ethics, plurality of moral and ethical codes.
- Dimensions involved in professional ethics: teleological, normative and pragmatic.
- Ethics and professional identity of social workers.
2. The professional and personal involvement in the dilemmas and in ethical decisions
- Origin and manifestations of problems and ethical dilemmas arising from the practice and the decision-making
(technical, legal and ethical).
- Impact of tensions, dilemmas and conflicts raised by "ethical issues" in social work: and education for the
faculties of empathy and decentralization.
- Management of emotions and feelings in ethical dilemmas. The world of desire and of limits on decision-making.
- Applied ethics: action models and principles.
- Practical Wisdom: articulate desires and standards, rights and responsibilities

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

O ponto 1. "A ética como eixo da profissionalidade do educador" visa colocar as bases científicas indispensáveis à
construção de um conhecimento crítico-reflexivo pela análise dos casos dilemáticos, recorrendo a operações de
raciocínio conceitual e de emissão de juízos de valor fundamentados nas correntes éticas contemporâneas. O
ponto 2. "A implicação pessoal e profissional nos dilemas e nas decisões éticas" tem como objetivo proporcionar a
construção de uma racionalidade praxiológica autocrítica e personalista do(a) futuro(a) educador(a) social, na linha
da sabedoria prática de P. Ricouer.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Point 1. "Ethics as the axis of the educator’s professionalism" aims to place the scientific basis essential for the
construction of a critical and reflective knowledge and by analysis of dilemmatic cases, using the operations of
conceptual reasoning and the making of judgements value based on contemporary ethical currents. Point 2. "The
personal and professional involvement in dilemmas and ethical decisions" has the goal to provide for the
construction of a praxeological self-critical and subjective rationality in the future social educator, in line with the
practical wisdom of P. Ricouer.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O conjunto de estratégias e recursos a utilizar [debate, trabalho individual, simulação, trabalho em grupo,
observações, casos práticos, problemas, metodologia de problematização-dilematização e de decisão ética: “plano
de sete etapas”] tem em vista a mobilização, pelo estudante, de um leque variado de domínios cognitivos, a saber:
a) conhece os conceitos pela resenha bibliográfica a realizar no trabalho autónomo e na análise documental (30%);
b) compreende e aplica os conceitos a situações-problema em simulações e role-play ; c) analisa casos práticos
em grupo, fundamentando e justificando decisões (b+c=20%); d) sintetiza e aprendizagens nos relatórios de
observação; e) avalia o processo realizado com o "Plano de sete etapas" e, numa lógica meta-reflexiva,
problematiza as suas próprias aprendizagens (d+e=50%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The set of strategies and resources to be used [debate, individual work, simulation, group work, observations,
practical cases, problems, methodology of problematization-dilemmatization and ethical decision: "seven-step
plan"] has in mind the mobilisation, by the student, of a wide range of cognitive domains, namely: (a) knows the
concepts by bibliographic abstracts to be carried out within the autonomous work and in documentary analysis
(30%); b) understands and applies the concepts to situations-problem, in simulations and role-play; c) analyses
practical cases in group, stating and justifying decisions (b+c= 20 % ); d) summarizes the learning in observation
reports; e) evaluates the process carried out with the "seven-step Plan" and, in a meta-reflective logic, questions
his own learning (d+e= 50%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Com o objetivo de desenvolver competências no âmbito da problematização no trabalho social, através do uso de
casos que denunciem dilemas éticos, potenciadoras de um diálogo crítico-reflexivo com a prática profissional
quotidiana, a metodologia a desenvolver assenta em dinâmicas de role-play e dramatizações, espaços de debate de
casos, de partilha de saberes pesquisados nas resenhas bibliográficas e experiências pessoais refletidas, tendo
em vista a construção de uma sabedoria prática, eticamente sustentada e com reflexos na identidade profissional
do educador social. As estratégias e recursos a mobilizar estão ao serviço do “Plano de sete etapas” elaborado por
Henk Goovaerts (2009) e realizado paulatinamente em sala de aula, articulando a dilematização preconizada pelo
"Projeto Europeu de Ética Social" (PEES/ESEP) e a problematização trabalhada na"Rede Problema". Será a
postura ativa de dilematização a contribuir para a exponenciação da problematização. O resultado deste percurso
será apresentado em relatório reflexivo final e sujeito a avaliação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The methodology to be developed is based on dynamic role-play and dramatizations, spaces for discussion of
cases, of sharing of knowledge researched in bibliographic abstracts and personal experiences reflected, in view of
the construction of a practical wisdom, ethically sustained and with reflexes in the professional identity of the
social educator. This methodology has the aim to develop social work problematization skills, stimulating the
critical-reflective dialogue with the daily professional practice, by using cases to denounce ethical dilemmas. The
strategies and resources to mobilize are at the service of the "seven-step Plan" drawn up by Henk Goovaerts (2009)
and carried out gradually in the classroom, articulating the dilemmatization advocated by the "European Project of
Social ethics" (PEES/ESEP) and the problematization worked in the “Rede Problema” (problem network). The active
attitude of dilemmatization will contribute to the exponentiation of the problematization. The outcome of this course
will be presented in a final reflective report and subject to evaluation.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BANKS, Sarah & KIRSTEN, Nǿhr (coord.) (2009). Ética Prática para as Profissões do Trabalho Social. Porto: Porto
Editora ISBN: 978-972-0-34858-6
REVISTA SABER & EDUCAR, 16 (2011). Problematização e Dilematização. Porto: Edições ESE Paula Frassinetti.
ISSN 1647-2144

Mapa X - Estágio Profissional

6.2.1.1. Unidade curricular:
Estágio Profissional

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gabriela de Pina Trevisan 72 (32OT/40E)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Florbela Maria da Silva Samagaio Gandra 96 (32OT/64E); Walter Ramos Almeida 128 (32OT/96E)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aplicar conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação
Conceber, planificar e desenvolver projectos de intervenção sócio - educativa
Avaliar, em todas as dimensões, os resultados da concepção, da planificação e da intervenção sócio-educativa
Aplicar estratégias facilitadoras de uma prática adequada aos utentes e à Instituição
Fazer uma ligação teórico-prática estruturadora de uma acção reflectida
Responder positivamente aos parâmetros definidos no perfil do Educador Social
Descobrir as virtualidades da prática da Educação Social
Descobrir capacidades pessoais potenciadoras de um perfil profissional que se quer em constante construção e
enriquecimento
Adquirir experiência profissional
Identificar e diagnosticar, enquanto profissional da educação social, espaços de intervenção sócio-educativa na
sociedade contemporânea
Planificar, implementar e avaliar projectos de intervenção social
Utilizar os meios ao serviço da intervenção sócio-educativa

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Apply knowledges acquired throughout training
Conceive, plan, and develop social and educational intervention projects
Evaluate, in every dimension, results of conception, planning and social and educational intevrention
Apply strategies that enable an adequate practice to groups and institutions
Establish a theoretical-practical connection of a reflected action
Respond positively to the prameters of the Social Educator profile
Discover the potentialitiesof the practice of Social Education
Discover personal abilities that enhance a professional profile in permanent construction and enrichment
Acquire professional experience
Identify and diagnose as a Social Educator, spaces for social and educational intervention in contemporary society
Plann, implement and evaluate social intervention projects
Use different means and resources for social intervention

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Supervisão e acompanhamento tutorial ao estágio profissionalizante. Este acompanhamento é feito,
semanalmente, com os diferentes grupos de estágio e respectivos supervisores. Poder-se-á reflectir a concepção,
planificação e desenvolvimento de projectos de intervenção social. As metodologias de intervenção,
nomeadamente as estratégias, recursos e avaliação, serão uma constante preocupação no sentido de optimizar os
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resultados da intervenção. Algumas sessões são destinada a trabalhar temáticas em que os próprios grupos
manifestem necessidades especificas. Dos conteúdos fazem também parte sessões destinadas a que os grupos
partilhem as primeiras fases de estágio, promovendo-se a discussão crítica das propostas que apresentam.
relatório de estágio e dossier de estágio têm sessões específicas de aula em grande grupo.

6.2.1.5. Syllabus:
Supervision and tutorial time to the professional internship. This supervision is made, on a weekly basis, with all
groups of students and their supervisors. Reflections are made on conception, planning and developing of social
intervention projects. Intervention methodologies, namely their strategies, resources and evaluation are a central
concern to optimize the results from intervention. Some of the sessions are destined to work specific themes that
supervision groups of students find needed and adequate to their practice. From the contents some sessions are
also destined for groups to share the stages of the internship, by promoting a critical discussion of the proposals.
The final Report on the internship and the internship dossier have specific sessions in the classroom with the
group of students.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os conteúdos da unidade curricular são adequados às aprendizagens e objectivos da unidade curricular. Ao
conceber, desnvlver, planificar, implementar e avalair um projecto de intervenção socioeducativa numa instituição
com carácter profissionalizante, os estudantes desenvolvem todas as competências adquiridas ao longo do curso
e definidas no seu perfil profissional. O acompanhamento tutorial na escola e nas instituições acompanha todos os
passos descritos, tendo os alunos simultaneamente autonomia mas também apoio nas actividades que
desenvolvem. Acredita-se ainda que o facto de poderem seleccionar temáticas do seu interesse a serem
trabalhadas na unidade ajuda a colmatar possíveis dificuldades que possam vir a encontrar em algum dos
contextos de intervenção, e que a partilha em grande grupo é também um afctor de segurança para os estudantes e
para o sucesso do seu processo de aprendizagem e de profissionalização em Educação Social.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Contents of the curricular unit are adequate to the learningn outcomes and competences. By conceiving,
developing, planning, implementing and evaluating a social and educational project students develop all
competences acquired throughout the training and defined in their professional profile. Tutorial supervision in the
school and in institutions follows all the stages described previously and students have autonomy and support to
the activities they develop. We also believe that the fact that students are given the chance of choosing themes of
their own interest helps them to dimish some off the difficulties that they could face in some of the intervention
contexts. Sharing experiences in group s also a safety factor so that students can suceed in their learning process
of becoming a professional in Social Education.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
De acordo com as necessidades dos grupos de estágio, poderão ser feitos debates e análise de documentos como
suportes às aprendizagens profissionais. Os alunos serão responsáveis por trabalhos de carácter individual, como
aplicação de instrumentos de recolha de informação, concepção de projectos de intervenção social, planificações,
intervenções e construção do relatório de estágio.
Farão, ainda, trabalho em pequenos grupos nomeadamente intervenções comuns em situações que se justifique.
Para o relatório final de estágio, serão convidados a fazer reflexões críticas/avaliativas sobre todo o processo de
estágio.
Relatório de Estágio: 35 %. Fichas supervisor: 25%. Fichas orientador: 25%. apresentação e defesa: 15%.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
According to the needs of the groups of students debates and document analysis can be done as a support to the
learning of professional profiles. Students are responsible for individual work, such as the application of
instruments of data collection, conception of social intervention, planning , activities and the writing of a final
report of the internship.
Students also built works in small groups everytime it's needed.
For the final report students are invited to make critical reflections on the process of the internship.
Final report: 35%. Supervisor from the ESEPF: 25%. Supervisor from the institution: 25%. Presentation and public
defence: 15%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

O Estágio Profissional é visto como uma unidade curricular âncora, que agrega quer teorica quer praticamente
todas as competências que os estudantes adquiriram ao longo do semestres anteriores de formação. O seu
carácter profissionalizante exige a sua permanência quase integral nas instituições, reservando-se um dia por
semana em que se discutem as opções e metodologias mobilizadas, os projectos definidos, as planificações e as
dificuldades sentidas. de modo a que este trabalho seja considerado efectivo a aquisição dessas competências
faz-se em pequenos grupos de supervisão onde maioritariamente, e através dos diferenets trabalhos que os

ACEF/1415/05067 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=34cf4...

99 de 176 2015-01-07 17:29



estudantes trazem para a aula, se adquirem as competências definidas. Assim ao realizarem os diagnósticos e
projectos de intervenção os estudantes desenvolvem - Aplicar conhecimentos adquiridos ao longo da sua
formação; Conceber, planificar e desenvolver projectos de intervenção sócio - educativa. Ao aplicarem esses
projectos, actividades e trabalho com grupos os estudantes desenvolvem a capacidade de avaliar, em todas as
dimensões, os resultados da concepção, da planificação e da intervenção sócio-educativa; aplicar estratégias
facilitadoras de uma prática adequada aos utentes e à Instituição; fazer uma ligação teórico-prática estruturadora
de uma acção reflectida. na resposta aos parâmetros do perfil di Educador Social, os estudanets são ainda
acompanhadas quinzenalmente nas instituições onde discutem com supervisores e orientadores o seu progresso
procedendo-se, ainda a hetero e auto avaliações periódicas do progresso dos estudantes, observando-se o perfil
profissional de saída desejado para os estudantes. De modo a garantir que os estudantes encontram as condições
necessárias à profissionalização a unidade estrutura sempre que necessário sessões de consolidação de
conhecimentos ou de aquisição de novos necessários à prática pedagógica dos estudantes. Ainda ans
instituições, é frequente os estudantes terem acesso a formações específicas na área, a reuniões técnicas, e outras
actividades que fortalecem o seu sentido de responsabilidade. A unidade trabalha ainda de perto com a de Ética e
Deontologia Profissional, discutindo dilemas encontrados na prática pelos estudantes, suportados por uma
discussão informada e argumentada, ajudando os estudantes em processos de tomada de decisão.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The professional internship is seen as na anchor curricular unit that agregates theoretical and practical
competences that students acquire throughout the different semesters of their training. Their professional
carachter demands a permanence almostin full time in the institutions, and one day during the week to meet with
supervisors to discuss options and methodologies, define their projects, their plannings and the dificulties
emerging from the field. In order to make this approach effective the acquisition of these competences is made in
small supervision groups where especially from student's works and discussions competences are defined.
Therefore on elaborating social diagnosis and social intervention projects, students are able to develop -
application of knowledges acquired trhoughout the training; conceiving, planning and developing social and
educational intervention projects. By applying these projects, activities and work developed with students enhance
abilities to evaluate, in every dimension, the results of the conception and planning od the inetrvention; apply
strategies enabling an adequate practice to groups and institutions; establish a theoretical and practical
connection of a reflected action. In order to respond to different parameters of the profile of the Social Educator,
students are supervised every two weeks in the working institutions where they meet with both supervisors
discussing their progress and self evaluating their practices according to the wanted profile in the end of the
training. In order to assure that students find the needed conditions to acquire a professional profile in the end the
curricular unit presents whenever needed different sessions of knowledge buiding and acquisition of new ones
accordign to students pedagogical practice. In institutions it is also frequent that students have access to specific
trainign sessions, technical meetings, and other activities that strengeth their sense of responsibility. The curricular
unit has a stron connection of woeking closely with Ethics subject discussion methodologies of ethical dilemmas
that students find in practice, supported in an informed discussion that helps students develop decision-making
competences.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BAPTISTA, Isabel; CARVALHO, Adalberto Dias de (2002), Educação Social, Fundamentos e Estratégias, Porto,
Porto Editora.ISBN 972-0-34851-8
CARVALHO, Adalberto Dias de (1992), A educação como projecto antropológico, Porto: Edições
Afrontamento.ISBN 972-36-0293-8
CARVALHO, Adalberto Dias de (2000), A educação e os limites dos direitos humanos: ensaios de filosofia da
educação, Porto, Porto Editora. ISBN 972-0-34096-7
CAPUL, Maurice, LEMAY, Michel (2003), Da Educação à Intervenção Social, 1º vol. , Porto, Porto Editora.ISBN
972-0-34852-6
CAPUL, Maurice, LEMAY, Michel (2003), Da Educação à Intervenção Social, 2º vol. , Porto, Porto Editora.ISBN
972-0-34853-4
GUERRA, Isabel (2002), Fundamentos e processos de uma sociologia de acção: o planeamento em Ciências
Sociais, 2ª ed., S. João do Estoril, Principia. ISBN 972-8500-85-8
PEREZ SERRANO, Glória (2003), Pedagogia Social, educación social: construcción científica e intervención
práctica, Madrid, Narcea.ISBN 84-277-1041-0

Mapa X - Animação de Bibliotecas

6.2.1.1. Unidade curricular:
Animação de Bibliotecas

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Marta Duarte Martins 32 (7T/16TP/9OT)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
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Não aplicável/Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Posicionar-se enquanto educador social face ao atual contexto civilizacional – Sociedade do Conhecimento.
2. Enquadrar a animação da leitura face às necessidades de resposta a novos contextos educacionais.
3. Saber propor atividades de animação da leitura.
4. Saber adequar as atividades de animação da leitura aos interesses e motivações de diferentes públicos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Position herself as a social educator in the current civilizational context – Knowledge Society.
2. Frame reading promotion against the response needs to new educational contexts.
3. Know how to propose reading promotion activities.
4. Know how to adapt reading promotion activities to the interests and motivations of different audiences.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1- Conhecimento, Informação e Comunicação no contexto da evolução tecnológica e científica das sociedades
contemporâneas.
1.1. A Sociedade da Informação e do conhecimento. Reflexão sobre as novas condições de acesso e produção da
informação e do conhecimento.
1.2. Alteração do paradigma educativo. As novas centralidades educativas. O papel da Biblioteca Escolar.
1.3. A importância da leitura. Conceitos de Leitura, Literacia, Iliteracia, Analfabetismo funcional e Analfabetismo.
1.4. Leitura funcional, instrumental e literária. Conceitos.
1.5. Novos suportes de leitura. Abordagem Semiótica ao conceito de Leitura.
2- A Biblioteca/Centro de Recursos como fator de inovação na estrutura organizacional e pedagógica das
instituições.
3- Atividades de animação do livro e da leitura. Estratégias e recursos.
4- A receção leitora. Caracterização dos públicos.
4.1. Competência linguística, competência textual e receção leitora.
4.2. Códigos infratextuais e enciclopédia pessoal.

6.2.1.5. Syllabus:
1- Knowledge, Information and Communication in the context of the technological and scientific evolution of
contemporary societies.
1.1. The Knowledge and Information society. Reflection on the new contexts of access to and production of
information and knowledge.
1.2. Change of the educative paradigm. The new educational centralities. The role of the School Library.
1.3. The importance of reading. Concepts of Reading, Literacy, Illiteracy and Functional Illiteracy.
1.4. Functional, instrumental and literary reading. Concepts.
1.5. New reading formats. Semiotic approach to the concept of Reading.
2- The Library/Resource Center as an innovation factor in the organizational and pedagogic structure of
institutions.
3- Reading and book promotion activities. Strategies and resources.
4- Reading reception. Audience characterization.
4.1. Linguistic competence, textual competence and reading reception.
4.2. Intratextual codes and personal encyclopedia.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Esta unidade curricular destina-se, essencialmente, a fornecer a fundamentação necessária à implementação de
atividades de animação da leitura por educadores sociais em espaços de biblioteca. Os conteúdos correspondem à
necessidade de aquisição de conceitos teóricos necessários à identificação do papel da leitura na sociedade
contemporânea e à promoção de competências necessárias à planificação de atividades adequadas a públicos
específicos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This curricular unit essentially aims at providing the necessary bases to the implementation of reading promotion
activities by social educators in library spaces. The contents correspond to the necessity of acquisition of the
theoretical concepts necessary to the identification of the role of reading in contemporary society and to the
promotion of the necessary competences to the planning of suitable activities for specific audiences.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A docente, nas aulas teóricas, exporá os conteúdos programáticos, exemplificará através de demonstrações e
recomendará a bibliografia adequada. Nas aulas teórico-práticas, os estudantes aplicarão os conhecimentos a
situações novas, mas em tudo similares às sujeitas a demonstração pela docente. Promover-se-ão debates em
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questões de análise controversa, favorecendo a argumentação, a relação interpessoal e o pensamento crítico dos
estudantes. Os estudantes formarão grupos de trabalho e projetarão atividades de animação de biblioteca, sendo o
grupo responsável por parte da fundamentação e cada elemento responsável por uma das atividades. O trabalho
terá a supervisão da docente e será apresentado oralmente e por escrito. Os conhecimentos de natureza teórica
serão complementados à medida das necessidades, como resposta à resolução de problemas decorrentes do
desenvolvimento dos trabalhos.
1 Trabalho de grupo 20% (10% escrita+ 10% oral) e 1 Trabalho Individual 80% (40% escrita+ 40% oral)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teacher, in theoretical classes, will present the programmatic contents, exemplifying through demonstrations
and recommending the appropriate bibliography. In theoretical-practical classes, students will apply their
knowledge to new situations, but in all similar to the ones demonstrated by the teacher. Debates will be promoted
on questions of controversial analysis, favoring arguing, interpersonal relations and critical thought by the
students. Students will form work groups and will plan reading animation activities, with the group being
responsible for part of the underlying rationale, and each element responsible by one of the activities. The work will
be supervised by the teacher and will have a written and oral presentation. The theoretical knowledge will be
complemented according to the needs, as a response to the resolution of problems arising from the works'
progress.
1 Group work 20% (10% writing + 10% oral) and 1 Individual work 80% (40% writing + 40% oral)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Esta unidade curricular destina-se, essencialmente, a fornecer a fundamentação necessária à intervenção
educativa de um Educador Social, no domínio da implementação de atividades de animação da leitura em espaços
de Biblioteca. Na formação utilizar-se-ão momentos de exposição por parte da docente, em que o primeiro contacto
com a fundamentação teórica, por parte dos estudantes, baseada na consulta bibliográfica, é atenuado pela
explicação simplificada dos conceitos e pela apresentação de exemplos que favoreçam a ultrapassagem de
dificuldades de aquisição e compreensão de conhecimentos.
As recomendações bibliográficas após cada aula teórica, conduzirão os estudantes às fontes de pesquisa, de
forma a que estes reconheçam, aprofundem e sistematizem o conhecimento recém adquirido nas aulas.
Em trabalho autónomo, serão feitas as consultas e propor-se-ão tarefas de aplicação em função das atividades de
animação propostas pelos estudantes. As dúvidas na aplicação serão resolvidas em sala de aula.
Os debates, em situação de aula, promoverão o desenvolvimento do sentido crítico, bem como as competências de
comunicação oral, tão necessárias à formação de um futuro educador social.
O trabalho de grupo ajudará os estudantes com maiores dificuldades de aquisição e aplicação de conhecimentos a
enfrentar tarefas de análise crítica fundamentada, graças ao apoio dos seus pares e à supervisão da docente de
cada um dos trabalhos propostos. Após uma primeira apresentação do projeto de animação, de caráter formativo,
propor-se-ão correções a serem apresentadas numa segunda apresentação, de caráter sumativo. Estas correções
serão introduzidas na apresentação oral e na apresentação por escrito. O trabalho inclui ainda a auto e a
heteroavaliação do processo formativo.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This curricular unit essentially aims at providing the necessary bases for the educational intervention of a Social
Educator, in the area of implementation of reading promotion activities in Library spaces. In the class moments of
presentation will be used by the teacher, in which the first contact with the theoretical basis by the students, based
on bibliographic consultation, is softened by the simplified explanation of the concepts and by the presentation of
examples that favor the overcoming of difficulties in acquiring and understanding knowledge. The bibliographic
recommendations after each theoretical class will lead students to the research sources, in a way that they
recognize, deepen and systematize the knowledge recently acquired in class.
In individual work, the consultations will be made, and implementation tasks will be proposed in accordance with
the promotion activities proposed by the students. Doubts regarding implementation will be solved in class.
The in-class debates will promote the development of critical thought, as well as oral communication competences,
so necessary to the learning of a future social educator.
The group work will help students with greater difficulties in acquiring and applying knowledge to face tasks of
sustained critical analysis, thanks to the support of their peers and to the supervision of the teacher on each of the
proposed works. After a first presentation of the promotion project, of a formative nature, corrections will be
proposed, to be incorporated in a second presentation, of summative nature. These corrections will be added to the
oral presentation and to the written presentation. The work will also include auto- and hetero-evaluations of the
formative process.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ANGOLOTI,C. (1990). Cómics, títeres y teatro de sombras. Três formas plásticas de contar historias. Madrid:
Ediciones de la Torre. ISBN 84-86587-55-7
CERRILLO,P.,PADRINO,J.(Coord.) (1996). Hábitos lectores y animación a la lectura. Cuenca: Ediciones de la
Universidad de Castilla-la-Mancha. ISBN 9788489492509
MARTINS, Marta, VIANA, Fernanda L. (2006). Percursos de Leitura, percursos de vida, V Seminário Internacional de
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Lectura y Patrimonio : Literatura Infantil: Nuevas Lecturas y Nuevos Lectores, Centro de Estúdios de Promoción de
la Lectura y Literatura Infantil. Cuenca: Universidad de Castilla la Mancha. ISBN: 978-84-8427-554-1
MATA, Juan. (2009). 10 ideas clave. Animación a la lectura. Barcelona: Graó. ISBN 84-7827-681-3
RAMOS,F., VADILLO, J. (2007). Cuentos que enseñan a vivir. Madrid: Narcea. ISBN 978-84-277-1560

Mapa X - Oficina de Dança

6.2.1.1. Unidade curricular:
Oficina de Dança

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paula Maria da Silveira Monteiro 32 (6T/26P)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Relaciona numa decomposição musical ritmos, batimentos, frases musicais, blocos musicais, tempos e
contratempos;
Revela conhecimento ao nível dos planos; estilos musicais; direções; impactos; velocidades (BPM) numa
montagem coreográfica;
Mostra saber adequar os estilos musicais e as coreografias ao público alvo;
Revela capacidade para trabalhar individualmente e com pequenos e/ou grandes grupos;
Revela novas atitudes e valores para uma intervenção artístico-pedagógica em contextos de trabalho;
Revela competências para a criação e desenvolvimento de um projeto artístico.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Lists in a musical decomposition rhythms, beats, musical phrases, musical blocks, Beats and counter-beats;
Reveals knowledge at the level of the plans; musical styles; directions; impacts; speed (BPM) on a choreographic
composition;
Shows know to adapt musical styles and choreography to a target audience;
Shows ability to work individually and with small and/or large groups;
Reveals new attitudes and values for an artistic-pedagogical intervention in work contexts;
Reveals skills to create and develop an artistic project.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Crianças (pedagogia do modelo):
Música "Hip-Hop";
Decomposição da música (estrutura; ritmos; batimentos; frases musicais; blocos musicais; tempos e contra-
tempos);
Montagem coreográfica (planos; estilos musicais; direções; impactos; velocidades (BPM));
Jovens e adolescentes (Pedagogia da descoberta):
Música "MTV-Dance"
Decomposição da música (estrutura; ritmos; batimentos; frases musicais; blocos musicais; tempos e contra-
tempos);
Montagem coreográfica (planos; estilos musicais; direções; impactos; velocidades (BPM));
Adultos / idosos (Pedagogia do modelo):
Música "do mundo" ( ritmos latinos; Rock' n'Roll; ritmos orientais, etc )
Decomposição da música (estrutura; ritmos; batimentos; frases musicais; blocos musicais; tempos e contra-
tempos);
Montagem coreográfica (planos; estilos musicais; direções; impactos; velocidades (BPM))

6.2.1.5. Syllabus:
Children (educational model):
"Hip-hop" music;
Decomposition of music (structure; rhythms; beats; musical phrases; musical blocks; beats and counter-beats);
Choreographic composition (plans; musical styles; directions; impacts; speed)
Youth and adolescents (pedagogy of discovery):
"MTV-Dance" music
Decomposition of music (structure; rhythms; beats; musical phrases; musical blocks; beats and counter-beats);
Choreographic composition (plans; musical styles; directions; impacts; speed)
Adults/seniors (Education model):
“World music" (Latin rhythms; Rock 'n' Roll; Oriental rhythms, etc)
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Decomposition of music (structure; rhythms; beats; musical phrases; musical blocks; beats and counter-beats);
Choreographic composition (plans; musical styles; directions; impacts; speed)

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os conteúdos programáticos procuram traçar um panorama alargado sobre as principais questões envolvidas na
teoria e
prática da dança, suas diferentes vertentes artísticas e ativá-las no domínio específico da Educação Social.
Através da articulação entre a teoria e a prática, estimula-se a capacidade dos estudantes refletirem sobre as
potencialidades
do trabalho artístico na dança, desenvolvido como instrumento de intervenção educativa com crianças, jovens e
idosos. Proporciona-se aos estudantes um espaço para a análise crítica, com o sentido de aprofundar os seus
conhecimentos artísticos, pedagógicos e a sensibilidade estética para posterior aplicação na planificação de
atividades de dança.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus seeks to draw a broad panorama on the main issues involving the theory and practice of dance, its
different artistic aspects and work them in the specific field of Social education.
Through the articulation between theory and practice, stimulates the ability of students reflect on the potential of
artwork in dance, developed as an instrument of educational intervention with children, young and elderly people.
Provides students a space for critical analysis, deepening their knowledge, pedagogical and artistic aesthetic
sensibility, for further application in the planning of dance activities.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Estratégias e recursos utilizados:
Exposição
Trabalho individual
Trabalho de grupo
Descrição:
A componente prática de cada item curricular será precedida de uma breve abordagem teórica a fim de se
estabelecer uma relação entre o "conceito" e o " objeto cultural" (Dança);
Os exercícios de dança serão desenvolvidos ao nível individual, ao nível de pequeno e grande grupo com temas
específicos;
A aula obedecerá a uma estrutura que permite uma constante criação e avaliação de coreografias.
Formas de avaliação e respetiva poderação:
Trabalho individual 40%
Trabalho de grupo 40%
Atitudes socioafetivas 20% (empenho, implicação, cooperação, disponibilidade, pontualidade, assiduidade)
Descrição:
A avaliação da unidade curricular reporta-se a uma performance individual (40%), ao desempenho ao nível do
trabalho em pequeno e /ou grande grupo (40%) e as atitudes e valores (20%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Strategies and resources:
Presentations
Individual work
Group work
Description:
The practical component of each curricular item will be preceded by a brief theoretical approach in order to
establish a relationship between the "concept" and the "cultural object" (dance); Dance exercises will be developed
on an individual level, at small and large group level with specific themes;
The class will obey a structure that allows a constant creation and evaluation of choreography.
Forms of assessment and their weighting:
Individual work 40%
Group work 40%
Social and affective attitudes: 20% (commitment, involvement, cooperation, availability, punctuality, attendance)
Description: the course unit assessment relates to an individual performance (40 %), the work in small and /or large
group (40%) and the attitudes and values (20%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias de ensino a adotar nesta unidade curricular pretendem promover a capacidade dos estudantes
estabelecerem relações entre a teoria e a prática através da discussão crítica quer com o professor, quer com os
demais
estudantes, estimulando a criatividade e o pensamento crítico por parte dos estudantes. A tipologia das aulas
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repartidas em
teóricas e práticas procuram a partilha de conhecimentos sobre a importância da Dança para o desenvolvimento da
sensibilidade estética e formação integral do indivíduo. Estas metodologias pretendem privilegiar a capacidade
reflexiva dos estudantes através do debate, visualização e discussão de documentários e filmes avaliando a
capacidade de relacionar a teoria e a prática quer individualmente, quer em grupo, de modo que os estudantes
compreendam as potencialidades da dança como instrumento de intervenção educativa. Os trabalhos em grupo
pretendem desenvolver uma abordagem pedagógica e criativa nos estudantes, estimulando ao mesmo tempo a
capacidade de comunicação, criatividade e o pensamento crítico ao nível da dança. O trabalho autónomo privilegia
a pesquisa de conhecimentos teórico-práticos nas diversas vertentes artísticas da dança, e a sua aplicabilidade na
abordagem pedagógica e artística nos trabalhos práticos apreciados pelo professor.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies in this curriculum unit plan to promote the ability of students to establish
relationships between theory and practice through critical discussion with the teacher or other students,
stimulating creativity and critical thinking of the students. Typology of lessons, divided into theoretical and
practical, seeks knowledge sharing about the importance of dance for the development of aesthetic sensitivity and
integral formation of the individual. These methodologies intended to focus on the students ' reflective capacity
through the debate, viewing and discussion of documentaries and films, by evaluating the ability to relate theory
and practice both individually and in groups, so that students understand the potential of dance as an instrument of
educational intervention. Group works intend to develop student’s pedagogical and creative approach, stimulating
at the same time the ability to communicate, creativity and critical thinking at the dance level. Autonomous work
focuses on theoretical and practical knowledge research in the various artistic aspects of dance, and their
applicability in pedagogical and artistic approach in practical work. assessed by the teacher.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
J. Barata; O. Coelho. (2002), Hoje há Educação Física. Texto Editora. Lisboa
In: Reveue EPS (1990). Enseigner la Dance
F.I.S.A.F. (Féderation Internationale du Sport et des Activitées de Fitness). (1998). Le Guide de Fitness. Paris

Mapa X - Oficina de Teatro

6.2.1.1. Unidade curricular:
Oficina de Teatro

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Margarida Maria da Mota Ferreira Machado 32 (32P)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Divulgação da literatura dramática e de ficção para o jovem e para o idoso; Capacidade para produzir trabalhos
performáticos direccionados para o jovem e para o idoso; Implementação e integração de conhecimentos cénicos,
de dança, cenografia, interpretação e encenação num projecto teatral final.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Disclosure of dramatic and fictional literature for youngsters and elders. To be able to produce performative works
directed for youngsters and elder. To be able to implement and put together scenic, dance, scenography, roll play
and direction of a drama project.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Os elementos constituintes do espectáculo e da estrutura de produção teatral
2. Jogos e exercícios Dramáticos
2.1. O papel da improvisação no Teatro: improvisações a partir de temas, de textos e da música
3. Teatro do Quotidiano:
3.1. Caracterização cénica dos diversos tipos sociais
3.2. Caracterização performática de tribos juvenis (rurais e urbanas)
4. Atelier de dicçãoe de colocação de voz:
4.1. Respiração diafragmática
4.2. As características da voz: intensidade, tonalidade e ritmo
4.3. Colocação de voz e técnicas de projecção vocal
4.4. Técnicas de dicção aplicadas à interpretação de textos
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5. Leitura encenada de textos de literatura dramática orientados para o jovem e para o idoso
6. Teatro intercultural: Músicas e dramaturgias do mundo
7. Movimento e drama: o teatro físico, o movimento e a dança como elementos do Teatro
7.1. Valsa vienenense
7.2. Tango argentino
7.3. Street dance

6.2.1.5. Syllabus:
1.The constituting elements of show and the structure of theatrical production
2.Dramatic games and exercises
2.1.The role of improvisation in Theatre: improvising from themes, texts and music
3.Theatre in daily life:
3.1.Scenical characterization of diverse social types
3.2.Performative characterization of juvenile tribes (rural and urban)
4.Diction and voice placement atelier:
4.1.Diafragmatic breathing
4.2.Voice characteristics: intensity, tone and rhytm
4.3.Voice placement and vocal projection technics
4.4.Diction technics applied to text interpretation
5.Staged reading of dramatic literature directed to youngsters and elder
6.Intercultural theatre: music and dramaturgy of the world
7.Movement and drama: physical theatre, movement and dance as theatrical elements
7.1.Viennese Waltz
7.2.Argentine Tango
7.3.Street dance

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Todos os conteúdos supra-citados concorrem para formar um estudante/futuro profissional que seja detentor de
um conhecimento teórico e prático do amplo espectro social. Pretende-se que o futuro educador social saiba
intervir no terreno em termos artísticos, quer no campo do jovem quer no do idoso.
A unidade curricular tem também como objectivo fazer com que o estudante aceda ao domínio do léxico do
espectáculo, bem como ao conhecimento da estrutura de produção teatral.
Objectivo basilar é também, e sobretudo, saber encenar com temas pertinentes que abranjam o jovem e o idoso,
bem como as etnias mais diversificadas.
Os conteúdos programáticos contemplam cabalmente esta dimensão.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
All the contents described above tend to educate a student/future professional with a broad theorical and practical
knowledge. It is intended that the future social educator can be able to intermediate in an artistic ground, both with
youngsters and elders.
The curricular unit is also guided for the students dominance of performance lexicon as well as the strucuture of
drama production. It is also intended that students can be able to stage relevant themes directed to youngsters and
elders, as well as ethnical groups.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Estratégias e recursos utilizados:
Exposição
Debate
Análises de documentos
Trabalho individual
Trabalho em grupo
Projeto
Experimentações
Casos práticos
Descrição:
Estratégias e recursos utilizados:
Aulas práticas com suporte de vídeo e bibliográfico, baseadas em improvisações, oficinas, treino pessoal, work in
progress, ensaios e espectáculos.

Formas de avaliação e respetiva ponderação:
teórica e prática. Trabalho teórico 20%; Trabalho prático 80%
Descrição:
- Encenação e interpretação de um texto sobre a temática do jovem ou do idoso: 60% (trabalho de grupo)
- Criação e interpretação de sketches sobre as diversas tribos juvenis existentes na sociedade ocidental: 20%
(trabalho de grupo)
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- Relatório sobre o visionamento de um espectáculo de teatro profissional: 20% (trabalho individual)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Strategies and resourses:
Exposition
Debate
Document analysis
Individual work
Group work
Project
Rehearsal
Case study
Explanation:
Strategies and resourses:
Practical classes supported on video and bibliograph, and based on improvisation, workshop, personal training,
work in progress, rehearsal and performance.

Evaluation:
Theoretical work: 20%; Practical work: 80%
Description:
Staging and play on a text about youngster or elderly 60% (work group)
Writing and playing a sketch on western society juvenile groups 20% (work group)
Report on a professional theatre play 20% (individual work)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias de ensino desta unidade curricular têm componentes teóricas, mas sobretudo práticas, tal como
é próprio de uma cadeira de “oficina”. As aulas teóricas visam sobretudo dar a conhecer o léxico do espectáculo,
tal como ficção e dramaturgias do Mundo para o jovem e para o idoso.
As aulas práticas ao nível do movimento/ corpo/ postura/ atitudes/ coreografia/ voz/ interpretação/ encenação
proporcionam ao estudante não só a consciencialização das suas capacidades expressivas mas dotam-no também
da capacidade da construção de projectos pertinentes para o jovem e para o idoso.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This curricular unit methodologies have theoretical elements, but mainly practical - as expected on a workshop
class. Theoretical classes are aimed on knowledge about the stage lexicon, such as fiction and drama of the world
for youngsters and elders.
Practical classes include movement/ body/ pose/ coreography/ voice/ play/ stage and give students not only
self-knowledge about their own artistical qualities but also give them the abbility of constructing relevant projects
for youngsters and elders.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BARON, Jeff, Visitas ao Snr. Green. Versão do Teatro experimental do Porto
BECKETT, Samuel, 1973 - Dias felizes, Lisboa, Estampa
BERKOFF, Steven - Kvetch. Versão da ESMAE
FOSSE, Jon - Lilás, Lisboa, Livrinhos de Teatro/ Artistas Unidos, nº19. ISBN-972-8972-o5-9978-972-8972-05-9
Fous de dance-Tango, Buto, Modern dance, Col. Autrement, nº51, série Mutations, Julho de 1983
KANE, Sarah, 2004 - Teatro Completo, Porto, campo das Letras. ISBN-972-610-448-3
LANDAU, Jacob, 1956 - Études sur le Théâtre et le cinéma arabes, Paris, Maisonneuve et Lareuse
PYM, Barbara ,1997- Quarteto de Outono, Lisboa, Cotovia, Col. Outono Inverno.ISBN-972-8028-87-3
ROUBINE, Jean-Jacques, 1990 - Théâtre et mise en scène, Paris, Dunod
SARTON, May - Prepara-te para a morte e segue-me, Lisboa, Cotovia, Col. Outono Inverno
SOLMER, Antonino, (dir), 2003 - Manual de Teatro, Lisboa, Temas e Debates.ISBN-972-759-602-9
STANISLAVSKI, Constantin, 1977 - A Construção da Personagem, Lisboa, Textos para uma cultura popular

Mapa X - Sociologia da Educação

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sociologia da Educação

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gabriela de Pina Trevisan 32 (10T/10TP/12OT)
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6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Identificar o campo, objeto de estudo e temáticas centrais da sociologia da educação
Compreender a complexidade do conceito de socialização em ambiente escolar
Problematizar teorias da reprodução social, identificando a escola como veículo de reprodução social e cultural
Identificar os principais elementos de análise da escola contemporânea
Questionar a instituição escolar a partir dos papéis dos seus atores
Compreender o papel da criança na escola: o ofício de aluno e o ofício de criança

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
identify the field study and main themes of sociology of education
understand the complexity of the socialization concept in school settings
problematise theories of social reproduction by identifying school as a vehicle of social and cultural reproduction
identify main elements of analysis of contemporary school
question school as an institution taking as a standpoint the role of actors
understand the role of the child in schoold: the mètier d'éleve and the métier d'enfant

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A Sociologia da Educação como disciplina - teorias clássicas da Sociologia
Processos de socialização escolar e teorias da reprodução social
Contribuição da Sociologia da Educação para a compreensão da educação escolar
A escola - contributos de análise
A institucionalização da Infância, as culturas infantis, e a invenção do aluno

6.2.1.5. Syllabus:
The sociology of Education as a subject - classical theories of Sociological analysis
School socialisation processes and theories of social reproduction
Contributes of the Sociology of Education for the understanding of school education
School - contribuites of analysis
The institutionalisation of childhood, childhood cultures and the invention of the pupil

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os conteúdos são adequados à u.c.. os conteúdo 1 permite aos estudantes identificar a sociologia da educação
como campo próprio de estudo, com objeto de estudo e metodologias de análise específicas. O ponto 2, responde
ao objetivo de compreender e analisar a complexidade da socializaçaõ escolar, distinguindo-a face a outros tipos.
O ponto 3 responde de modo amplo aos objetivos de compreensão das teorias da reprodução social pela escola, e
o 4, à identificação dos elementos centrais de análise da escola. Finalmente, o ponto 5, responde aos objetivos de
questionamento pela perspetiva crítica da escola, a partir da análise dos seus atores, adultos e crianças, e o lugar
que a criança ocupa nesta instituição, a partir do confronto entre o papel tradicional de aluno, partindo da noção de
ofício de aluno versus a noção de ofício da criança, mais abrangente e contemporânea da Infância dos nossos
dias. Todos os conteúdos contribuem para a aquisição de uma perspetiva crítica sobre a escola.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
contents are fit to the proposed learning goals. Point 1 allows students the identification of the sociology of
education as a specific field of sociological studeis with a specific subjet and methods of analysis. Point 2
responds to to goal of understanding and analysing the complexities of school socialisation, by distinguishing
them from others. Point 3 widely works goals of understanding theories of social reproduction in school settings,
and 4, on the identification of main elements of caracterisation of schools as organisations. Finally, point 5
responds to goals of questionning ona critical perspective of school, from the analysis of their actors, children and
adults, and the places that children take in school, by confronting the traditional role of the pupil, working with
notions as the métier d'éleve and of métier d'enfant, taking a more contemporary apporach of childhood. All
contents contribute for the acquistion of a critical perspective on school.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
os estudantes serão convidados a assistir a aulas teóricas onde de introduzem as problemáticas centrais da u.c. ,
acompanhadas por momentos teórico-práticos onde os estudantes serão convidados a discutir textos trazidas para
a sala de aula, visionar documentários, e reflectir em conjunto sobre as questões levantadas. A par destes
momentos, os estudantes realizarão trabalhos de grupo e individuais de reflexão sobre um dos conteúdos do
programa, utilizando-se para esse efeito quer o tempo de trabalho autónomo proporcionado pela u.c. quer o tempo
de orientação tutorial em espaço de sala, supervisionado pela docente. A promoção de debates, de leituras críticas
de textos e de documentários contribuirá para a aquisição das competências de análise crítica da instituição
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escolar, que a u-c. se propõe atingir.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Students are invited to have theoretical lessons where main concepts and theories are intrioduced, folowed by
theoretical-practical moments of discussions of texts, screening of documentaries in order to reflect on proposed
issues. Alongside these moments, students are invited to elaborate a group work on a specific content of the
curricular unit, using bith aunomous work time and tutorial time in the classroom, supervised by the teacher.
Debates, critical readings and documentaries contribute to the acquisition of ciritical analysis of the school
institutions that the curricular unit aims to achieve.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias de ensino consideram-se adequadas aos resultados esperados. Ao abordar teoricamente os
principais conceitos e autores da área disciplinar e conhecendo as suas especificidades, os estudantes
tornar-se-ão capazes de identificar a área de estudo e conhecer metodologias de análise próprias à realidade
educativa e à instituição escolar. A leitura crítica de textos permite também atingir este objetivo. Ao mesmo tempo,
as aulas teórico-prática, de debate e leitura crítica de textos, dão ao estudante um papel ativo na construção do seu
conhecimento, permitindo uma análise crítica das diferentes perspetivas, nomeadamente, da construção da escola
e das teorias da reprodução. O visionamento de vídeos permite aos estudantes efetivar esse conhecimento através
do debate. A realização de trabalhos de grupo, juntamente com as aulas teóricas, permite aos estudantes abordar
diferentes conteúdos da u.c., supervisionados pelo docente, e compreender, identificar e problematizar a
instituição escolar. Do mesmo modo, o trabalho individual de recensão crítica de uma problemática atual da
educação, permite aos estudantes focarem-se na perspetiva dos atores no sistema escolar, em particular, das
crianças enquanto crianças alargando a perspetiva da criança como aluno na escola. Todas estas metodologias
pretendem que o estudante assuma um papel central na aquisição de competências de compreensão, reflexão
crítica e conhecimento da instituição escolar, mobilizando diferentes quadros concetuais e diferentes perspetivas
sobre a mesma.
Trabalho de grupo - 40%
Trabalho individual (recensão crítica de texto) - 40%
Participação e debate na sala de aula - 20%

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Methodologies are fit to the expected learning results. By performing theoretical approaches of concepts and main
authors, knowing its specificities student become able to idntify the field and the specific methodologies of
analysis of the educational reality and the school institution. The critical reading of main texts allows the learning
result to be achieved by students. At the same time, theoretical and practical classes, of critical reading of texts and
debate provides students with an active role allowing a critical analysis of different perspectives, namely of school
construction and theories of reproduction. Documentaries and films allows students to approach the different
contents of the curricular unit sueprvised by teachers and understand, identify and problemetise the school
institution. In the same sense individual work on rpoducing a critical recension of a current educational issue
allows students to focus on the perspective of actors in the school system particularly children as children by
broadening the perspective of the pupil in school settings. These methodologies give students an active role in the
process of aquiring specific competences, such as understanding, critical relfexion and knowledge of the school
instituion, mobilising different conceptual framewroks and different perspectives on it.
Group work - 40%
Individual work ( critical recension of a text) - 40%
participation and debate in the classroo - 20%

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BOURDIEU, Pierre (1970). A reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino. Lisboa:Veja
BOURDIEU, Pierre (2007). A miséria do mundo. Petrópolis:Vozes.85-326-1818-9
ESTEVES, António J., (1992) – A sociologia da educação na formação de professores, in António J. Esteves, S.
Stoer (org.) A Sociologia na escola, Porto, Afrontamento, p.63-81
Gimeno Sacristán, José (2005). O aluno como invenção. Porto Alegre: Artmed.972-0-34170-x
RESENDE, J.M.; VIEIRA, M.M.(1993) – A desconstrução de uma prática: do saber ao fazer em Sociologia da
Educação, in Fórum Sociológico, 2, p. 158-161
SARMENTO, Manuel Jacinto (org.) Autonomia da Escola – Políticas e Práticas. Porto: Edições ASA, p.
285-295.371.1S255auto
STOER, Stephen (1979). Educação e mudança social em Portugal: 1979-1980. Uma década de transição. Porto:
Afrontamento. 37.015.4S882ed
VALENTIM, J.P., (1997) – Escola, Igualdade e Diferença. Porto: Campo das Letras, p. 84-99.

Mapa X - Estratégias de Reinserção Social

6.2.1.1. Unidade curricular:
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Estratégias de Reinserção Social

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gabriela de Pina Trevisan 48 (16T/16TP/16OT)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Reconhecer a relatividade dos conceitos de norma, desvio e crime, como enquadradores dos valores sociais
fundamentais
2. Identificar contextos problemáticos de intervenção, com populações específicas, reconhecendo o valor da
inclusão social como acto de cidadania e indivíduos e grupos
3. Mobilizar conhecimentos de práticas institucionais e políticas sociais de reinserção social, a partir de uma
perspectiva crítica e reflexiva
4. Problematizar uma realidade, analisando as respostas institucionais, as estratégias e as práticas de reinserção, a
partir de uma postura reflexiva, atenta e crítica, equacionando o papel do educador social na reinserção social

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Recognise the relativity of concepts such as norm, deviation and crime, framing them in current social values
2. Identify problematic contexts for intervention, within specific social groups, by recognising social inclusion as an
act of citizenship of individuals and groups
3. Mobilise knowledges on institutional practices and social policies on social reintegration from a reflexive and
critical perspective
4. problematise a given social reality, analysing social responses, strategies and practices of reintegration, using a
critical and reflexive posture on the role of the social educator

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Da Integração social
a) norma e desvio - breve análise conceptual
b) processos de precarização e vulnerabilidade nas sociedades contemporâneas
2. O sistema penal e prisional
a) Pena versus reinserção
b) Liberdade versus encarceramento
3. Âmbitos de actuação da Reinserção Social
a) reclusão - estigma, reclusão e possibilidades de reinserção
b) toxicodependência - importância da prevenção e do trabalho em rede; as dimensões da reinserção social. A
reinserção na família e no mercado de trabalho
c) cidadãos portadores de deficiência - família e protecção social; Emprego Protegido
d) saúde mental - Família, unidades de saúde e comunidade; tratamento hospitalar
e) crianças e jovens em risco - sistema Tutelar de Menores; Centros Educativos e Instituições para Menores em
risco
4. O papel do educador social nos diferentes âmbitos de actuação
a) o educador na reinserção social
b) o papel das equipas multidisciplinares e do trabalho em rede

6.2.1.5. Syllabus:
1. Social integration
a) norm and deviation - brief conceptual analysis
b) processes of vulnerability on contemporary sociedties
2. the legal and penal system
a) penalty versus social reintegration
b) liberty versus prison
3. Arenas of Social reintegration
a) exclusion, stigma, and reintegration possibilities
b) drug adiction - prevention and netwroking; social reintegration dimensions - family and labour market
c) disabled citizens - family and social protection; Protected Employment policies
d) mental health - family, health units and community services, hospital treatment
e) children and youth at risk - The legal Penal system; educational centres and foster care institutions
4. the social educator in different areas of performance
a) in social reintegration
b) multidisciplinary teams and networking

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
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Os conteúdos programáticos consideram-se adequados. Assim o ponto 1 e 2 desconstroem os conceitos centrais ,
discutindo-se a partir da leitura de textos essenciais os conceitos levando a que seja atingido o resultado 1 de
aprendizagem. Atendendo aos âmbitos de actuação dos educadores sociais, a u.c trabalha depois grandes campos
de reflexão, para os quais cada conteúdo analisa especificamente os principais conceitos e respostas sociais e
políticas sociais em Portugal, atingindo-se os resultados 2 e 3. os estudantes tornam-se capazes de os conhecer
de modo crítico de de reflectir sobre a importância de políticas que promovam a cidadania e a inclusão social.
Finalmente, e em cada bloco temático, os estudantes são convidados a fazer a ponte entre o perfil do educador e
as estratégias sociopedagógicas que deverão mobilizar nas práticas institucionais e no trabalho multidisciplinar,
reconehcendo-o como factor de sucesso nas intervenções em cada um dos domínios de análise propostos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Contents are seen as fit. Points 1 and 2 of the syllabus abalyze main concepts, through the discussion of texts seen
as essential in terms of reading for students, aiming result 1 of the learning process. By being awrae for the main
areas of inetrvention of the social educator, the c.u. focus later on reflection arenas seeign specific responses and
concepts and social poilicies in Portuguese reality, aimgin points 2 and 3 of the syllabus. Students are able to know
on a critical way the importance of policies that promote citizenship and social inclusion. Finally each theme invites
students to reflect on the role of the social educator and on social and pedagocial strategies that can be built in
each field area.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas mobilizam-se a partir de Exposição e análise de textos, e de momentos de trabalho individual e coletivo.
As aulas serão divididas por momentos de produção de sínteses teóricas pela docente da unidade, e pela
discussão com os alunos quer de textos trazidos anteriormente na aula, quer de material analisado no momento da
aula. Os alunos são convidados a debater, discutir, refletir acerca das propostas, dos filmes visionados, e dos
trabalhos de grupo, em cada aula, de modo a que todos os grupos tomem contacto com os diferentes conteúdos
programáticos da unidade curricular. Da avaliação fazem parte um teste de avaliação de conhecimentos teóricos
(40%) e a realização de um trabalho prático, interligado com a unidade curricular de Populações em Risco, com
60% da avaliação final. Neste trabalho, os estudantes refletem acerca de um dos domínios específicos de atuação
trabalhados em aula.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes are organised with theoretical moments and text analysis and discussions and on moments of individual
and grouop work from students. In each class students have access to theoretical synthesis made by the teacher
and then discussed with students, from texts or other materials relevant for the class. Students are then invited to
debate, discuss, and reflect on proposals, on movies related to the field area, and with group work in each class. In
this sense all groups have contact with all programtic themes. These group works and individual reflections are
then part of the evaluation process of aquired competences by students.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias de ensino são consideradas adequadas comvista à aquisição dos diferentes resultados de
aprendizagem. No alcance do resultado 1. Reconhecer a relatividade dos conceitos de norma, desvio e crime, como
enquadradores dos valores sociais fundamentais - contribuem as aulas teóricas de exploração dos conceitos e a
leitura de textos centrais da temática seguida da discussão com os grupos de trabalho sobre os mesmos. Ao
mesmo tempo, a utilização de exemplos práticos que os estudantes trazem das suas práticas de observação de
contextos institucionais ajudam a essa reflexão. Nos resultados 2. Identificar contextos problemáticos de
intervenção, com populações específicas, reconhecendo o valor da inclusão social como acto de cidadania e
indivíduos e grupos e 3. Mobilizar conhecimentos de práticas institucionais e políticas sociais de reinserção social,
a partir de uma perspectiva crítica e reflexiva os conteúdos temáticos de análise de diferenets contextos
associados a respostas sociais específicas e a uma análise das políticas sociais que os suportam, permitem que
os estudantes sejam capazes de identificvar essas respostas e refletirem sobre elas a partir de uma lógica de
inclusão social. A identificação das diemnsões centrais de actuação na reinserção social, bem como uma reflexão
a partir do papel do educador e das equipas multidisiciplinares, particularmente relevantes nestes contextos,
permitem aos estudantes discutir diferentes estratégias de inetrvenção e conceber outras que do seu ponto de
vista, pudessem ser equacionadas nesses mesmos domínios de actuação de resto, o trabalho de grupo, incide
particularmente nessas mesmas estratégias, na sua fundamentação e no modo como os estudantes as aplicariam
num contexto real de inetrvenção.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Methodologies are seen fit to achieve main goals and learning results. On result 1 - recognise the relativity of
concepts of norm, deviation and crime - theoretical classes contribute to deepen those concepts based on the
reading of fundamental texts floowed by group discussion. At the same time, practical examples help students
acquire the basic notions they have from their institutional practices. On result 2 - identify main contexts of
intervention with specific groups - and 3 - mobilise knowledges and instituitional practices and social policies of
social reintegration from a critical perspective - allow students to identify those responses and reflect on the
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pertinence of social policies from a logic of social inclusion. By identifications of those arenas of action and a
reflection on the social role of the social educator students are the able to learn and discuss main intervention
strategies and conveive different ones, on group work, according to a selected theme. Students are invited to
porblematise new strategies and "apply" them as if they were build in the real world.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
AGRA, Cândido da (1998), Entre droga e crime, Lisboa, Notícias Editorial.ISBN 978-972-46-1794-7
BANDEIRA, Marina; Ireno, Esther de Matos (2002), "Reinserção Social de Psicóticos: Avaliação Global do grau de
assertividade, em situações de fazer e receber crítica" in Psicologia: Reflexão e crítica, 15(3), 665-675.
CARVALHO, Maria João Leote (2003), Entre as malhas do desvio: jovens, espaços, trajectórias e delinquência,
Oeiras, Celta Editora.ISBN 972-774-166-5
FERNANDES, Luís (1998), O sítio das drogas, Lisboa, Notícias Editorial.972-46-0966-9
FERNANDES, Luis (2006), "O Medo à Cidade", Actas do Encontro Intervenção Social, Saberes e Contextos, Porto,
Edições ESE Paula Frassinetti, pp. 99:110.ISBN 972-99174-3-4
PAUGAM, Serge (2003), A Desqualificação Social. Ensaio sobre a nova pobreza, Porto, Porto Editora.ISBN
972-0-34856-9
PIMENTEL, Alberto Manuel Ferreira (2001), Acção Social na Reinserção Social, Lisboa, Universidade Aberta.ISBN
972-674-331-1

Mapa X - Língua Gestual

6.2.1.1. Unidade curricular:
Língua Gestual

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Manuel Peixoto Afonso 48 (10T/38TP)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Identifica mudanças na forma como a sociedade conceptualizou a educação de surdos
Reconhece a língua gestual como um marcador cultural da comunidade Surda
Discute a utilização da Língua Gestual nos vários contextos sociais
Distingue os papéis e funções de intérprete de LGP e docente de LGP
Domina algumas noções básicas de Língua Gestual Portuguesa
Reconhece as diferentes configurações dos gestos
Adquire vocabulário básico de algumas áreas temáticas

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Identifies changes in the way society conceptualized the Education of the Deaf.
Recognizes sign language as a cultural marker of deaf community
Discusses the use of sign language in various social contexts
Distinguishes the roles and functions of LGP interpreter (Sign Portuguese language) and LGP docent (Sign
Portuguese language).
Masters some basics concepts of Portuguese sign language.
Recognize the different configurations of gestures
Acquires basic vocabulary of some thematic areas

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A Língua Gestual como marcador cultural
2. Noções básicas de Língua Gestual
3. Utilização da LGP nos vários contextos sociais

6.2.1.5. Syllabus:
1. Sign language as cultural marker
2. Sign language basics concepts
3. Use of LGP (Sign Portuguese language) in different social contexts

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os conteúdos programáticos organizam-se numa perspetiva de abordagem global inicial da LGP enquanto
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marcador cultural permitindo aos estudantes perceber que não se trata de um código mas de uma língua. Em
seguida os estudantes irão aprender aspetos básicos da LGP o que lhes permitirá adquirir algum vocabulário e
noções gramaticais. Finalmente, os estudantes irão refletir sobre as dificuldades de acesso dos Surdos a diversas
instituições e serviços sociais e a importância da LGP nesse contexto.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents are organized in a perspective of global approach of the LGP (Sign Portuguese language) as a cultural
marker, allowing students to realize that it is not a code but a language. Then students will learn basics concepts of
LGP allowing them to acquire vocabulary and grammatical concepts. Finally, students will reflect upon Deafs’
difficulties of access to different institutions and social services as well as the LGP importance in that context.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Para além da visualização de vídeos e discussão de textos será privilegiada a componente de prática da LGP. A
avaliação será feita através de uma pequena prova em LGP.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In addition to viewing videos and texts discussion the practical component of LGP (Sign Portuguese language) will
be privileged. The assessment will be through a small test in LGP.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Ao se privilegiar a prática de LGP vai-se ao encontro das caraterísticas da LGP enquanto língua visuo-motora. Por
outro lado, permite-se desenvolver nos estudantes competências de conhecimento mínimo da língua
enquadrando-a num contexto da cultura de uma minoria linguística e cultural.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
By favoring the practice of LGP (Sign Portuguese language) will meet the LGP features as a visual -motor language.
On the other hand, allows students to develop skills of language minimal knowledge, framing it in the context of the
culture of a linguistic and cultural minority.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
AFONSO, Carlos (2008). Reflexões sobre a surdez. Porto: Gailivro.
AMARAL, Maria Augusta (2002). Língua gestual e leitura em crianças surdas. Estudo experimental de aplicação de
um modelo bilingue. Lisboa: Faculdade de Letras.
BAPTISTA, José Afonso (2008). Os surdos na escola. A exclusão pela inclusão. Vila Nova de Gaia: Fundação
Manuel Leão.
FERREIRA, António Vieira (1991). Gestuário/Língua Gestual Portuguesa. Lisboa: Ministério da Educação e
Ministério do Emprego e Segurança Social.
LABORIT, Emmanuelle (2000). O grito da gaivota. Lisboa: Editorial Caminho.
LANE, Harlan (1997). A máscara da benevolência. A comunidade Surda amordaçada. Lisboa: Instituto Piaget.
MARTINS, Maria Raquel Delgado; COUTINHO, Amândio e AMARAL, Maria Augusta (1994). Para uma gramática da
Língua Gestual portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho.
SVARTHOLM, Kristina. (1998). “Aquisição de segunda Língua por Surdos”. Espaço. Brasil: Instituto Nacional de
Educação de Surdos.

Mapa X - Língua Inglesa

6.2.1.1. Unidade curricular:
Língua Inglesa

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Luísa de Oliveira Ferreira 48 (45TP/3O)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O Estudante identifica países de expressão inglesa, suas línguas e culturas, bem como sabe localizar num mapa
países de expressão inglesa e caracteriza diferentes países de expressão inglesa quanto aos seus aspetos
socioculturais. Pretende-se potenciar a compreensão dos pontos essenciais de uma sequência falada que incida
sobre assuntos correntes do trabalho, da escola, dos tempos livres, que se compreenda os pontos principais de
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muitos programas de rádio e televisão sobre temas atuais ou assuntos de interesse pessoal ou profissional,
quando o débito da fala é relativamente lento e claro. Promove -se a compreensão de textos em Língua inglesa,
acentuando-se a aposta participada em conversas sobre assuntos conhecidos, de interesse pessoal ou social,
ressaltando a articulação de expressões de forma simples para descrever sentimentos e opiniões.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The student identifies English-speaking countries, their languages and cultures, and is also able to locate on a map
English-speaking countries and characterizes English-speaking countries regarding sociocultural aspects. The
intention is to potentiate the understanding of key points of a spoken sequence with emphasis on current work,
schools, leisure time affairs, being able to understand the guidelines of many radio and television shows about
current events or matters of personal or professional interest, when the English is relatively slowly and calmy
pronounced. The understanding of texts written in English is promoted, accentuating our emphasis on talking
about known subjects, of personnal or social interest, highlighting the articulation of expression in a simple
manner to describe feeling and opinions.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Englishes: language, culture, history and geography
2. Food
3. Sports
4. Family Life
5. Social Issues
6. Culture and technologies
7. Education
8. Work
9. Shopping

6.2.1.5. Syllabus:
1. Englishes: language, culture, history and geography
2. Food
3. Sports
4. Family Life
5. Social Issues
6. Culture and technologies
7. Education
8. Work
9. Shopping

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Um Educador Social move-se em contextos sociais específicos e o domínio das expressões oral e escrita em
Língua Inglesa assume-se como mais uma ferramenta de trabalho, de informação e de pesquisa, já que este
profissional trabalha com grupos, dinamiza estratégias grupais ou individuais, dirige reuniões, usa as suas
competências específicas, linguísticas na execução diária das suas tarefas. Assim, a conceção desta unidade
curricular assenta neste contributo das competências linguísticas em Língua Inglesa, revertendo de forma clara
para a construção do perfil formativo deste Estudante que tem no domínio destas competências uma mais-valia
para uma atuação/intervenção com mais sucesso e propósito.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The Social Educator moves in specific social contexts and mastering oral and written expressions in English gains
shape as a work, information and research tool, being that this professional works with groups, dinamizing group
or individual strategies, directing meetings, using their specific linguistic skills in the daily execution of their tasks.
This way, the design of this curricular unit focuses on the contribution of the linguistic skills in English, clearly
giving back to the construction of the formative of this Student, that may use his mastering of said skills as a added
value for acting/intervening more successfully and purposefully.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias selecionadas consubstanciam-se em aulas de teor teórico-prático, alternadas por apresentação
de trabalhos e pela análise textual e gramatical. A correção individual e coletiva de texto e os apresentações orais
serão igualmente momentos para potenciar a oralidade e a escrita.
A análise e produção de textos de várias tipologias bem como a simulação de contextos específicos de produção
oral e escrita suportam a intencionalidade inscrita na descrição competencial desta unidade curricular assim como
a avaliação oral contínua (participação oral em atividades propostas):
Avaliação oral contínua (10% + 30%)
Duas Provas Escritas: Ponderação: 1º teste (30%) + 2º teste (30%).
Avaliação final
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Exame final escrito (60%) + Exame final oral (40%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The selected methodologies gain shape in theorical-pratical classes, alternated with work presentation and textual
and gramatical analysis. The individual and collective correctness and oral presentations will equally be moments
to potentiate rhetoric and the writing.
The analysis and production of texts of various typologies, as well as the simulation of specific contexts of oral and
written production support the intentionality inwritten objectives in the description of this curricular unit’s skillset,
as well as the continuous oral evaluation (oral participation in the proposed activities):
Continuous oral evaluation (10% + 30%)
Two Written Assignments: Weighing: 1st Test (30%) + 2nd Test (30%).
Final Evaluation:
Final written exam (60%) + Final oral exam (40%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias de ensino elencadas são variadas e pretendem promover o envolvimento dos estudantes nas
tarefas a realizar. Se se pretende que estes estudantes dominem determinadas competências linguísticas para um
uso efetivo em contexto de intervenção, leitura analítica e pesquisa, revela-se fundamental que experimentem estas
metodologias que despertam e promovem diferentes níveis competenciais no estudante.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The numerous selected methodologies intend to promote the engagement of the students concerning the tasks at
hand. It is intended that these students master a certain set of linguistic skills for an efective use in the contexts of
intervention, analitical reading and research, and it is fundamental that they experience these methodologies that
give way to different skill levels on the student.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Longman’ s Dictionary of English Language and Culture Oxford Advanced Learner’ s Dictionary. ISBN 0-19-479900-
X
MURPHY, R. (2008). English grammar in use. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521675802
SWAN, M. (2009). Practical English usage. New York: Oxford University Press. ISBN-10: 0194420981
XENDEN, C.; LATHAM-KOENIG, C. (2008). New English File. Intermediate Student’s Book. Oxford: Oxford University
Press. ISBN 9780194518260

Mapa X - Perspectivas Contemporâneas de Educação

6.2.1.1. Unidade curricular:
Perspectivas Contemporâneas de Educação

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Daniela Alexandra Ramos Gonçalves 48 (48TP)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Relacionar os conceitos de educação, pedagogia e intervenção
Caracterizar a sociedade contemporânea nos seus dinamismos sociais, culturais, educativos, económicos
Relacionar os conhecimentos pedagógico - sociais com a prática sócio educativa procedente de vários contextos
de intervenção
Revelar novas atitudes e valores para uma intervenção pedagógico – social comprometida junto de pessoas/grupos
Revelar competências sociais através da participação em pequeno e grande grupo
Organizar um dossier com documentação sobre o Sentido Atual da Educação
Demonstrar conhecer os problemas actuais da Educação
Manifestar competências para o desenvolvimento de uma Sociedade com respeito pelos Direitos Humanos
Evidenciar capacidade de síntese e espírito crítico

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Relate the concepts of education, pedagogy and intervention
Characterize contemporary society in its social, cultural, educational and economic dynamics
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Relate the pedagogical-social knowledge with educational practices from various contexts of intervention
Reveal new attitudes and values for a socio-pedagogical intervention committed to individuals / groups
Reveal social skills through participation in small and large groups
Organize a portfolio with documentation on the present meaning of Education
Demonstrate knowledge of current issues of Education
Show competences in the development of a society respecting human rigths
Evidence synthesis and critical thinking abilities

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Novos desafios da Educação
Novos Paradigmas da Educação
Competências gerais da Educação: princípios e valores orientadores dos currículos
Os novos modos de aprender e os contextos aprendentes
Dilemas e desafios da Educação na Sociedade do Conhecimento

6.2.1.5. Syllabus:
New challenges for Education
New paradigms of Education
General competencies of Education: principles and guiding values of the curricula
New ways of learning and learning environments
Educationnal dilemmas and challenges in the knowledge society

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os conteúdos programáticos selecionados irão permitir ao estudante responder positivamente aos seguintes
objetivos da unidade curricular, porque procurar-se-á, despertar o estudante para a necessidade e importância da
educação, ajudando-os a desenvolver as competências que permitam aprender a aprender, a refletir, a pensar, a
investigar e e a encontrar soluções sobre e para os problemas atuais da Educação, mais concretamente na
intervenção do educador social. Para além disto, privilegia-se uma metodologia de ensino baseada no
desenvolvimento de competências gerais e específicas, estruturantes de um perfil exigente ao nível dos saberes
SER, ESTAR e FAZER e o envolvimento do estudante em todo o processo, promovendo, assim, processos de
aprendizagem mais autónomos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The selected syllabus will allow students to respond positively to the objectives of the course, once it will be
sought-awaken the student to the need and importance of education, helping them to develop skills that enable
learning to learn, to reflect, to think, to investigate and to find solutions for and to current education problems,
specifically the role of the social educator. In addition, emphasis is placed a teaching methodology based on the
development of general and specific competencies, important in terms of BEING, TO BE and DOING knowledge
profile and student involvement in the whole process, promoting more autonomous learning processes.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Será fornecido um conjunto de textos, e outros recursos pedagógicos, para que o estudante analise, discuta e
retire conclusões sobre questões atuais da Escola, da Educação e da função da Educação Social. O professor será
sempre o pivot e o mediador das aprendizagens. O estudante ou professor serão responsáveis pelas sínteses
finais das temáticas em estudo e discussão. Todo o trabalho será enriquecido pela procura de bibliografia e estudo
conseguido no trabalho autónomo do aluno. Há um investimento no desenvolvimento de uma metodologia de
investigação sócioeducativa que promova a colocação de questões, a busca de informação documental e a inter
ajuda no trabalho a desenvolver em pequeno ou em grande grupo, bem como a criação de um ambiente favorável
aos debates abertos na aula favorecendo aprendizagens tanto aos que escutam como aos que expõem os seus
pontos de vista acolhendo a diversidade de opiniões. 30% avaliação contínua; 70% dossier da unidade curricular.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Students will be provided with a set of texts and other learning resources in order to analyze, discuss and draw
conclusions about current issues of the School, the Education and Social Education role. The teacher will always
be the pivot and the mediator of learning. The student or teacher will be responsible for the final synthesis and
discussion of the thematics in study. All the work will be enriched by literature search and study succeeded in
autonomous student work. There is an investment in the development of a socio-educational research methodology
that promotes asking questions, seeking information and develop mutual aid at work in small or large group, as
well as creating an enabling environment for open discussions in class fostering learning both those who listen
and those who expose their viewpoints, welcoming diverse opinions. 30% continuous assessment; 70% portfolio of
the course.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
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Através das metodologias de ensino utilizadas, nomeadamente a reflexão crítica de textos e documentos relevantes
para os conteúdos programáticos selecionados, bem como o debate e a análise de diferentes situações educativas,
permitirão desenvolver nos estudantes competências no quadro teórico do profissional reflexivo. A capacidade de
argumentar e fundamentar, de estabelecer relações interdisciplinares e de causa- efeito contribuem para a
apropriação de metodologias de intervenção educativa por parte dos estudantes, assim como a exposição teórica
de alguns conceitos e conteúdos permitirá a apropriação de novos conhecimentos por parte dos formandos mas
terá como principal fim desencadear nos estudantes a vontade investigativa de aprofundar novos saberes e
consolidar outros. O clima educativo beneficia a partilha de saberes e a capacidade de exposição dos mesmos por
parte dos formandos, potenciando o desenvolvimento de competências sociais e a valoração dos princípios da
construção ativa e cooperativa do conhecimento, não esquecendo a responsabilidade pessoal evidenciada na
elaboração do trabalho autónomo.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Through the selected teaching methodologies , namely critical reflection on texts and documents relevant to the
selected syllabus as well as discussion and analysis of different educational situations, the students will develop
skills in the theoretical framework of reflective practitioner. The ability to argue and to support, to establish
interdisciplinary cause-effect relationships will contribute to the appropriation of educational intervention
methodologies as well as the theoretical concepts and contents exposition will enable the appropriation of new
knowledge by the trainees: the main purpose is to trigger students to investigate new knowledge and consolidate
others. The educational environment benefits the knowledge sharing and the ability to expose it , fostering the
development of social skills and the valuation of the cooperative and active of knowledge construction principles ,
not forgetting the personal responsibility evidenced in the development of the autonomous work

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
AZEVEDO, Joaquim (Coord.), (2007), Como vamos melhorar a Educação em Portugal. Novos compromissos sociais
pela Educação, in “Debate Nacional Sobre a Educação” – Relatório Final.
CARNEIRO, Roberto (2003), Fundamentos da Educação e da Aprendizagem. 21 Ensaios para o Século XXI. Vila
Nova De Gaia, Fundação Manuel Leão.ISBN 972-97155-5-6
CARNEIRO, Roberto (2004), A Educação Primeiro, Vila Nova De Gaia, Fundação Manuel Leão. ISBN 972-614-366-7
CARVALHO, Adalberto Dias (org.), (2003), Sentidos Contemporâneos da Educação, Porto, Edições
Afrontamento.ISBN:ISBN: 978-972-36-0637-9
GONCALVES, Daniela - Exclusão : poscrição ou excepção?.Cadernos de Estudo. Porto: ESE de Paula Frassinetti.
N.º 3 (2006), p.25-32.ISSN 1645-9377
VIDAL, Alípio Sánchez, (2007), Manual de psicologia comunitaria : un enfoque integrado, Madrid, Pirâmide. ISBN
978-84-368-2099-7

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objectivos de aprendizagem das unidades
curriculares.

A consulta das fichas das unidades curriculares permite observar que, tendo em conta a especificidade das
unidades, dos seus conteúdos, do número e da tipologia de horas a elas destinados, se procede à mobilização de
diferentes metodologias de ensino e didáticas para o cumprimento dos objetivos propostos. Assim, elas podem
privilegiar mais o trabalho acompanhado em sala de aula; as exposições teóricas seguidas de aulas práticas; os
seminários; o trabalho de campo; o trabalho tutorial e em grupos. No final de cada semestre, os estudantes
preenchem os inquéritos pedagógicos pronunciando-se sobre a adequação das metodologias de ensino e das
didáticas aos objetivos de aprendizagem das unidades curriculares. A Direção do CE e os próprios docentes, tendo
conhecimento das apreciações dos estudantes, sugerem alterações quando tal se mostra necessário.

6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units.
The consultation of the sheets of the curricular units allows us to observe that, taking into account the specificity of
the units, of their contents, of the number and typology of hours allocated to them, we proceed to the mobilization
of the different teaching methodologies and didactics for the fulfilment of the proposed objectives. Thus, they can
focus more on the aided work in classroom; the theoretical expositions followed by practical classes; the seminars;
the fieldwork; the tutorial and group work. At the end of each semester, students fill the pedagogic inquiries,
making their opinions known about the adequacy of the teaching methodologies and the didactics to the learning
objectives of the curricular units. The Direction of the CE and the teachers themselves, having knowledge of the
commentaries of the students, will suggest changes, when that is deemed necessary.

6.3.2. Formas de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado
em ECTS.

As fichas das unidades curriculares traduzem a estruturação e as necessidades de cumprimento das mesmas.
Nelas encontram-se previstos os ECTS necessários ao desenvolvimento das competências pretendidas assim
como os conteúdos programáticos e as metodologias de ensino/aprendizagem aplicadas. No final de cada
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semestre, os estudantes manifestam a sua opinião relativamente ao processo decorrido, através do preenchimento
dos inquéritos pedagógicos. São efetuadas reuniões de docentes no sentido de averiguar os resultados dos
mesmos abrindo-se a possibilidade de introdução de alterações e eventuais correções ao processo nomeadamente
no que concerne à carga média de trabalho necessária. De salientar ainda a função reguladora do Moodle ao nível
do registo do trabalho autónomo neste âmbito.

6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS.
The curricular units' sheets translate the structure and their fulfilment needs. In those sheets we find the ECTS
necessary to the development of the desired competences, as well as the programmatic content and the
teaching/learning methodologies that are applied. At the end of each semester, students give their opinion relatively
to the process that occurred, through the filling of pedagogic inquiries. Teachers meetings are held with the intent
of finding out their results, with the possibility of introducing changes and eventual corrections to the process,
namely in what concerns the necessary average workload. It's also worth noting the regulatory function of the
Moodle platform at the level of the record of the autonomous work in this regard.

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de
aprendizagem da unidade curricular.

Os objetivos e as metodologias de avaliação encontram-se definidos nas fichas das unidades curriculares. Os
docentes explicitam também o modo como é possível observar a concretização desses mesmos objetivos. Ao
descrever as metodologias de avaliação, destacam o processo através do qual se observa esse cumprimento e com
que instrumentos. Tal como referido anteriormente, estas fichas são revistas pela Direção do CE, pela Direção do
Departamento, e pelo Conselho Técnico-Científico. Finalmente, a partir dos trabalhos realizados pelos estudantes,
e das várias formas de avaliação mobilizadas, torna-se possível aferir o cumprimento ou não dos objetivos da
unidade curricular assim como a adequação das próprias metodologias de avaliação.

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning outcomes.
The objectives and evaluation methodologies are defined in the sheets of the curricular units. Teachers also make
clear the way in which it is possible to observe the fulfilment of those same objectives. When describing the
evaluation methodologies, they highlight the process by which that fulfilment is observed, and with which
instruments. As it was mentioned before, these sheets are revised by the Direction of the CE, by the Department
Direction and by the Technical-Scientific Council. Finally, from the works performed by the students, and from the
various forms of evaluation that were mobilized, it becomes possible to gauge the fulfilment (or lack thereof) of the
curricular unit objectives, as well as the adequacy of the evaluation methodologies themselves.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.
Os docentes organizam parte das suas unidades curriculares em torno de problemáticas/temáticas de relevo,
utilizando como estratégias a redação de recensões críticas, de leitura e análise de livros e artigos científicos. Os
estudantes participam em apresentações públicas de projetos socioeducativos e de investigação social, e em
sessões de análise de projetos de investigação-ação. Neste último caso, salienta-se a articulação entre o CE e o
Mestrado em Intervenção Comunitária, onde são promovidos Seminários Abertos com especialistas em
Intervenção Comunitária. Acresce ainda o facto de algumas unidades curriculares do CE mobilizarem os
estudantes para a realização de trabalho de campo com vista à construção de uma postura investigativa, ainda que
iniciática. O CE dispõe ainda de um projeto de investigação em curso, desde 2008, que visa o conhecimento da
função social do Educador Social assim como das suas trajetórias socioprofissionais envolvendo os próprios
estudantes do CE no processo.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.
The teachers organize part of their curricular units around relevant problems/themes, using as strategies the
redaction of critical recension, of reading and analysis of books and scientific articles. The students participate in
public presentations of socio-educational and social investigation projects, and in sessions of analysis of
investigation-action projects. In this last case, we highlight the articulation between the CE and the Master in
Community Intervention, where Open Seminars with specialists in Community Intervention are promoted. In
addition, some of the CE's curricular units mobilize the students for the development of a fieldwork aimed at the
construction of an investigative posture, albeit fledgeling. The CE also has, since 2008, an ongoing investigation
project that aims at the knowledge of the social function of the Social Educator, as well as of its socio-professional
trajectories, involving the students of the CE in the process.

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos

7.1.1. Eficiência formativa.
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7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2011/12 2012/13 2013/14

N.º diplomados / No. of graduates 20 11 12

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 19 10 12

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 0 1 0

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 1 0 0

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 0

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas unidades
curriculares.

Nos últimos 3 anos letivos, o sucesso escolar dos estudantes do CE apresenta-se, considerando as diferentes
áreas científicas e tendo em conta diretamente as várias unidades curriculares, no seu conjunto, equilibrado. Não
se verificam discrepâncias significativas entre o nº de estudantes inscritos nas unidades curriculares e a
percentagem dos estudantes aprovados. Verificam-se ligeiras oscilações no sucesso escolar quando se procede a
uma análise do tipo longitudinal, sendo que no ano letivo 2013-2014 se assiste a um desempenho escolar nas
várias unidades curriculares e respetivas áreas cientificas globalmente na ordem dos 100%. Contudo, são de
registar as seguintes u.c.s: Famílias e Intervenção Socioeducativa (CSC) com a diferença mais significativa entre o
nº de inscritos e o nº de aprovações nos anos 2011-12 e 2013-14; Temas da História e da Geografia (H) como sendo
a que regularmente apresenta uma maior diferença entre o nº de inscritos e o respetivo nº de aprovações .

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related
curricular units.

Over the past three academic years the academic success of students has been balanced taking into acount
different scientifc areas and curricular units. There are no significant discrepancies between the number of enroled
students in each curricular unit and the % of approaved students. Slight variations can be seen in academic
success when a longitudinal analysis is made, where in 2013-14 in different curricular units and scientific areas is
has reached 100%. However in the following c.u. - Families and Socio-Educational Intervention (CSC) with the most
significant difference with the nr. of enroled students and the number of approavals in 2011-2012 and 2013-14;
Themes of History and Geography as the one with the highest difference between the number of enroled students
and approavals.

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de ações de
melhoria do mesmo.

Os resultados do desempenho escolar dos estudantes constituem os indicadores fundamentais no processo de
monitorização em curso do CE e, por conseguinte, de progressiva melhoria do mesmo. Estes resultados são
disponibilizados de forma automática na plataforma portal da ESEPF e funcionam como informação de base no
processo de autoavaliação do CE, assim como constituem elementos privilegiados de sinalização de UC com
resultados insatisfatórios. Neste sentido, a Direção do CE promove reuniões com os docentes eventualmente
implicados para que se apure as razões de tais resultados, dando origem a reflexões de trabalho e à elaboração de
um plano de ação adequado.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.
The results of the academic performance of the students constitute the fundamental indicators in the ongoing
process of monitoring the CE, and, therefore, of its progressive improvement. These results are made available
automatically in the portal platform of the ESEPF, and serve as basic information in the process of auto-evaluation
of the CE, as well as constituting privileged elements to signal the UC with unsatisfactory results. In this sense, the
Direction of the CE promotes meetings with the eventually implicated teachers so that the reasons for those results
may be found, paving the way for work reflections and the elaboration of an adequate action plan.

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos /
Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study programme's area.

42

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained
employment in other areas of activity

16
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Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates that
obtained employment until one year after graduating

58

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do
ciclo de estudos e respectiva classificação (quando aplicável).

Os docentes deste ciclo de estudos encontram-se maioritariamente integrados em Centros de Investigação
reconhecidos e avaliados pela FCT, a saber: 2 docentes no Instituto de Filosofia da FLUP da UPorto (class:
Excellent), sub-linha ” Human Rights, socio-educational intervention and contemporary interpellations of its
grounds”; 1 docente no CEPESE – Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade, UPorto (class: Very
Good); 1 docente no Instituto de Sociologia da FLUP, UPorto (class: Good); 2 docentes no CIEC – Research Centre
On Child Studies, UMinho (class: Good); 5 docentes no Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano-CEDH,
UCatólica (class: Fair); 1 docente no Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade – Núcleo de Educação
Artística, UPorto (class: Poor).Os outros docentes-investigadores pertencem ao Centro de Investigação Paula
Frassinetti –CIPAF- não classificado pela FCT mas que protagoniza alguns projetos de investigação nacionais e
internacionais financiados.

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark (if
applicable).

The teachers of this cycle of studies are mostly integrated in Investigation Centres recognized and evaluated by the
FCT: 2 teachers in the Philosophy Institute of UPorto's FLUP (class: Excellent), sub-line “Human Rights, socio-
educational intervention and contemporary interpellations of its grounds”; 1 teacher in CEPESE – Centre for
Population, Economy and Society Studies, UPorto (class: Very Good); 1 teacher in the Sociology Institute of
UPorto's FLUP (class: Good); 2 teachers in CIEC - Research Centre On Child Studies, UMinho (class: Good); 5
teachers in the Centre for Studies in Human Development – CEDH, UCatólica (class: Fair); 1 teacher in the Institute
of Research in Art, Design and Society – Nucleus of Artistic Education, UPorto (class: Poor). The other teachers-
investigators are from the Paula Frassinetti Investigation Centre – CIPAF, not classified by the FCT, but that
develops some national and international investigation projects that receive funding.

7.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com
revisão por pares, nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos (referenciação em formato
APA):

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/beb78c13-8f83-1d8f-b997-54477483ea3f
7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/beb78c13-8f83-1d8f-b997-54477483ea3f
7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento
económico.

O CE assenta na formação in situ de profissionais qualificados e em atividades socioeducativas de extensão à
comunidade. Os docentes do CE encontram-se inseridos em projetos científicos e tecnológicos que servem
instituições e que geram mais-valias: Ambientes de Vida assistida para Todos (AAL4ALL), o qual preconiza a
construção de sistemas de informação e produtos destinados à promoção de um envelhecimento ativo; Relações
“Escola-Família”, o caso do AE da Junqueira, materializado na investigação participada com agentes da
comunidade; criação de um “Mapa Digital Interativo” baseada nos SIG para a Rede Social da CM Póvoa de Varzim
permitindo à autarquia organizar e gerir informação de natureza social e educativa em tempo real. Acresce ainda o
trabalho desenvolvido pelos estudantes em estágio profissional com real impacto na comunidade mediante a
implementação de projetos socioeducativos. Os estágios profissionais são avaliados de forma extremamente
positiva pelas instituições.

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development.
The CE stands in the in situ training of qualified professionals and in the socio-educational activities that involve
the community. The CE' teachers are inserted in scientific and technological projects that serve institutions and
generate added value: Environments of Assisted Life for All (AAL4ALL), about building information systems and
products aimed at the promotion of an active ageing; “School-Family” Relations, the case of the AE of Junqueira,
materialized in the participated investigation with community agents; creation of an “Interactive Digital Map” based
on the SIG for the Social Network of CM Póvoa de Varzim, allowing the municipality to organize and manage
information of social and educational nature in real time. And there's the work of the students in the professional
internships, with a real impact in the community by way of the implementation of socio-educational projects. The
professional internships are evaluated in an extremely positive way by the institutions.

7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais.
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O CE trabalha a dimensão de extensão à comunidade, desenvolvendo atividades científicas, tecnológicas e
artísticas integrado, através do CIPAF, em várias parcerias de índole nacional e internacional tais como por
exemplo: Instituto de Segurança Social, várias Instituições Particulares de Solidariedade Social, Projetos de
Desenvolvimento Local, Autarquias Locais, Universidades, Fundação Fé e Cooperação. Salienta-se ainda o trabalho
levado a efeito no âmbito da Rede Probleme sobre os dilemas éticos no trabalho social.

7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships.

The CE works the dimension of extension to the community, developing scientific, technological and artistic
activities, integrated, through the CIPAF, in various national and international partnerships such as: Social Security
Institute, several Private Institutions of Social Solidarity, Local Development Projects, Local Governments,
Universities, Faith and Cooperation Foundation. One also highlights the work carried out in the context of the
Probleme Network on the ethical dilemmas of social work.

7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria.
A monitorização das atividades científicas, tecnológicas e artísticas desenvolvidas contribui para a melhoria do CE,
sendo assegurada por diversos meios, como: i) realização de inquéritos por questionário com periodicidade anual;
ii) recolha de informação vária a fim de dar seguimento aos relatórios a apresentar; iii) reuniões regulares entre os
docentes iv) ficha de atividade docente por ano letivo, contemplando estas atividades; realização de relatório de
atividades (anual) e sua avaliação no cumprimento do Plano Estratégico;
Naturalmente que um CE que promove o desenvolvimento de atividades desta natureza, que contribuem para a
qualificação de profissionais e para a melhoria da qualidade de serviços por estes prestados, favorecendo a
sustentabilidade e inovação pedagógicas, e originando um permanente desafio à sua melhoria.

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement.
The monitoring of the scientific, technological and artistic activities developed contributes for the improvement of
the CE, being guaranteed by several means, such as: i) semesterly inquiries using questionnaires; ii) gathering
assorted information with the aim of giving continuity to the reports to present; iii) regular meetings between the
teachers iv) teaching activity sheet by academic year, contemplating the following activities: carrying out the
activities report (annual) and its evaluation in the fulfilment of the Strategic Plan;
Naturally that a CE that promotes the development of activities of this nature, that contribute to the qualification of
professionals and to the improvement of the quality of the services they render, favouring the sustainability and
pedagogic innovations, and giving way to a permanent challenge to its improvement.

7.3. Outros Resultados

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3

7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação
avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos.

O CE desenvolve diferentes parcerias relacionadas com as linhas de investigação onde se insere. Essas parceiras
centram-se, sobretudo, na assessoria, monitorização e avaliação de projetos nacionais como o Programa
Escolhas, os Contratos Locais de Desenvolvimento Social, o projeto Faça-se Justiça, o Consórcio Maior
Empregabilidade (em parceria com o GISP) e o Projeto AAL4ALL, e da colaboração com a Fundação Fé e
Cooperação (FEC) nos estudos sobre voluntariado missionário. Estas atividades integram-se na atividade científica
do CIPAF com participações qualificadas em congressos nacionais e internacionais, publicação de relatórios
científicos, e publicação de artigos em revistas nacionais e internacionais com revisão por pares. Estas parcerias
revelam-se centrais na inovação do CE e na procura de novos campos de intervenção do educador social.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main scientific
area(s) of the study programme.

The CE develops different partnerships related with the investigation lines where it inserts itself. These
partnerships are mainly centred on consulting, monitoring and evaluation of national projects such as the Choices
Program, the Local Contracts for Social Development, the Let Justice be Done project, the Consortium for Greater
Employability (in partnership with the GISP) and the Project AAL4ALL, and the collaboration with the Faith and
Cooperation Foundation (FEC) in the studies on missionary volunteering. These activities are part of the scientific
activity of the CIPAF, with qualified participations in national and international congresses, publication of scientific
reports, and publication of articles in national and international peer-reviewed magazines. These partnerships have
shown to be central in the innovation of the CE and in the demand for new areas of intervention for the social
educator.

7.3.2. Contributo real dessas atividades para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a
ação cultural, desportiva e artística.

As atividades científicas do CE são monitorizadas anualmente tendo em conta os objetivos definidos no CIPAF, no
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Plano Estratégico, e no Plano de Atividades do Departamento. Esta monitorização permite avaliar da qualidade da
participação do CE, da concretização de objetivos e da necessidade de implementar novas estratégias de trabalho.
Em cada projeto pretende-se ainda avaliar as parcerias. Em cada ano de participação, nestes projetos, o D. de
Educação Social tem sido capaz de promover novas parcerias, integrar-se em novos projetos, e divulgar as áreas
de conhecimento específicas do CE, em território nacional e internacional. Os resultados das atividades revertem
diretamente para a realidade considerada. Os ganhos de conhecimento científico são devolvidos à comunidade
causando um impacto relativo na mesma. Este contributo do CE é aferido pelo feedback dado pelas instituições
envolvidas, assim como através de registos e inquéritos de avaliação das atividades.

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and artistic
activities.

The scientific activities of the CE are monitored annually taking into account the objectives defined in the CIPAF, in
the Strategic Plan, and in the Department Activities Plan. This monitoring allows for the evaluation of the quality of
the participation of the CE, of the fulfilment of objectives and of the need to implement new work strategies. In each
project one aims also to evaluate the partnerships. In each year of participation in these projects, the Department of
Social Education has been able to promote new partnerships, integrate itself in new projects, and promote the
knowledge areas specific to the CE, both nationally and internationally. The results of the activities revert directly to
the reality taken into account. The gains in scientific knowledge are returned to the community, causing an obvious
impact in it. This contribution of the CE is gauged by the feedback given by the involved institutions, through
records and inquiries of evaluation of the activities.

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o
ensino ministrado.

No âmbito dos projetos em que se insere, o Departamento tem vindo a promover uma forte relação com a sua zona
territorial procurando colaborar ativamente com as instituições, como o demonstram as notícias nos Media. No
âmbito do desenvolvimento tecnológico, as aplicações e respostas ao cuidado de idosos do projeto AAL4ALL e a
construção do Mapa Digital Interativo respondem a áreas centrais do CE, como é o envelhecimento e a intervenção
comunitária. Destes projetos surgem também participações em formações avançadas, em diferentes domínios. Do
mesmo modo, a concretização de planos de formação a técnicos de trabalho social e de saúde, em diferentes
localidades, no âmbito da formação em trabalho com famílias, responde a necessidades especificamente
identificadas pelos técnicos de terreno, no desenvolvimento da sua intervenção. A qualidade do CE e a ESEPF são,
desta forma, divulgados na atividade científica e formativa dos docentes e na implicação dos discentes nas
mesmas.

7.3.3. Suitability of the information made available about the institution, the study programme and the education
given to students.

In the context of the projects in which it takes part, the Department has been promoting a strong relation with its
territorial area, trying to actively cooperate with the institutions, as Media news show. In the context of the
technological development, the applications and responses concerning senior care of the AAL4ALL project and the
development of the Interactive Digital Map touch on central areas of the CE, such as ageing and community
intervention. From these projects also result participations in advanced training, in different domains. Likewise, the
carrying through of training plans for social work and health staff, in different localities, in the context of the
training in work with families, responds to needs specifically identified by staff on the ground, in the prosecution of
their intervention. The quality of the CE and ESEPF are thus promoted by the scientific and teaching activity of the
academic staff and by the involvement of the students in those same activities.

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros matriculados na instituição / Percentage of foreign students 0

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs
(in)

24.2

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs
(out)

0

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 17.2

Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 0

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos
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8.1.1. Pontos fortes
1. O CE implementa e consolida um perfil profissional contemporâneo no âmbito do trabalho social e no
enquadramento científico da Pedagogia Social.
2. O CE responde a múltiplos desafios de intervenção na sociedade de bem-estar e de risco, designadamente
quanto à necessidade crescente de movimentos de emancipação cidadã e à complexificação dos problemas
associados às vulnerabilidades a que pessoas e grupos estão expostos nestas sociedades.
3. O CE tem de 18 anos de existência na ESEPF o que possibilitou a realização de um processo de maturação e de
aperfeiçoamento de conhecimentos e de práticas formativas.
4. O reconhecimento social granjeado pela Escola junto de um conjunto de instituições de que aquela possui um
papel ativo na intervenção e no desenvolvimento da comunidade, nomeadamente através do trabalho de
assessoria, monitorização e avaliação de projetos de intervenção socioeducativa e comunitária com investigação
aplicada.
5. Existe uma relação de confiança entre a ESEPF e as instituições potencialmente empregadoras, públicas e
privadas, traduzida na empregabilidade dos seus licenciados.
6. Disponibilidade dos professores e relacionamento próximo que mantêm com os estudantes.
7. O Departamento onde o CE se integra promove projetos de Aprendizagem ao Longo da Vida e de formação
contínua, atendendo às especificidades dos públicos-alvo (Pós-graduações; formação acreditada…);
8. Multidisciplinaridade do corpo docente e alto nível de qualificação e de especialização do mesmo.
9. Integração do Departamento de Educação Social nas principais Associações Socioprofissionais e/ou Científicas
de Educação e Trabalho Social, em particular no espaço europeu, integração que se traduz na publicação de
artigos e no intercâmbio de discentes no plano internacional.
10. Organização e realização periódica de encontros científicos e de reflexão pedagógica no âmbito da Educação
Social e da Intervenção Comunitária.
11. Existência de publicações especializadas na área, mormente na área da formação e dos percursos
profissionais.
12. Integração dos estudantes do ciclo de estudos em projetos de investigação e de investigação-ação, assim
como de avaliação de projetos, no âmbito do trabalho desenvolvido pelo Departamento de Educação Social em
instituições e autarquias.
13. Alargamento de programas de mobilidade com universidades estrangeiras.
14. Uso de metodologias ativas na formação dos estudantes potenciadas por sessões temáticas com profissionais
/investigadores na intervenção comunitária e na dinamização socioeducativa materializam uma aproximação às
realidades futuras de exercício profissional.
15. Existência de trabalho interdisciplinar em vários semestres, especialmente entre a UC de Estágio e de Ética e
Deontologia Profissional.
16. O CE revela uma boa atratividade de estudantes internacionais.

8.1.1. Strengths
1. The study cycle implements and consolidates a contemporary professional profile in the social work domain and
on the scientific framework of Social Pedagogy
2. The study cycle meets multiple challenges of intervention in wellbeing and risk societies, namely the growing
need of citizenship emancipation movements and the complexification of social problems linked to specific people
and groups exposed to multiple vulnerabilities
3. Over its 18 years of existence the study cycle reached a high level of maturation and improvement on knowledge
and training practices
4. The School’s social recognition in different institutions, seen as an active partner in intervention and community
development, namely on expert advisory, monitoring and evaluating social, educational and community projects
with applied research
5. There is a trust relationships between ESEPF and several institutions with hiring potential, whether public or
private ones, that translates in the placement on the labor market of its graduates.
6. Teacher’s availability to students and close relationship with students
7. The department where the study cycle is allocated promotes Life Learning projects and specific training
programs adapted to different publics (post graduations programs, credited training…)
8. The multidisciplinary nature of the teaching staff and its high level of qualifications and specialization
9. Integration of the Social Education Department in main Professional and/or Scientific Associations of Education
and Social Work, particularly in European contexts which translates in paper publications and exchange programs
of students in the international level
10. Organization on a regular basis of scientific encounters and pedagogical reflection in Social Education and
Community Intervention
11. Specialized publications in the field area, namely in the area of training and professional trajectories
12. Integration of students from the study cycle in research and action-research projects as well as projects
evaluation, as part of the work developed inside the department in institutions and local administration city
councils
13. Broadening of mobility programs with foreign universities
14. The use of active methodologies in students training enhanced by thematic sessions with
professionals/researchers in community intervention and in social and educational settings that help students to
come closer to realities of professional exercise.
15. Multidisciplinary work in different semesters particularly in Professional Internship and Ethics and Professional
Deontology.
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16. The study cycle is attractive to foreign students

8.1.2. Pontos fracos
Relação com a comunidade
1. Necessidade de alargamento do CE a parcerias nacionais com ciclos de estudos análogos
2. Necessidade de intensificação da mobilidade internacional de docentes
3. Persistente desconhecimento do perfil profissional do Educador Social nos meios de comunicação social e ao
nível do mercado de trabalho, em geral.
4. O CE carece de maior divulgação da ESEPF juntos de determinados públicos que formam opiniões.

Ambiente socioeconómico do CE
5. Os candidatos ao CE e os seus familiares revelam auferir baixos rendimentos, fator decisivo para optar em
ingressar numa IES privada.

Lecionação
6. Os estudantes revelam um domínio insuficiente de línguas estrangeiras o que dificulta a leitura de textos
científicos em outro idioma, a mobilidade internacional bem como as práticas de investigação mais exigentes.
7. O plano de estudos do CE oferece um contacto relativamente tardio dos estudantes com a realidade onde
futuramente exercerão profissionalmente, quer ao nível dos estágios quer ao nível das horas disponibilizadas para
o trabalho de campo em cada uma das unidades curriculares.
8. Constata-se um contacto incipiente dos estudantes com a investigação.
9. As reuniões de docentes detetaram a necessidade de instituir um maior equilíbrio nas componentes formativa e
sumativa presentes na avaliação contínua das várias unidades curriculares.
10. Áreas de conhecimento e de intervenção emergentes do educador social que não se encontram totalmente
cobertas no plano de estudos

Investigação
11. Insatisfatório aproveitamento de parcerias internacionais pelo CE, nomeadamente ao nível de publicações
conjuntas entre investigadores.
12. Subaproveitamento dos trabalhos realizados no âmbito do CE que revertam a favor de publicações conjuntas
professores-estudantes.

8.1.2. Weaknesses
Relation with the community
1. Need to broaden the study cycle to national partnerships with similar study cycles
2. Need to intensify teacher’s international mobility
3. Persistent lack of knowledge of the professional profile of the Social Educator in media and on the market labor,
in general
4. The study cycle needs a better diffusion from ESEPF within certain opinion making publics

Social and economic environment of the study cycle
5. Applicants to the study cycle and families reveal low income which becomes a decisive factor on choosing to
enroll in a private institution

Teaching
6. Students reveal a week use and domain of foreign languages that make it difficult to read scientific texts in other
languages, to engage in international mobility programs and in more demanding research practices
7. The study cycle offers student’s a late contact with the realities in which they will be able to work later, both at
the internships planning and on time available to field work in each of the curricular units.
8. A weak contact of students with research is observed
9. Teacher’s meetings have revealed a higher need to promote a better balance between training and evaluative
components in ongoing evaluation strategies in several curricular unit.
10. Emergent knowledge and intervention areas of the social educator that are not totally covered in the study plan

Research
11. Low use of international partnerships of the study cycle, namely on joint publication from researchers
12. Low use of works produced by students in the study cycle that could be used in joint publications between
teachers and students

8.1.3. Oportunidades
1. A existência de preocupações políticas com o aumento das qualificações da população portuguesa, quer na
escolaridade obrigatória quer na formação de ensino superior, permite desenhar um quadro de oportunidades
formativas relevantes.
2. Constata-se o alargamento e a diversificação de projetos sociais ao nível local resultante do aprofundamento do
processo de construção social da cidadania em Portugal.
3. As crescentes necessidades de apoio na velhice em virtude da complexificação das problemáticas demográficas
abrem espaço ao empreendedorismo social destes profissionais
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4. A reformulação de programas de mobilidade europeia para professores e estudantes, nomeadamente o
Programa Eramus+; abre novas oportunidades de internacionalização desta oferta formativa.
5. A reformulação de um conjunto de programas específicos de desenvolvimento local – Contratos Locais de
Desenvolvimento Social+; Programa Escolhas 5ª geração, etc. revelam boas perspetivas para a empregabilidade
destes futuros profissionais.
6. Identificação de novos perfis profissionais no domínio do trabalho social quando associado à saúde ajustam-se
às necessidades emergentes no mercado de trabalho (“White jobs” que associam saúde e serviços sociais), assim
como a inclusão de Educadores Sociais em Territórios TEIP.
7. Existe uma relação de confiança da ESEPF (Gabinete de Inserção Socioprofissional) com instituições
empregadoras e com a comunidade envolvente;
8. A multidisciplinaridade do corpo docente permite integrar os estudantes em contextos formativos diversificados.
9. Número significativo de docentes com doutoramento e/ou título de especialista nas áreas específicas de
formação.
10. A existência de diversos programas europeus de financiamento na área social permite/iu atrair investigação
júnior para os projetos que a ESEPF protagoniza ou em que participa.
11. A integração da ESEPF na rede Doroteia potencia oportunidades de intervenção, investigação e de formação,
quer ao nível nacional, quer ao nível internacional.

8.1.3. Opportunities
1. Political concerns for the increase of qualifications of general population, whether on compulsory schooling
years whether on higher education training, constitutes a relevant framework of training opportunities
2. Widening and diversification of social projects at a local level as a result of the process of construction of social
citizenship in Portugal
3. Growing needs to support elderly populations as demographic realities become more complex and open up
opportunities for social entrepreneurship of these professionals
4. The reformulation of european mobility programs for teachers and students, namely Erasmus+, with new
possibilities for the internationalization of the training programs.
5. Reformulation of specific programs of local development – Local Contracts of Social Development +; Program
“Escolhas” – 5th Generation, etc… present good perspectives for the placement in the labor market of these future
professionals
6. Identification of new professional profiles in the domain of social work when related to health that adjust to
emergent needs (“white Jobs” that associate health and social services) as well as the inclusion of social
educators in TEIP territories
7. Trust relationship between ESEP (Social and professional Insertion Office) with employers and surrounding
community
8. The multidisciplinary feature of the teaching staff allow the integration of students in diversified training contexts
9. A significant number of teacher with a Phd degree and/or specialists in specific areas of training
10. The integration of different european programs with specific financing of the social area allows/will allow
attractive junior research projects with the participation of ESEPF
11. The integration of the ESEPF on the Doroteia’s network enables intervention opportunities, research and
training on a national and international level

8.1.4. Constrangimentos
1. Diminuição do número de estudantes no ensino superior, em função da acentuada diminuição da taxa de
natalidade e da crise de recursos instalada nos últimos anos em Portugal.
2. Insuficiente distinção do perfil formativo e profissional do Educador Social face a outras profissões do Trabalho
Social (Serviço Social, Psicólogos, Animador Sociocultural, etc.)
3. Mercado de trabalho nacional pouco qualificante no âmbito das profissões do trabalho social, não absorvendo e
não remunerando devidamente estes profissionais, tornando o CE menos atrativo.
4. O baixo nível socioeconómico das famílias e dos estudantes deste CE, assim como o baixo capital cultural dos
mesmos, traduzidos numa média de entrada menos elevada, condicionam o percurso académico dos estudantes.
5. O recurso das instituições sociais ao trabalho voluntário, geralmente tecnicamente pouco qualificado, impede a
contratação destes profissionais especializados na área por parte das entidades potencialmente contratantes.
6. Constatação de uma baixa estima e valorização social do trabalho social traduzidas em remunerações baixas, o
que impede uma maior atratividade do curso no momento dos estudantes fazerem as suas escolhas de percurso
académico.
7. Dada a natureza privada da ESEPF, o desnivelamento do valor da propina, quando comparada com o ensino
superior público, representa um real constrangimento à captação de estudantes.
8. O aumento do desemprego, ao nível nacional, nomeadamente, nos licenciados e na população jovem,
desencoraja os menos informados à frequência do ensino superior.

8.1.4. Threats

1. Decrease of students in higher educator as a result of a drop on born children and the crisis of resources in
Portugal over the past years.
2. An insufficient distinction of the professional profile of the Social Educator and other Social work professions
(Social Service, Psychologist, Social and cultural animation, etc…).
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3. A labor market characterized by a low level of qualifications in social work professions, not placed and underpaid
which influences in the attractiveness of the study cycle.
4. The low social and economic level of student’s families from this study cycle and a low cultural capital from
students, which translate in a low score to enroll and limit student’s academic choices.
5. The use of volunteer work in social institutions, usually less qualified limits the hiring of these specialized
professionals from institutions.
6. A low esteem and appreciation for social work professions related to low payments that undermine the
attractiveness of the training when students have to choose the academic degree.
7. Given the private nature of the ESEPF, the value of tuitions when compared to public higher education students
represents a real constrain to attract students to the School.
8. The raise of unemployment rates, on a national level, especially on young people and those holding a degree,
could influence the less informed on entering universities/institutes.

9. Proposta de ações de melhoria

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria
1 - Estabelecer protocolos de cooperação com ciclos de estudos nacionais análogos.

9.1.1. Improvement measure
1 – establish cooperation agreements with similar study cycles in the national context

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
1 - Estabelecer diferentes protocolos de cooperação efetiva com ciclos de estudos nacionais análogos (alta. 1 ano)

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
1 – Establish effective cooperation agreements with similar study cycles in the national context. (high. 1 year)

9.1.3. Indicadores de implementação
Identificar os CE de IES
concretizar o protocolo e operacionalizar a parceria, promovendo ações conjuntas entre as IES

9.1.3. Implementation indicators
Identify study cycles in different universities/institutions
Turn the agreement effective and operationalize the partnership by promoting joint actions

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria
2 - Promover o alargamento da mobilidade internacional de docentes do CE.

9.1.1. Improvement measure
2 – Promote the extension of international mobility participation of teachers from the study cycle.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
2 - Intensificar a mobilidade docente, sobretudo o número de out going dos docentes do CE (média. 3 anos).

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
2 – Intensify teacher’s mobility especially the number of outgoing teachers from the study cycle. (medium. 3 years).

9.1.3. Indicadores de implementação
Duplicar o número de docentes integrados em Programas e/ou atividades Mobilidade Internacional.

9.1.3. Implementation indicators
Duplicate the number of teachers in International mobility programs/activities
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9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria
3 - Intensificar a promoção de ações de sensibilização, de informação e eventos académicos e científicos no
âmbito da Educação Social junto da comunidade local, regional e do espaço nacional, visando a divulgação do CE.

9.1.1. Improvement measure
3 – intensify the promotion of awareness actions and academic and scientific events in the Social Education are in
the local, regional and national communities, aiming the promotion of the study cycle

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
3 - Promover ações especificamente dirigidas a um aumento do reconhecimento da profissão de educador social
(média. 3 anos)

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
3 – promote actions specifically designed to increase the recognition of social educators (medium. 3 years)

9.1.3. Indicadores de implementação
Realização de Encontro com Instituições para reflexão sobre os estágios profissionalizantes do CE

9.1.3. Implementation indicators
Organize a meeting with institutions for reflection on the professional profile of the Social Educator

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria
4- Implementar outros meios de divulgação do CE enquanto oferta formativa da ESEPF

9.1.1. Improvement measure
4- implement other means of diffusion of the study cycle as a training profile offer of ESEPF

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
4 - Os docentes participarem em eventos científicos e académicos intensificando a divulgação do CE e encontrar
outros canais de divulgação do mesmo. (média. 3 anos)

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
4 – Teachers participate in scientific and academic events that intensify the diffusion of the study cycle and find
different channels for this diffusion (medium. 3 years).

9.1.3. Indicadores de implementação
Participação de docentes em eventos relevantes para o CE em 2015/16
Sessão (in)formativa do perfil e desempenho profissionais do Educador Social divulgando-se a profissão.

9.1.3. Implementation indicators
Teacher’s participation in events which are relevant for the study cycle in 2015-16
Informative sessions on the professional profile of the Social Educator

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria
5 - Promover criativamente a captação de estudantes oriundos de outros meios socioeconómicos mais
favorecidos.

9.1.1. Improvement measure
5 – Promote in a creative way means for obtaining students from lower family income background
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9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
5 - Implementar mecanismos de captação de estudantes de meios socioeconómicos mais favorecidos.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
5 – implement mechanisms in order to obtain new students for the study cycle from lower family income
backgrounds (high. 1 year)

9.1.3. Indicadores de implementação
3 espaços juvenis e escolares para divulgação do CE

9.1.3. Implementation indicators
Identify 3 different youth and school spaces to diffuse the study cycle

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria
6 - Introduzir na ESEPF formação em inglês para os estudantes que possa ser certificada para efeitos de exercício
profissional internacional e fique registado no Suplemento ao Diploma

9.1.1. Improvement measure
6 – Introduce in the ESEPF training in English language so that students can obtain a certificate for international
purposes and that is registered in the Diploma document

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
6 - Oferecer formação certificada em Inglês a partir de 2015/16 (Alta. 1 ano)

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
6 – offer certified training in English language from 2015-16 (high. 1 year)

9.1.3. Indicadores de implementação
Formação em inglês a partir de 2015/16.

9.1.3. Implementation indicators
Training courses in English language starting in 2015-16

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria
7 - Antecipar, no plano curricular, o contacto dos estudantes com realidades socioeducativas por via de introdução
de horas de trabalho de campo em determinadas unidades curriculares e da intensificação de visitas de estudo no
primeiro ano de formação

9.1.1. Improvement measure
7 – anticipate student’s contact with social-educational realities, by introducing field work hours in certain
curricular units and intensifying the number of visits in the first year of training

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
7 - Aperfeiçoar dentro do quadro legal previsto pela A3ES, a organização interna do CE, de modo a antecipar o
contacto dos estudantes do CE com a realidade. (Alta. 1 ano)

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
7 – Perfect A3ES the internal organization of the study cycle within legal limits from the in order to anticipate
students contact with reality. (high. 1 year)

9.1.3. Indicadores de implementação
Propostas no n.º 10 deste guião de autoavaliação com impacto imediato.
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9.1.3. Implementation indicators
Proposals presented in number 10 from this script with imediate impact.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria
8 - Intensificar o contacto dos estudantes com as práticas de investigação através da introdução de uma unidade
curricular opcional de” Métodos e Técnicas de Investigação Social”, da maior integração de estudantes em
projetos de investigação em curso no Departamento e da realização de um portfólio reflexivo e interdisciplinar
efetuado pelo estudante ao longo da licenciatura.

9.1.1. Improvement measure
8 – Intensify student’s impact with research practices through the introduction of na optional curricular unit of
“Methods and Techniques of Social Research”, and from a higher integration of students in research projects and
from the building of a reflexive portfolio throughout the years of the degree.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
8 - Implicar os estudantes do CE na investigação.(média. 3 anos)

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
8 – implicate students from teh study cycle in research (medium. 3 years)

9.1.3. Indicadores de implementação
4 estudantes do CE em “investigação júnior”.

9.1.3. Implementation indicators
Four students integrated in “Junior research”
Reflexive portfolios

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria
9 - Sensibilizar os docentes para que equilibrem momentos formativos e sumativos na avaliação contínua nas
várias unidades curriculares.

9.1.1. Improvement measure
9 – aware teachers for the need of balance between evaluative and formative moments in the ongoing evaluation of
students in each curricular unit

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
9 - Sensibilizar os docentes para uma melhor prática da avaliação contínua monitorizando os resultados. (alta. 1
ano)

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
9 – Aware teachers for better practices of ongoing evaluation processes by motorizing its application in each
curricular unit. (high. 1 year)

9.1.3. Indicadores de implementação
Reunião com docentes para monitorizar a avaliação contínua a partir do 2.º semestre do ano letivo em curso.

9.1.3. Implementation indicators
Meetings with teachers in order to monitor ongoing evaluation starting in the 2nd semester of the present academic
year.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria
10 - Introduzir, nas UC optativas, disciplinas que cubram novas realidades de intervenção socioeducativa ausentes
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do atual plano de estudos, nomeadamente, “Mediação Intercultural” e “Intervenção Artística na Comunidade

9.1.1. Improvement measure
10 –Introduce in optional curricular units subjects that cover new social and educational intervention realities that
need a stronger focus in the current study plan, namely “Intercultural Mediation” and “Artistic Intervention in
Communities”

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
10 - Programar as unidades curriculares para introdução em plano estudos (alta 1 ano)

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
10 – program curricular units for the study plan (high. 1 year)

9.1.3. Indicadores de implementação
Oferta de unidades curriculares optativas nas áreas sinalizadas, em 2015-16

9.1.3. Implementation indicators
Offer optional curricular units in the chosen scientific areas in 2015-16.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria
11 - Efetuar um melhor aproveitamento de parcerias internacionais, nomeadamente através da intensificação do
número de publicações

9.1.1. Improvement measure
11 – Take greater value from international partnerships namely through a higher rate of joint publications.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
11 - Incrementar publicações em revistas da especialidade com parceiros internacionais (média. 3 anos).

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
11 – Increase the number of publications in specialized journals with international partners (medium. 3 years).

9.1.3. Indicadores de implementação
Artigos com parceiros internacionais em revistas da especialidade;
Evento sobre envelhecimento ativo com publicação de livro do projeto AAl4ALL
Mostra de tecnologia.

9.1.3. Implementation indicators
Published papers in specialized journals with international partners
Event on active ageing with publication of the AAL4ALL project book
Participation in a technology fair

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria
12 - Realizar com periodicidade publicações conjuntas professores-estudantes dos trabalhos realizados no âmbito
da CE, designadamente aqueles resultantes dos relatórios do Estágio profissional

9.1.1. Improvement measure
12 – Write periodic joint publications with teachers and students from papers produced in the study cycle, namely
those from the Professional Internship.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
12 - Regularizar prática de publicação de trabalhos realizados pelos estudantes de estágio (média. 3 anos)
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9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
12 – Publish in a regular basis papers produced by students from professional internship. (medium. 3 years)

9.1.3. Indicadores de implementação
2 e-book sobre trabalhos de estágio realizados no final do ano letivo pelos estudantes referentes aos projetos de
intervenção desenvolvidos

9.1.3. Implementation indicators
2 e-books on internships from students at the end of each academic year referring to the social and educational
projects. .

10. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas
Proposta de melhoria:
• a introdução de 5 horas de TC nas unidades curriculares dos 1º e 2º semestres;
• a uniformização dos ECTS de acordo com as horas distribuídas em cada unidade curricular no sentido de se
proceder a uma homogeneização e equilibro das mesmas;
• efetuar a troca de algumas unidades curriculares nos semestres. Assim, Temas da História e da Geografia
antecipa para o 2º semestre de modo a possibilitar ao estudante o enquadramento histórico . Educação para a
Saúde é antecipada para o 4º semestre e a Oficina de Expressão Artística e Artesanal transita para o 5ª semestre,
de modo promover um maior equilíbrio na lecionação entre as u. c.s das várias áreas científicas;
• a introdução de novas u.c.s opcionais tais como Métodos e Técnicas de Investigação Social, Mediação
Intercultural e Intervenção Artística na Comunidade, permite promover a relação dos estudantes com a
investigação assim como a satisfação de necessidade formativas, entretanto detetadas.

10.1.1. Synthesis of the intended changes
Improvement proposal:
• The introduction of 5 hours of TC in the curricular units of the 1st and 2nd semesters.
• making the ECTS uniform according to the hours distributed in each curricular unit, with a view to proceeding to
their balance and homogenization;
• make the swap of some curricular units in the semester. Thus, Themes of History and Geography is pushed
forward for the 2nd semester, so that the student can have the historic background. Education for Health is pushed
forward for the 4th semester, and the Workshop of Artistic and Hand-Made Expression passes to the 5th semester,
so as to promote a greater balance in the teaching between the UCs of the various scientific areas;
• the introduction of new optional UCs, such as Methods and Techniques of Social Investigation, Intercultural
Mediation and Artistic Intervention in the Community, allows for the promotion of the students' relation with
investigation, as well as satisfying training necessities, detected in the meantime;

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)

Mapa

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Licenciatura em Educação Social

10.1.2.1. Study programme:
Undergraduate degree on Social Education

10.1.2.2. Grau:
Licenciado

10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
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10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*

Ciências da Educação CE 72 4

Ciências Exactas e da Natureza CEN 11 0

Ciências Sociais e do Comportamento CSC 34 5

Línguas e Literaturas LL 12 4

Educação Artística e Motricidade Humana EAMH 19 5

Humanidades H 14 0

(6 Items)  162 18

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII - - 1º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Licenciatura em Educação Social

10.2.1. Study programme:
Undergraduate degree on Social Education

10.2.2. Grau:
Licenciado

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Pedagogia Social CE Semestral 150
T-25; TP-20; S-14;
TC-5

6 -

Sociologia e Educação
não Formal

CE Semestral 125
T-19; TP-20; TC-5;
OT-4

5 -

Técnicas de Expressão
Oral e Escrita

LL Semestral 150 T-24; TP-24; 16-OT 6 -

Psicologia do
Desenvolvimento

CSC Semestral 100
T-25; TP-12; OT-6;
5TC

4 -

Mundividência Cristã H Semestral 100 T-8; TP-35; 5-TC 4 -

Expressão Dramática EAMH Semestral 125 TP-11; P-32; 5-TC 5 -

(6 Items)       
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Mapa XII - - 2º semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Licenciatura em Educação Social

10.2.1. Study programme:
Undergraduate degree on Social Education

10.2.2. Grau:
Licenciado

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Tecnologias da Informação e da
Comunicação em Educação

CE Semestral 125
T-9; TP-21; S-9;
TC-9

5 -

Problemáticas da Infância e da
Juventude

CSC Semestral 100 TP-32; OT-11; 5-TC 4 -

Educação pelo Movimento EAMH Semestral 100 T-15; TP-28; TC-5 4 -

História do Mundo
Contemporâneo

H Semestral 150 TP-59; 5-TC 6 -

Oficina da Leitura LL Semestral 150
TP-18; PL-33;
OT-8; 5-TC

6 -

Metodologias de Intervenção
Educativa em Educação Social

CE Semestral 125 T-19; TP-24; 5-TC 5 -

(6 Items)       

Mapa XII - - 3º semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Licenciatura em Educação Social

10.2.1. Study programme:
Undergraduate degree on Social Education

10.2.2. Grau:
Licenciado

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
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10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Antropologia Aplicada ao
Trabalho Comunitário

CSC Semestral 100 TP-32; S-8; O-8 4 -

Populações em Risco e
Intervenção Educativa

CSC Semestral 125 TP-20; TC-15; S-13 5 -

Psicossociologia do
Comportamento Desviante

CSC Semestral 100 T-20; TP-24; O-4 4 -

Problemáticas da Adultez e
da Velhice

CSC Semestral 100 T-24; TP-24 4 -

Educação Ambiental CEN Semestral 125 T-13; TP-32; PL-3 5 -

Estágio I CD Semestral 200 E-64; TP-8; OT-8 8 -

(6 Items)       

Mapa XII - - 4º semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Licenciatura em Educação Social

10.2.1. Study programme:
Undergraduate degree on Social Education

10.2.2. Grau:
Licenciado

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
4th semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Educação para a Saúde CEN Semestral 150 TP-42; OT-10; O-12 6 -

Famílias e Intervenção
Socioeducativa

CSC Semestral 100 T-20; TP-28 4 -

Expressão Musical EAMH Semestral 100 TP-30; TC-18 4 -

Língua Gestual Portuguesa LL Semestral 100 TP-38; T-10 4 Optativa

Língua Estrangeira - Inglês LL Semestral 100 TP-45; O-3 4 Optativa

Animação de Bibliotecas CE Semestral 100 T-10; TP-26; OT-12 4 Optativa

Sociologia da Educação CE Semestral 100 T-12; TP-20; OT-16 4 Optativa
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Correntes
Contemporâneas de
Educação

CE Semestral 100 TP-40; OT-8 4 Optativa

Mediação Intercultural CE Semestral 100
T-15; TP-15; S-10;
OT-8

4 Optativa

Estágio II CE Semestral 200 E-96; TP-16; OT-16 8 -

(10 Items)       

Mapa XII - - 5º semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Licenciatura em Educação Social

10.2.1. Study programme:
Undergraduate degree on Social Education

10.2.2. Grau:
Licenciado

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
5th semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Educação e Intervenção
Comunitária

CE Semestral 125 TP-28; T-10; OT-10 5 -

Educação Especial e
Intervenção Socioeducativa

CE Semestral 100 T-12; TP-36 4 -

Políticas Sociais e
Regulação Social

CSC Semestral 125 T-24; TP-24 5 -

Oficina de Expressão
Artística e Artesanal

EAMH Semestral 150 TP-16; PL-48 6 -

Estratégias de Reinserção
Social

CSC Semestral 125 T-16; TP-16; OT-16 5 Optativa

Métodos e Técnicas de
Investigação Social

CSC Semestral 125 T-24; TP-24 5 Optativa

Intervenção Artística na
Comunidade

EAMH Semestral 125 T-30;TC-18 5 Optativa

Oficina de Teatro e
Intervenção Socioeducativa

EAMH Semestral 125 P-48 5 Optativa

(8 Items)       

Mapa XII - - 6º semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Licenciatura em Educação Social
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10.2.1. Study programme:
Undergraduate degree on Social Education

10.2.2. Grau:
Licenciado

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
6º semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
6th semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Ética e Deontologia
Profissional

CE Semestral 100 TP-32; S-12; OT-4 4 -

Estágio Profissional CE Semestral 650 E-320; OT-32 26 -

(2 Items)       

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII - Luís Miguel Prata Alves Gomes

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Miguel Prata Alves Gomes

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

10.3.4. Categoria:
Professor Coordenador ou equivalente

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

10.3.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV - Sociologia e Educação Não Formal

10.4.1.1. Unidade curricular:
Sociologia e Educação Não Formal
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10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Florbela Maria da Silva Samagaio Gandra 48 (19T/20TP/5TC/4 OT)

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1.Mobilizar conhecimentos científicos indispensáveis a uma intervenção social;
2.Desenvolver um pensamento crítico e reflexivo face aos fenómenos sociais, designadamente aos que se situam
em contextos de pobreza e exclusão social;
3.Caracterizar a sociedade moderna portuguesa nas suas dimensões económica, social, educativa, política e
transfronteiriça;
4.Explicar a postura construtivista do indivíduo na sociedade através do processo de socialização;
5.Identificar e caracterizar espaços e contextos de Educação Não Formal na sociedade contemporânea;
6.Situar em termos de coordenadas contextuais uma intervenção socioeducativa.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. To mobilise indispensable scientific knowledge regarding social intervention;
2. To develop a critical and reflexive thinking regarding the social phenomena, namely those that take place in
contexts of poverty and social exclusion;
3. To depict the Portuguese modern society in its economical, social, educational political and international
dimensions;
4. To explain the constructivist posture of the individual in the society through the process of socialisation;
5. To identify and characterise spaces and contexts of Non-Formal Education in the contemporary society;
6. To place in terms of contextual coordinates an socio-educational intervention.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Retratos da Vida Portuguesa: as principais alterações na sociedade portuguesa 1960-2010
Indicadores demográficos
Principais indicadores económicos
Indicadores sociais (educação, emprego e condições de trabalho, saúde, segurança social,…)
Literacia em Portugal
Imigrantes e minorias étnicas
Modos de Vida e Novos estilos de vida
2. Pobreza e Exclusões Sociais
3. Noções básicas de Sociologia
4. A Socialização e a construção social da realidade
5. As constelações familiares da sociedade atual
6. Os meios de comunicação social e a mediatização da vida
7. A Educação Formal; Informal e Não Formal

10.4.1.5. Syllabus:
1. Portraits of the Portuguese Life: the main changes in the Portuguese society 1960-2010
Demographic indicators
Key economic indicators
Social indicators (education, employment and work conditions, health, social security,…)
Literacy in Portugal
Immigrants and ethnical minorities
Ways of life and new ways of life
2. Poverty and social exclusions
3. Basic notions of Sociology
4. Socialisation and the social construction of reality
5. The family constellations of contemporary society
6. The media and the mediatisation of life
7. Formal Education, Informal Education and Non Formal Education

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular

Os conteúdos programáticos encontram-se adequados aos objetivos da unidade curricular. Conhecer, do ponto de
vista científico, os principais indicadores de evolução social da sociedade portuguesa, possibilita ao estudante um
conhecimento seguro e fundamentado balizador de uma futura intervenção socioeducativa. Por outro lado, sendo o
Educador Social, um técnico do trabalho social, marcado por uma relação de proximidade com base na mediação
social, torna-se necessário que possua um conjunto de conceitos e de conhecimentos sociológicos fundamentais,
e de indicadores de evolução social susceptíveis de serem operacionalizados futuramente. A Educação Não Formal
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constitui um dos contextos, por excelência, da Intervenção socioeducativa. Conhecer os vários sistemas
educativos, numa triangulação educativa de formação do individuo ao longo da vida, assim como compreender o
processo de socialização permite que o estudante conheça a realidade do individuo em sociedade.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The programmatic contents are fit to the objectives of the curricular unit. The understanding, from the scientific
point of view, the main indicators of the social evolution of Portuguese society, provides the student with a strong
and sustained knowledge that works as a framework for a future socio-educational intervention. In another way,
being the Social Educator, a technician of social work, shaped by a proximity relation based on the social
mediation, it becomes necessary that he or she possesses a set of key concepts, sociological knowledge and
social evolution indicators susceptible of being operationalised in the future. Non-formal education constitutes one
of the contexts, par excellence, of socio-educational intervention. To know the different educational systems, in an
educational triangulation that has as a goal the formation of the individual on the course of its life, as well as to
understand the process of socialisation, enables the student to understand the reality

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Trabalho de grupo 40%; teste individual 40%, reflexão individual 20%
exposição de conteúdos (oralmente, recorrendo às novas tecnologias, a filmes temáticos, etc.)
- debate de ideias
- análises de documentos
- trabalho individual
- trabalho em grupo
- orientação tutorial
- visita de estudo a um contexto de Educação Não Formal

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Group work 40%; individual exam 40%; individual reflection 20%.
Content exposition (orally, recurring to new technologies, thematic films, etc.)
- debate of ideas
- document analysis
- individual work
- group work
- tutorial work
- visiting a non formal education

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A exposição de conteúdos teóricos é indispensável na ação formativa desta unidade curricular. Contudo, trata-se
de uma exposição aberta ao debate, à pesquisa e à troca de ideias. Neste sentido, a u.c. conta com 32 horas T e 32
h TP para que se proceda a uma aliança profícua entre a teoria e a prática, entre os conceitos e a realidade. Os
estudantes terão oportunidade de realizar um trabalho em grupo, o qual será apresentado oralmente, o que implica
a iniciação à prática investigativa tão valorizada atualmente assim como à exposição pública de ideias. O estudante
será estimulado para realização de trabalho autónomo até porque a avaliação contínua traduz-se em 20% do
trabalho individual demonstrado na sala de aula. Serão analisados documentos como, por exemplo, dados
estatísticos, o que apela a uma interpretação e explicação dos mesmos por parte do estudante.
O conhecimento sobre a sociedade portuguesa, sobre as necessidades sociais existentes, assim como sobre as
modalidades educativas – Educação Formal, Educação Não Formal e Educação Informal- e respetivos contextos
implica a construção conjunta, professor-estudante, do conhecimento. Neste sentido, as metodologias de ensino
permitem concretizar os resultados da aprendizagem. São diversificadas e implicam constantemente um suporte
teórico e informado, com base em recolhas de informação e pesquisas empreendidas pelos estudantes no âmbito
do trabalho autónomo, valorizando uma postura construtivista do conhecimento, como solicita o paradigma de
Bolonha.
Esta necessidade de procura constante de informação atualizada possibilita ao estudante saber posicionar-se face
à multiplicidade de fontes de informação e saber selecionar, com base em critérios de rigor e seriedade científica, a
mesma informação.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The exposition of theoretical contents is indispensable to the formative action of this curricular unit. Nevertheless,
this exposition is open to debate, to research and exchange of ideas. In this way, the curricular unit counts with 32
hours of Theoretical classes and 32 hours of Theoretical-Practical classes in order to allow a proficuous alliance
between theory and practice, between the concepts and reality. The students will have the opportunity to develop a
group work that will be presented orally, which implies an initiation to the research practice, so valued nowadays,
as well as the public exposition of ideas. The student will be stimulated to the development of autonomous work
which translates into 20% of the final grade of the curricular unit. Documents such as, for example, statistical data
will be analysed in order to appeal to the students interpretation an explanation skills.
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The knowledge about the Portuguese society, about the existing social needs, as well as about the educational
modalities — Formal Education, Non-formal Education and Informal Education — and respective contexts implies a
joint construction, teacher-student, of knowledge. In this way, the teaching methodologies enable us to fulfil the
learning objectives. They are diversified and imply a constant theoretical and informed support, based on data
gathering and research developed by the students in the scope of their autonomous work, emphasising a
constructivist posture regarding knowledge, as the Bologna paradigm demands.
This necessity of a constant search for up to date information enables the student to know ho to position himself
regarding the multiplicity of information sources and how to select what is needed among them, based on
scientifically rigorous and serious criteria.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BARRETO, António (org.) (1997), A Situação Social em Portugal, 1960 – 1995, Lisboa, ICS. ISBN972-671-043-X.
BARRETO, António (2002), Tempo de Incerteza, Lisboa, Relógio D’Água. Depósito legal nº 187495/02.
BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas (1997), A Construção Social da Realidade, Petrópolis, Vozes. ISBN
85.326.0598-2
BARAIBAR LOPEZ; José Manuel (2003), La construcción de procesos formativos en educación no formal, Madrid,
nancea Ediciones.
COSTA, Alfredo Bruto da (1998), Exclusões Sociais, Lisboa, Gradiva. ISBN972-662-612-9.
DUBAR, Claude (1996), La Socialisation, Paris, Armand Colin. ISBN 2-200-01485-6.
TOWNSEND, P., Gordon, D., (2000). Breadline Europe: The measurement of poverty. London: The Policy
Press.ISBN1-86134-292-6.
SARACENO, C. & Naldini, M. (2003). Sociologia da Família. Lisboa: Editorial Estampa.ISBN9789723319064.
COOMBS, P. H. (1985). La Crisis Mundial en La Educación, Perspectivas Actuales. Madrid:
Santillana.ISBN8429423648
www.pordata.pt

Mapa XIV - Técnicas de Expressão Oral e Escrita

10.4.1.1. Unidade curricular:
Técnicas de Expressão Oral e Escrita

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Luísa de Oliveira Ferreira 64 (24T/24TP/16OT)

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objetivos selecionados para esta UC assentam na contextualização do ato comunicativo na sociedade atual, na
promoção de técnicas de comunicação oral em tipologias discursivas e contextos diversificados, bem como na
utilização de técnicas de comunicação escrita em tipologias discursivas e contextos diversificados.
Os Estudantes analisarão enunciados orais recolhidos e selecionados , produzirão textos escritos e analisarão
enunciados em termos de forma e de conteúdo. A avaliação da comunicação oral e escrita constitui igualmente um
ponto essencial no conjunto elencado de conhecientos e de competências elencados.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The selected objectives for this CU stand in the communication, information and current events, promotion of the
oral communication based on speech types and various contexts, as well as in use of communication techniques.
The students will analyse selected texts, produce written texts. The evaluation of oral and written communication is
also an essential task in he context of this CU.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Comunicação, informação e atualidade
2. Comunicação oral vs. Comunicação escrita
3. Técnicas de comunicação oral
4. Técnicas de comunicação escrita
5. Procedimentos de escrita
6. Análise discursiva
7. Dimensão simbólica do discurso
8. Efeitos estéticos e retóricos
9. Contextos de produção e recepção do texto
10. Avaliação da comunicação
11. Tipologias Textuais
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10.4.1.5. Syllabus:
1. Comunnication, information and current events.
2. Oral communication vs. Written communication.
3. Oral communication techniques.
4. Written communication techniques.
5. Writing procedures.
6. Discursive analysis.
7. Symbolic dimension of the discourse.
8. Aesthetical and rhetorical efects.
9. Text production and reception contexts.
10. Evaluation of communication
11. Textual Types

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular

Os conteúdos programáticos servem de instrumento de prossecução dos objetivos delineados para esta unidade
curricular. Deste modo, a língua portuguesa assume-se assim, nas suas formas oral e escrita, como uma
ferramenta técnica essencial na formação destes estudantes. O objetivo geral exposto é o de proporcionar uma
optimização do uso da Língua Portuguesa do ponto de vista instrumental, assim, sendo os estudantes chamados a
sistematizar e a operacionalizar competências ao nível da expressão oral e escrita que deveriam, na sua
globalidade, já estar em perfeita aquisição, mas que ainda se revelam problemáticas nesta fase do seu percurso
académico.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The programatic contents serve as an instrument towards achieving the goals proposed for this curricular unit.
This way, the portuguese language asserts itself, in written or oral format, as an essential tool in the formation of
these students. The main purpose is to promote an optimal usage of the Portuguese Language from an
instrumental standpoint, thus, if the students are to be called out to consolidate skills regarding oral and written
expression that should be, for the most part, be perfectly tuned, but would pose as problematic at this stage of their
academic experience.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias selecionadas consubstanciam-se em aulas de teor expositivo alternadas por apresentação de
trabalhos. A correção individual e colectiva de texto e o comentário de excertos , debates, notícias em diversos
suportes comunicativos serão igualmente momentos para potenciar a oralidade e a escrita.
A análise e produção de textos de várias tipologias bem como a simulação de contextos específicos de produção
oral e escrita (debate, entrevista, mesa-redonda…) suportam a intencionalidade inscrita na descrição competencial
desta unidade curricular.
A avaliação será feita com base na produção oral individual (50%) e realização de teste escrito (50%),
privilegiando-se, durante a lecionação, atividades de desenvolvimento da oralidade e da escrita em formato
individual e grupal, partindo de propostas de trabalho em sala de aula e autónomo.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The selected methodologies gain shape with expositive-grade classes alternated with presentation of assignments.
The individual and collective correction of text and the commentary of extracts, debates, news in diverse
communicative formats, will be equally moments to potentiate rhetoric and writing.
The analysis and production of texts of various typologies, as well as the simulação of specific contexts of oral and
written production (debate, interview, round-table…) support the intentionality inwritten in the description of this
curricular unit’s skillset.
The evaluation will be done based on the individual oral production (50%) and a written test (50%), giving privilige,
during the lectioning, to activities of rhetoric and writing development, individually and in groups, autonomously
and through partaking in classroom proposed tasks.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias de ensino elencadas são variadas e pretendem promover o envolvimento dos estudantes nas
tarefas a realizar. Se se pretende que estes estudantes dominem determinadas competências linguísticas para um
uso efetivo em contexto de intervenção, leitura analítica e pesquisa, revela-se fundamental que experimentem estas
metodologias que despertam e promovem diferentes níveis competenciais no estudante.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The adoption of methodologies of more active characteristics such work presentations, analysis and production of
text and the simulation in specific contexts, constitute examples of ways of promoting results of learning set. The
simulation and the oral exposition through na individual presentation, per student, represent moments in which the
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students demostrate their ease while mastering this CU’s contents. The selfscoping will be related to the rhetoric,
for there will be a video record of the students’ presentations, that will later be analysed and reflected on for
improvement.
An active and engaging articulation is intended in each one of the methodological strategies part listed.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
AMOR, E. (2001) Didáctica do Português – Fundamentos e Metodologia. Lisboa: Texto Editora. ISBN 9789724723648
BARBIERI Figueiredo, E. F., Olívia Maria (2001). Itinerário Gramatical. Porto: Porto Editora. ISBN 972-8360-15-0
LEÃO, M./FILIPE, H. (2005) 70 + 7 Propostas de Escrita Lúdica, Porto, Porto Editora. ISBN 972-096-070-0
MENDONÇA, A. e. a. (2003). Métodos e Técnicas de Expressão Oral Ensinos Básico e Secundário. Porto: ASA
Editores.ISBN 978-972-41-5066-6
REI, J. ESTEVES (1995) Curso de Redacção II. O Texto. Porto: Porto Editora. ISBN 978-972-0-40106-9.

Mapa XIV - Psicologia do Desenvolvimento

10.4.1.1. Unidade curricular:
Psicologia do Desenvolvimento

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Júlio Emílio Pereira de Sousa 48 (25T/12TP/6OT/5TC)

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Conhecer os diferentes modelos da Psicologia do Desenvolvimento.
2. Desenvolver os conhecimentos sobre as bases neurológicas do desenvolvimento psicológico.
3. Identificar, compreender e analisar as mudanças patentes nos indivíduos ao longo de todo o desenvolvimento
humano.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. To know the different models of Developmental Psychology.
2. Develop knowledge about the neurological basis of psychological development.
3. Identify, understand and analyze the changes in patent individuals throughout human development.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Modelos da Psicologia do Desenvolvimento
a) Principais Modelos;
b) Hereditariedade versus Meio;
c) Genética do Comportamento.
2. Desenvolvimento do sistema nervoso
3. Desenvolvimento pré-natal
4. Desenvolvimento cognitivo
a) Modelo Piagetiano;
b) Modelo Desenvolvimentista da Linguagem.
5.Desenvolvimento pessoal e social
a) Freud e o Desenvolvimento Psicossexual;
b) Erikson e o Desenvolvimento Psicossocial.
6. Desenvolvimento Moral

10.4.1.5. Syllabus:
1. Models of Developmental Psychology
a) Main Models;
b) Nature versus Nurture;
c) Behavior Genetics.
2. Development of the nervous system
3. Prenatal development
4. Cognitive development
a) Piagetian Model;
b) Developmental Model of Language.
5. Personal and social development
a) Freud and Psychosexual Development;
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b) Erikson and Psychosocial Development.
6. Moral Development

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular

O objetivo da unidade curricular de conhecer os diferentes modelos da Psicologia do Desenvolvimento, está
contemplado no conteúdo programático relativo aos Modelos da Psicologia do Desenvolvimento, nomeadamente
através dos seus Principais Modelos, das questões da Hereditariedade vs Meio e da Genética do Comportamento.
O objetivo que diz respeito ao desenvolvimento dos conhecimentos sobre as bases neurológicas do
desenvolvimento psicológico é trabalhado a partir dos conteúdos referentes ao Desenvolvimento do Sistema
Nervoso. O objetivo de identificar, compreender e analisar as mudanças patentes nos indivíduos ao longo de todo o
desenvolvimento humano é trabalhado com base nos conteúdos do Desenvolvimento Cognitivo, Pessoal e Social, e
Moral.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The aim of the course unit of knowing the different models of Developmental Psychology is included in syllabus in
the models of developmental psychology, particularly through its Main models, the issues of Heredity vs
Environment and Behavior Genetics. The goal of the development of knowledge about the neurological basis of
psychological development is worked through the contents for the Development of the Nervous System. The goal to
identify, understand and analyze the changes in patent individuals throughout human development is worked
through the contents of the Cognitive Development, Personal and Social Development and Moral Development.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição
Debate
Análises de documentos
Trabalho individual
Trabalho em grupo
Forma de avaliação e respetiva ponderação:
60%- Dois trabalhos de grupo apresentados oralmente;
40%- Teste escrito.
Serão utilizadas a exposição oral; o diálogo professor/estudante e debate, suscitando a reflexão e exploração de
conceitos; análise de documentos e reflexão crítica de artigos; trabalhos individuais e de grupo sobre temas
previamente definidos; e apresentação de temáticas, seguida de debate para construção de saberes. Será ainda
realizada uma visita de estudo.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Exposure
Debate
Analysis of documents
Individual work
Group work
Form of assessment and percentage:
60% - Two group works with oral presentation;
40% - Written Test.
Will use oral exposure; dialogue teacher / student and debate, reflection and exploration of concepts, analysis of
documents and critical articles; individual and group work on predefined themes, and thematic presentation,
followed by discussion to construct knowledge. A field visit will be conducted.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os resultados de aprendizagem relacionados com: a caracterização dos principais modelos da Psicologia do
Desenvolvimento, a compreensão da importância dos principais fatores no desenvolvimento humano-
hereditariedade e meio, e a aquisição dos conhecimentos essenciais da genética do comportamento, são
conseguidos através da exposição oral, do debate, suscitando a reflexão e exploração de conceitos e da execução
de exercícios específicos. Os resultados sobre: o conhecimento da constituição e divisão do sistema nervoso, a
caracterização da unidade básica do sistema nervoso e suas ligações, e a compreesão da evolução do sistema
nervoso e sua implicação no desenvolvimento psicológico, são alcançados com base na exposição oral, na análise
de documentos e no diálogo e debate entre professor/estudante. Os resultados que têm a ver com: a
caracterização do indivíduo nos seus diferentes períodos etários quanto ao seu desenvolvimento psicossexual,
psicossocial, moral e cognitivo, e a compreensão da evolução do comportamento dos indivíduos ao longo do ciclo
vital, identificando as diferenças comportamentais nos diferentes tipos de desenvolvimento, são obtidos através da
exposição oral, do debate, da análise de documentos e reflexão crítica de artigos, de trabalho individual e de grupo.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The learning outcomes related to: the major models of Developmental Psychology, the importance of the main
factors in human development-heredity and environment, and the essential knowledge of the genetics of behavior,
are achieved through oral presentation, debate, that leads to reflection and exploration of concepts and execution
of specific exercises. The outcomes connected to: the formation and division of the nervous system, the basic unit
of the nervous system and its connections, and the evolution of the nervous system and its implication on the
psychological development are achieved by oral presentation, document analysis and dialogue and discussion
between teacher and student. The outcomes refered to: the characterization of the individual in their different age
periods regarding their psychosexual development, psychosocial, moral and cognitive development, and the
evolution of the behavior of individuals throughout the life cycle, identifying the behavioral differences in different
types of development are obtained through oral presentation, debate, document analysis and critical articles,
individual work and group.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Brazelton, T. Berriz & Greenspan Stanley I. (2002). A Criança e o seu Mundo. Lisboa: Editorial Presença.ISBN
9789722329231.
Lerner, R. (2003). Handbook of Psychology. Vol. 6. Development Psychology. London: Hardcover. ISBN
978047768860.
Papalia, D.,E., Olds, S., W. & Feldman, R., D. (2001). O Mundo da Criança. Lisboa: McGraw Hill. ISBN 9788577260416.
Spodek, B. (2003). Handbook of Research on the Education of Young Children. New York: Paperback. ISBN
9781931576666.

Mapa XIV - Mundividência Cristã

10.4.1.1. Unidade curricular:
Mundividência Cristã

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Lisete da Natividade Barrigão Gonçalves 48 (8T/35TP/5TC)

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1.Aprender a olhar a realidade da humanidade a partir de uma visão humanista alicerçada nos valores judaico-
cristãos.
2. Treinar o olhar para poder identificar e expressar criticamente problemas e conflitos na Comunidade Humana
que estão em contraste com a dignidade e a sociabilidade humanas.
3.Tomar consciência da dignidade da pessoa, como ser único, livre, responsável pela construção de uma
sociedade mais livre e solidária.
4. Compreender a especificidade da Mundividência Cristã dando razões da sua aplicação.
5. Consciencializar-se da importância da participação cívica a todos os níveis: politica, social, etc.
6. Saber fundamentar a dignidade e a sociabilidade da pessoa.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Learn to see the reality of humanity from a humanist vision rooted in Judeo-Christian values.
2. Train the look to be able to identify and critically express problems and conflicts in the Human Community that
are in contrast to the human dignity and sociality.
3. Become aware of the dignity of the person, as being unique, free and responsible for the construction of a more
free and caring society.
4. Understand the specificity of the Christian worldview giving reasons for its application.
5. Become aware of the importance of civic participation at all levels: political, social, and so on.
6. Know to found the dignity and sociability of the person.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Mundividência Cristã: um olhar específico sobre a pessoa e o mundo
1.1.Progressos e contrastes no "retrato" do mundo - o desafio da interpretação.
1.2.Interpretar a realidade a partir de um humanismo integral e solidário: abrangência e delimitações conceptuais.
1.3.Especificidade da Mundividência Cristã: natureza, conceito e características.
1.4.Fé e Cultura, uma relação dialéctica de distância/proximidade.
2.Os grandes princípios: dignidade humana e solidariedade social
2.1.A dignidade da pessoa - dimensão individual: A constituição da interioridade pessoal e as suas dimensões
(unidade somática-relacional-racional, realizando valores auto-transcendentes). Unicidade, liberdade,
responsabilidade, igualdade. Dignidade humana e suas manifestações: direitos humanos.
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2.2.A solidariedade social: Pessoa, Sociedade e Bem Comum. Os princípios da Solidariedade e da Subsidiariedade.
3.A Comunidade Humana: direito de participação, dever de implicação.

10.4.1.5. Syllabus:
1. Christian worldview: a specific look at the person and the world
1.1. Progress and contrasts in the "portrait" of the world - the challenge of interpretation.
1.2. Interpret reality from an integral and solidary humanism: comprehensiveness and conceptual boundaries.
1.3. Specificity of the Christian Worldview: nature, concept and characteristics.
1.4. Faith and Culture, a dialectical relation of distance / proximity.
2. The main principles: human dignity and social solidarity
2.1. The dignity of the person - individual dimension: The constitution of individual interiority and its dimensions
(somatic-rational-relational unity, accomplishing self-transcendent values). Uniqueness, freedom, responsibility,
equality. Human dignity and its manifestations: human rights.
2.2. Social solidarity: Person, Society and the Common Good. The principles of Solidarity and Subsidiarity.
3. The Human Community: right of participation, duty of implication.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular

A partir do "retrato" do mundo marcado por contrastes de toda a ordem e baseando-se nos grandes documentos
"sociais" do magistério da Igreja, a unidade curricular desenvolve e concretiza os princípios em que assenta a
Mundividência cristã: princípios da dignidade e da solidariedade humana, decorrentes de uma concepção cristã da
pessoa e da sociedade. No desenvolvimento e aplicação desses princípios, são particularmente estudados temas
como os direitos humanos, o respeito pela vida e pela cultura, a comunidade familiar, a comunidade económica e
política, em ordem a fomentar nos estudantes um pensamento crítico e reflexivo, com capacidade de interpretar o
mundo, numa autonomia de pensamento fundamentado, criativo e com sensibilidade social. E, embora faça uma
leitura do mundo a partir de uma matriz cristã, o estudante não ignora nem esquece o pluralismo cultural da
sociedade em que vivemos. Preconiza, isso sim, uma atitude prospectiva no quadro da sua formação integral para
a cidadania.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Starting from the world "portrait", marked by all kinds of contrasts and based on the great "social" documents of
the Church Magisterium, the curricular unit develops and concretize the principles upon which is based the
Christian Worldview: the principles of human dignity and solidarity, resultant from the Christian conception of the
person and society. On the development and application of these principles are particularly studied issues such as
human rights, the respect for life and culture, family community, the economic and political community, in order to
promote on students a critical and reflective thinking, with capacity of interpreting the world, in an autonomy of
founded and creative thinking and with social sensitivity. Although the student makes a reading of the world from a
christian matrix, he will not ignore or forget the cultural pluralism of the society. Instead, he advocates, a
prospective attitude in the framework of his integral formation for citizenship.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Estratégias e recursos utilizados: Exposição; Debate; Diálogos
Criar ambiente de estudo e reflexão.
Treinar os estudantes a pensar sobre temáticas pouco faladas entre eles.
Análises de documentos

Avaliação e respetiva ponderação:
Trabalho individual 40%; Trabalho de grupo 30% ; Mini teste 20%; trabalho de Campo 10%

Descrição:
De tipo formativo e de natureza contínua, terá como referentes três produtos avaliativos cumulativos:
a)Classificação resultante de um trabalho individual em que cada estudante desenvolve uma temática (40%)
b)Classificação resultante da elaboração em grupo de um conteúdo programático e da sua apresentação plenária
(30%)
c) Classificação resultante de um mini teste (20%).
d) Classificação resultante de um trabalho de Campo (10%)

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Strategies and resources: Exposition; discussions; dialogues
Create a study and reflection environment.
Train students to think about issues less spoken among them.
Analysis of documents.

Evaluation and respective weightings:
Individual work 40%; Group work 30%; Small test 20%; fieldwork 10%
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Description:
Formative and continuous type that has as referent three cumulative evaluation products:
a) Classification result of one individual work in which the student will develop a theme (50%)
b) Classification result of a programmatic theme development in group and plenary presentation (30%)
c) Classification resulting from a small test (20%).
d) Classification resulting from a fieldwork (10%)

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Pretendemos com as aulas teóricas apresentar os conceitos, os valores judaicos-cristãos, uma visão humanista,
os direitos humanos, a doutrina social da igreja e os efeitos da globalização para uma construção de uma
sociedade humanista e humanizada, em que "há lugar para todos à volta da mesa comum" que é a humanidade.
Com as aulas teórico-práticas queremos criar um ambiente de aprendizagem em que os debates, os diálogos, a
reflexão e análise de textos selecionados previamente constituam momentos de aprofundamento e posicionamento
face aos temas abordados, tendo em conta a cultura, o saber, a experiência e a maturidade dos estudantes.
Levar os estudantes a questionar-se sobre o sentido da vida e que marca eles querem deixar no mundo. Abrir
caminho ao diálogo para a construção de uma sociedade que prima pelo respeito pela diferença. Conhecer a
diferença para a respeitar.
Os debates têm por finalidade pormo-nos em "estado" de reflexão para aprofundar as visões da mundividência
cristã. Introduzir temáticas importantes para uma visão esclarecida do mundo e em que os estudantes estão pouco
habituados.
Apresentar textos da actualidade para aprofundar em conjunto em debates em pequenos grupos e apresentar
depois ao grande grupo. Nesta unidade curricular tudo está em aberto pois a pluralidade de opiniões é bem vinda
para a reflexão.
Nos debates, diálogos, reflexão, os estudantes devem compreender que há valores que são perenes e que não são
passiveis de ser referendados como seja, por exemplo, o valor da vida, da liberdade, da dignidade da pessoa.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
We intend with theorical lessons to present the concepts, the Jewish-Christian values, a humanistic vision, human
rights, the social doctrine of the Church and the effects of globalization for the construction of a humanist and
humanazed society in which "there is a place for everybody around the common table" that is humanity.
With theoretic-practical lessons we want to create a learning environment where discussions, dialogues, reflection
and analysis of previously selected texts create deeper and positioning moments on the discussed topics, taking
into account the culture, knowledge, experience and maturity of the students.
Help students to question themselves about the meaning of life and what mark they want to leave in the world.
Open the way for dialogue to build a society that strives on respect for difference. Knowing the difference to
respect it.
The discussions are intended to put ourselves in a "state" of reflection to deep the views of the Christian worldview.
Introduce important themes for an enlightened vision of the world and on which students are not accustomed.
Present texts of actuality to deepen together in discussions in small groups and then present to the large group. In
this curricular unity, everything still open because the plurality of opinions is welcome for reflection.
In discussions, dialogues, reflection, students should understand that there are values that are perennial and are
not to be put to referendum as are, for example, the value of life, of liberty and of dignity of the person.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CONSELHO PONTIFÍCIO «JUSTIÇA E PAZ», Compêndio da Doutrina Social da Igreja, Cascais, Principia 2005. ISBN
972-8818-57 - 2

Mapa XIV - História do Mundo Contemporâneo

10.4.1.1. Unidade curricular:
História do Mundo Contemporâneo

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isilda Maria dos Santos Braga da Costa Monteiro 64 (59TP/5TC)

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender a realidade do mundo atual como resultado da ação colectiva, projetada desde o passado
Integrar a História Contemporânea de Portugal numa perspetiva comparada com outras áreas espacio-culturais,
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sociopolíticas e económicas da Europa e do Mundo
Utilizar as potencialidades da História para desenvolver o espírito crítico e competências variadas indispensáveis
para uma cidadania responsável e participativa

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To understand the reality of today's world as a result of the collective action designed since the past centuries.
To integrate Contemporary History of Portugal in a comparative perspective with other spatio-cultural, socio-
political and economic areas of Europe and the World.
To use the potential of History to develop critical thinking and also varied skills necessary for a responsible and
participatory citizenship.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A função social da História no mundo atual e o seu papel na formação do indivíduo
2. A «Era das Revoluções»
2.1. A Revolução Industrial
2.2. As revoluções liberais e as transformações sócio-jurídicas e políticas do mundo ocidental
3. As transformações da sociedade no século XIX
3.1. O aumento da população e a «transição demográfica». O «êxodo rural» e a emigração europeia
3.2. A urbanização no período da industrialização.
3.3. As dinâmicas sociais: a ascensão das burguesias e o crescimento do operariado. A «questão social» e o
movimento do operariado
4. O século XX – permanências e ruturas
4.1. A 1ª Guerra Mundial
4.2. A Revolução Russa
4.3. Portugal e a 1ª República
4.4. A crise de 1929 e a Grande Depressão
4.5. Portugal e o Estado Novo
4.6. A 2ª Guerra Mundial
4.7. A ordem económica após 2ª Guerra Mundial
5. A Globalização

10.4.1.5. Syllabus:
1. The social function of history in today's world and its role in shaping the individual
2. The 'Age of Revolution'
2.1. The Industrial Revolution
2.2. The liberal revolutions and the socio-legal and political transformations of the Western world
3. The transformations of society in the 19th century
3.1. The increase in population and the "demographic transition". The "rural exodus" and European emigration
3.2. Urbanization in the period of industrialization.
3.3. Social dynamics: the rise of the bourgeoisie and the growth of the working class. The "social question" and the
movement of the working class
4. The 20th century - continuities and discontinuities
4.1. The 1st World War
4.2. The Russian Revolution
4.3. Portugal and the 1st Republic
4.4. The Crisis of 1929 and the Great Depression
4.5. Portugal and the "Estado Novo"
4.6. The 2nd World War
4.7. The economic order after World War 2
5. The Globalization

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular

Os conteúdos abordados permitem aprofundar os conhecimentos do estudante sobre os principais momentos que
marcaram o percurso da Europa e do Mundo entre os séculos XVIII e XX, com o objetivo de compreender,
refletindo sobre o passado recente, as tendências e os desafios que se colocam na sociedade atual. Paralelamente,
procurar-se-á relacionar a História Contemporânea de Portugal com aspectos contextualizados numa dimensão de
tempo e espaço, relativamente à da Europa e do Mundo.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus of this curricular unit permits to deepen the student's knowledge about the principal moments have
marked the European and World History between the 18th and 20th centuries, to understand, from the recent past,
trends and challenges in contemporary society. At the same time, it will seek to relate the Contemporary History of
Portugal with contextual aspects, in time and space, to European and the World History.
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10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A abordagem dos conteúdos é realizada nas aulas teórico-prátivcas de forma a promover no estudante a
apropriação de saberes estruturados, críticos e reflexivos, no âmbito da temática da UC. Estas aulas são
interativas, utilizando recursos e estratégias diversificadas que poderão ir da exposição teórica, ao debate e
trabalho de grupo, integrando a prática das metodologias de investigação. Nas aulas de orientação tutorial faz-se o
acompanhamento do trabalho individual.
Com índices de ponderação distintos, a avaliação assenta na realização e na apresentação de um trabalho de
investigação individual (40%) e de dois testes escritos (30% + 30%). Será realizada uma visita de estudo

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies includes a theoretical and practical aproach in order to promote in the student a
structured, critical and reflective knowledge. The theoretical and practical lessons are interactive, using different
resources and strategies as theoretical exposition, discussion and group work and integrating the practice of
research methodologies. The supervision of the individual work it is done during the tutorial guidance lessons.
The evaluation is based on the realization and presentation of an individual work (40%) and two written tests (30% +
30%). A field visit will be conducted.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias a utilizar contribuem para a aquisição/consolidação de conhecimentos no âmbito da História da
Europa na Época Contemporânea e para o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo dos estudantes.
O recurso ao debate e à análise de documentos de diferente tipologia, individualmente ou em grupo, permitirá
desenvolver a capacidade de compreensão e argumentação na abordagem e problematização de um tema
histórico, perspetivado nas várias dimensões - social, económica, política e cultural.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The adopted teaching methodologies contribute to the acquisition/consolidation of knowledge about European and
World History in the Contemporary Era and for the development of critical and reflective thinking of the students.
To debate and to analyse documents of different typology, individually or in groups, will develop the
comprehension and reasoning capacity to approach and to question at an historical theme, on social, economic,
political and cultural dimension.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CARNEIRO, Roberto (2001). Memória de Portugal, o milénio português. Lisboa: Círculo de Leitores ISBN
972-42-2594-1
HOBSBAWM, Eric J. (1978). A Era das Revoluções, 1789-1848. Lisboa: Presença
LANDES, David S. (2005). A riqueza e a pobreza das nações. Por que algumas são tão ricas e outras tão pobres.
Lisboa: Gradiva ISBN 972-662-804-0
RÉMOND, René (1994). Introdução à História do Nosso Tempo. Do Antigo Regime aos nossos dias. Lisboa: Gradiva

Mapa XIV - Introdução à Língua Gestual Portuguesa

10.4.1.1. Unidade curricular:
Introdução à Língua Gestual Portuguesa

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Manuel Peixoto Afonso 48 (10T/38TP)

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Identifica mudanças na forma como a sociedade conceptualizou a educação de surdos
Reconhece a língua gestual como um marcador cultural da comunidade Surda
Discute a utilização da Língua Gestual nos vários contextos sociais
Distingue os papéis e funções de intérprete de LGP e docente de LGP
Domina algumas noções básicas de Língua Gestual Portuguesa
Reconhece as diferentes configurações dos gestos
Adquire vocabulário básico de algumas áreas temáticas

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Identifies changes in the way society conceptualized the Education of the Deaf.
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Recognizes sign language as a cultural marker of deaf community
Discusses the use of sign language in various social contexts
Distinguishes the roles and functions of Portuguese Sign language Interpreter and Portuguese Siign Language
Teacher.
Masters some basics concepts of Portuguese sign language.
Recognize the different configurations of signs
Acquires basic vocabulary of some thematic areas

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A Língua Gestual como marcador cultural da comunidade surda
2. Noções básicas de Língua Gestual
3. Utilização da LGP nos vários contextos sociais

10.4.1.5. Syllabus:
1. Sign language as cultural marker of Deaf community
2. Sign language basics concepts
3. Use of LGP ( Portuguese Sign language) in different social contexts

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular

Os conteúdos programáticos organizam-se numa perspetiva de abordagem global inicial da LGP enquanto
marcador cultural permitindo aos estudantes perceber que não se trata de um código mas de uma língua. Em
seguida os estudantes irão aprender aspetos básicos da LGP o que lhes permitirá adquirir algum vocabulário e
noções gramaticais. Finalmente, os estudantes irão refletir sobre as dificuldades de acesso dos Surdos a diversas
instituições e serviços sociais e a importância da LGP nesse contexto.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents are organized in a perspective of global approach of the LGP ( Portuguese Sign language) as a
cultural marker, allowing students to realize that it is not a code but a language. Then students will learn basics
concepts of LGP allowing them to acquire vocabulary and grammatical concepts. Finally, students will reflect upon
Deafs’ difficulties of access to different institutions and social services as well as the LGP importance in that
context.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Para além da visualização de vídeos e discussão de textos será privilegiada a componente de prática da LGP. A
avaliação será feita através de uma pequena prova em LGP.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In addition to viewing videos and texts discussion the practical component of LGP (Portuguese Sign language) will
be privileged. The assessment will be through a small test in LGP.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Ao se privilegiar a prática de LGP vai-se ao encontro das caraterísticas da LGP enquanto língua visuo-motora. Por
outro lado, permite-se desenvolver nos estudantes competências de conhecimento mínimo da língua
enquadrando-a num contexto da cultura de uma minoria linguística e cultural.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
By favoring the practice of LGP ( Portuguese Sign language) will meet the LGP features as a visual -motor
language. On the other hand, allows students to develop skills of language minimal knowledge, framing it in the
context of the culture of a linguistic and cultural minority.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
AFONSO, Carlos (2008). Reflexões sobre a surdez. Porto: Gailivro.
AMARAL, Maria Augusta (2002). Língua gestual e leitura em crianças surdas. Estudo experimental de aplicação de
um modelo bilingue. Lisboa: Faculdade de Letras.
BAPTISTA, José Afonso (2008). Os surdos na escola. A exclusão pela inclusão. Vila Nova de Gaia: Fundação
Manuel Leão.
FERREIRA, António Vieira (1991). Gestuário/Língua Gestual Portuguesa. Lisboa: Ministério da Educação e
Ministério do Emprego e Segurança Social.
LABORIT, Emmanuelle (2000). O grito da gaivota. Lisboa: Editorial Caminho.
LANE, Harlan (1997). A máscara da benevolência. A comunidade Surda amordaçada. Lisboa: Instituto Piaget.
MARTINS, Maria Raquel Delgado; COUTINHO, Amândio e AMARAL, Maria Augusta (1994). Para uma gramática da
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Língua Gestual portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho.
SVARTHOLM, Kristina. (1998). “Aquisição de segunda Língua por Surdos”. Espaço. Brasil: Instituto Nacional de
Educação de Surdos.

Mapa XIV - Língua Estrangeira - Inglês

10.4.1.1. Unidade curricular:
Língua Estrangeira - Inglês

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Luísa de Oliveira Ferreira 48 (45TP/3O)

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O Estudante identifica países de expressão inglesa, suas línguas e culturas, bem como sabe localizar num mapa
países de expressão inglesa e caracteriza diferentes países de expressão inglesa quanto aos seus aspetos
socioculturais. Pretende-se potenciar a compreensão dos pontos essenciais de uma sequência falada que incida
sobre assuntos correntes do trabalho, da escola, dos tempos livres, que se compreenda os pontos principais de
muitos programas de rádio e televisão sobre temas atuais ou assuntos de interesse pessoal ou profissional,
quando o débito da fala é relativamente lento e claro. Promove -se a compreensão de textos em Língua inglesa,
acentuando-se a aposta participada em conversas sobre assuntos conhecidos, de interesse pessoal ou social,
ressaltando a articulação de expressões de forma simples para descrever sentimentos e opiniões.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The student identifies English-speaking countries, their languages and cultures, and is also able to locate on a map
English-speaking countries and characterizes English-speaking countries regarding sociocultural aspects. The
intention is to potentiate the understanding of key points of a spoken sequence with emphasis on current work,
schools, leisure time affairs, being able to understand the guidelines of many radio and television shows about
current events or matters of personal or professional interest, when the English is relatively slowly and calmy
pronounced. The understanding of texts written in English is promoted, accentuating our emphasis on talking
about known subjects, of personnal or social interest, highlighting the articulation of expression in a simple
manner to describe feeling and opinions.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Englishes: language, culture, history and geography
2. Family Life
3. Social Issues
4. Culture and technologies
5. Education
6. Work
7. Oral Speech: strategies and oral practice
8. Cientific Readings
9. Cientific Writting
10. Cientific Articles Construction

10.4.1.5. Syllabus:
1. Englishes: language, culture, history and geography
2. Family Life
3. Social Issues
4. Culture and technologies
5. Education
6. Work
7. Oral Speech: strategies and oral practice
8. Cientific Readings
9. Cientific Writting
10. Cientific Articles Construction

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular

Um Educador Social move-se em contextos sociais específicos e o domínio das expressões oral e escrita em
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Língua Inglesa assume-se como mais uma ferramenta de trabalho, de informação e de pesquisa, já que este
profissional trabalha com grupos, dinamiza estratégias grupais ou individuais, dirige reuniões, usa as suas
competências específicas, linguísticas na execução diária das suas tarefas. Assim, a conceção desta unidade
curricular assenta neste contributo das competências linguísticas em Língua Inglesa, revertendo de forma clara
para a construção do perfil formativo deste Estudante que tem no domínio destas competências uma mais-valia
para uma atuação/intervenção com mais sucesso e propósito.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The Social Educator moves in specific social contexts and mastering oral and written expressions in English gains
shape as a work, information and research tool, being that this professional works with groups, dinamizing group
or individual strategies, directing meetings, using their specific linguistic skills in the daily execution of their tasks.
This way, the design of this curricular unit focuses on the contribution of the linguistic skills in English, clearly
giving back to the construction of the formative of this Student, that may use his mastering of said skills as a added
value for acting/intervening more successfully and purposefully.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias selecionadas consubstanciam-se em aulas de teor teórico-prático, alternadas por apresentação
de trabalhos e pela análise textual e gramatical. A correção individual e coletiva de texto e os apresentações orais
serão igualmente momentos para potenciar a oralidade e a escrita.
A análise e produção de textos de várias tipologias bem como a simulação de contextos específicos de produção
oral e escrita suportam a intencionalidade inscrita na descrição competencial desta unidade curricular assim como
a avaliação oral contínua (participação oral em atividades propostas):
Avaliação oral contínua (10% + 30%)
Duas Provas Escritas: Ponderação: 1º teste (30%) + 2º teste (30%).
Avaliação final
Exame final escrito (60%) + Exame final oral (40%).

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The selected methodologies gain shape in theorical-pratical classes, alternated with work presentation and textual
and gramatical analysis. The individual and collective correctness and oral presentations will equally be moments
to potentiate rhetoric and the writing.
The analysis and production of texts of various typologies, as well as the simulation of specific contexts of oral and
written production support the intentionality inwritten objectives in the description of this curricular unit’s skillset,
as well as the continuous oral evaluation (oral participation in the proposed activities):
Continuous oral evaluation (10% + 30%)
Two Written Assignments: Weighing: 1st Test (30%) + 2nd Test (30%).
Final Evaluation:
Final written exam (60%) + Final oral exam (40%).

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias de ensino elencadas são variadas e pretendem promover o envolvimento dos estudantes nas
tarefas a realizar. Se se pretende que estes estudantes dominem determinadas competências linguísticas para um
uso efetivo em contexto de intervenção, leitura analítica e pesquisa, revela-se fundamental que experimentem estas
metodologias que despertam e promovem diferentes níveis competenciais no estudante.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The numerous selected methodologies intend to promote the engagement of the students concerning the tasks at
hand. It is intended that these students master a certain set of linguistic skills for an efective use in the contexts of
intervention, analitical reading and research, and it is fundamental that they experience these methodologies that
give way to different skill levels on the student.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Longman’ s Dictionary of English Language and Culture Oxford Advanced Learner’ s Dictionary. ISBN 0-19-479900-
X
MURPHY, R. (2008). English grammar in use. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521675802
SWAN, M. (2009). Practical English usage. New York: Oxford University Press. ISBN-10: 0194420981
XENDEN, C.; LATHAM-KOENIG, C. (2008). New English File. Intermediate Student’s Book. Oxford: Oxford University
Press. ISBN 9780194518260

Mapa XIV - Animação de Bibliotecas

10.4.1.1. Unidade curricular:
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Animação de Bibliotecas

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Marta Duarte Martins 48 (10T/26TP/12OT)

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Posicionar-se enquanto educador social face ao atual contexto civilizacional – Sociedade do Conhecimento.
2. Enquadrar a animação da leitura face às necessidades de resposta a novos contextos educacionais.
3. Saber propor atividades de animação da leitura.
4. Saber adequar as atividades de animação da leitura aos interesses e motivações de diferentes públicos.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Position herself as a social educator in the current civilizational context – Knowledge Society.
2. Frame reading promotion against the response needs to new educational contexts.
3. Know how to propose reading promotion activities.
4. Know how to adapt reading promotion activities to the interests and motivations of different audiences.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1- Conhecimento, Informação e Comunicação no contexto da evolução tecnológica e científica das sociedades
contemporâneas.
1.1. A Sociedade da Informação e do conhecimento. Reflexão sobre as novas condições de acesso e produção da
informação e do conhecimento.
1.2. Alteração do paradigma educativo. As novas centralidades educativas. O papel da Biblioteca Escolar.
1.3. A importância da leitura. Conceitos de Leitura, Literacia, Iliteracia, Analfabetismo funcional e Analfabetismo.
1.4. Leitura funcional, instrumental e literária. Conceitos.
1.5. Novos suportes de leitura. Abordagem Semiótica ao conceito de Leitura.
2- A Biblioteca/Centro de Recursos como fator de inovação na estrutura organizacional e pedagógica das
instituições.
3- Atividades de animação do livro e da leitura. Estratégias e recursos.
4- A receção leitora. Caracterização dos públicos.
4.1. Competência linguística, competência textual e receção leitora.
4.2. Códigos infratextuais e enciclopédia pessoal.

10.4.1.5. Syllabus:
1- Knowledge, Information and Communication in the context of the technological and scientific evolution of
contemporary societies.
1.1. The Knowledge and Information society. Reflection on the new contexts of access to and production of
information and knowledge.
1.2. Change of the educative paradigm. The new educational centralities. The role of the School Library.
1.3. The importance of reading. Concepts of Reading, Literacy, Illiteracy and Functional Illiteracy.
1.4. Functional, instrumental and literary reading. Concepts.
1.5. New reading formats. Semiotic approach to the concept of Reading.
2- The Library/Resource Center as an innovation factor in the organizational and pedagogic structure of
institutions.
3- Reading and book promotion activities. Strategies and resources.
4- Reading reception. Audience characterization.
4.1. Linguistic competence, textual competence and reading reception.
4.2. Intratextual codes and personal encyclopedia.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular

Esta unidade curricular destina-se, essencialmente, a fornecer a fundamentação necessária à implementação de
atividades de animação da leitura por educadores sociais em espaços de biblioteca. Os conteúdos correspondem à
necessidade de aquisição de conceitos teóricos necessários à identificação do papel da leitura na sociedade
contemporânea e à promoção de competências necessárias à planificação de atividades adequadas a públicos
específicos.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This curricular unit essentially aims at providing the necessary bases to the implementation of reading promotion
activities by social educators in library spaces. The contents correspond to the necessity of acquisition of the
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theoretical concepts necessary to the identification of the role of reading in contemporary society and to the
promotion of the necessary competences to the planning of suitable activities for specific audiences.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A docente, nas aulas teóricas, exporá os conteúdos programáticos, exemplificará através de demonstrações e
recomendará a bibliografia adequada. Nas aulas teórico-práticas, os estudantes aplicarão os conhecimentos a
situações novas, mas em tudo similares às sujeitas a demonstração pela docente. Promover-se-ão debates em
questões de análise controversa, favorecendo a argumentação, a relação interpessoal e o pensamento crítico dos
estudantes. Os estudantes formarão grupos de trabalho e projetarão atividades de animação de biblioteca, sendo o
grupo responsável por parte da fundamentação e cada elemento responsável por uma das atividades. O trabalho
terá a supervisão da docente e será apresentado oralmente e por escrito. Os conhecimentos de natureza teórica
serão complementados à medida das necessidades, como resposta à resolução de problemas decorrentes do
desenvolvimento dos trabalhos.
1 Trabalho de grupo 20% (10% escrita+ 10% oral) e 1 Trabalho Individual 80% (40% escrita+ 40% oral)

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teacher, in theoretical classes, will present the programmatic contents, exemplifying through demonstrations
and recommending the appropriate bibliography. In theoretical-practical classes, students will apply their
knowledge to new situations, but in all similar to the ones demonstrated by the teacher. Debates will be promoted
on questions of controversial analysis, favoring arguing, interpersonal relations and critical thought by the
students. Students will form work groups and will plan reading animation activities, with the group being
responsible for part of the underlying rationale, and each element responsible by one of the activities. The work will
be supervised by the teacher and will have a written and oral presentation. The theoretical knowledge will be
complemented according to the needs, as a response to the resolution of problems arising from the works'
progress.
1 Group work 20% (10% writing + 10% oral) and 1 Individual work 80% (40% writing + 40% oral)

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Esta unidade curricular destina-se, essencialmente, a fornecer a fundamentação necessária à intervenção
educativa de um Educador Social, no domínio da implementação de atividades de animação da leitura em espaços
de Biblioteca. Na formação utilizar-se-ão momentos de exposição por parte da docente, em que o primeiro contacto
com a fundamentação teórica, por parte dos estudantes, baseada na consulta bibliográfica, é atenuado pela
explicação simplificada dos conceitos e pela apresentação de exemplos que favoreçam a ultrapassagem de
dificuldades de aquisição e compreensão de conhecimentos.
As recomendações bibliográficas após cada aula teórica, conduzirão os estudantes às fontes de pesquisa, de
forma a que estes reconheçam, aprofundem e sistematizem o conhecimento recém adquirido nas aulas.
Em trabalho autónomo, serão feitas as consultas e propor-se-ão tarefas de aplicação em função das atividades de
animação propostas pelos estudantes. As dúvidas na aplicação serão resolvidas em sala de aula.
Os debates, em situação de aula, promoverão o desenvolvimento do sentido crítico, bem como as competências de
comunicação oral, tão necessárias à formação de um futuro educador social.
O trabalho de grupo ajudará os estudantes com maiores dificuldades de aquisição e aplicação de conhecimentos a
enfrentar tarefas de análise crítica fundamentada, graças ao apoio dos seus pares e à supervisão da docente de
cada um dos trabalhos propostos. Após uma primeira apresentação do projeto de animação, de caráter formativo,
propor-se-ão correções a serem apresentadas numa segunda apresentação, de caráter sumativo. Estas correções
serão introduzidas na apresentação oral e na apresentação por escrito. O trabalho inclui ainda a auto e a
heteroavaliação do processo formativo.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This curricular unit essentially aims at providing the necessary bases for the educational intervention of a Social
Educator, in the area of implementation of reading promotion activities in Library spaces. In the class moments of
presentation will be used by the teacher, in which the first contact with the theoretical basis by the students, based
on bibliographic consultation, is softened by the simplified explanation of the concepts and by the presentation of
examples that favor the overcoming of difficulties in acquiring and understanding knowledge. The bibliographic
recommendations after each theoretical class will lead students to the research sources, in a way that they
recognize, deepen and systematize the knowledge recently acquired in class.
In individual work, the consultations will be made, and implementation tasks will be proposed in accordance with
the promotion activities proposed by the students. Doubts regarding implementation will be solved in class.
The in-class debates will promote the development of critical thought, as well as oral communication competences,
so necessary to the learning of a future social educator.
The group work will help students with greater difficulties in acquiring and applying knowledge to face tasks of
sustained critical analysis, thanks to the support of their peers and to the supervision of the teacher on each of the
proposed works. After a first presentation of the promotion project, of a formative nature, corrections will be
proposed, to be incorporated in a second presentation, of summative nature. These corrections will be added to the
oral presentation and to the written presentation. The work will also include auto- and hetero-evaluations of the
formative process.
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10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ANGOLOTI,C. (1990). Cómics, títeres y teatro de sombras. Três formas plásticas de contar historias. Madrid:
Ediciones de la Torre. ISBN 84-86587-55-7
CERRILLO,P.,PADRINO,J.(Coord.) (1996). Hábitos lectores y animación a la lectura. Cuenca: Ediciones de la
Universidad de Castilla-la-Mancha. ISBN 9788489492509
MARTINS, Marta, VIANA, Fernanda L. (2006). Percursos de Leitura, percursos de vida, V Seminário Internacional de
Lectura y Patrimonio : Literatura Infantil: Nuevas Lecturas y Nuevos Lectores, Centro de Estúdios de Promoción de
la Lectura y Literatura Infantil. Cuenca: Universidad de Castilla la Mancha. ISBN: 978-84-8427-554-1
MATA, Juan. (2009). 10 ideas clave. Animación a la lectura. Barcelona: Graó. ISBN 84-7827-681-3
RAMOS,F., VADILLO, J. (2007). Cuentos que enseñan a vivir. Madrid: Narcea. ISBN 978-84-277-1560

Mapa XIV - Sociologia da Educação

10.4.1.1. Unidade curricular:
Sociologia da Educação

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gabriela de Pina Trevisan 48 (12T/20TP/16OT)

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Identificar o campo, objeto de estudo e temáticas centrais da sociologia da educação
Compreender a complexidade do conceito de socialização em ambiente escolar
Problematizar teorias da reprodução social, identificando a escola como veículo de reprodução social e cultural
Identificar os principais elementos de análise da escola contemporânea
Questionar a instituição escolar a partir dos papéis dos seus atores
Compreender o papel da criança na escola: o ofício de aluno e o ofício de criança
Discutir o papel do educador social na mediação escolar

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
identify the field study and main themes of sociology of education
understand the complexity of the socialization concept in school settings
problematise theories of social reproduction by identifying school as a vehicle of social and cultural reproduction
identify main elements of analysis of contemporary school
question school as an institution taking as a standpoint the role of actors
understand the role of the child in schoold: the mètier d'éleve and the métier d'enfant
disucss the role of the social educator in educationa mediation

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
A Sociologia da Educação como disciplina - teorias clássicas da Sociologia
Processos de socialização escolar e teorias da reprodução social
Contribuição da Sociologia da Educação para a compreensão da educação escolar
A escola - contributos de análise
A institucionalização da Infância, as culturas infantis, e a invenção do aluno
Estratégias de mediação escolar

10.4.1.5. Syllabus:
The sociology of Education as a subject - classical theories of Sociological analysis
School socialisation processes and theories of social reproduction
Contributes of the Sociology of Education for the understanding of school education
School - contribuites of analysis
The institutionalisation of childhood, childhood cultures and the invention of the pupil
Strategies of educational mediation

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular

Os conteúdos são adequados à u.c.. os conteúdo 1 permite aos estudantes identificar a sociologia da educação
como campo próprio de estudo, com objeto de estudo e metodologias de análise específicas. O ponto 2, responde
ao objetivo de compreender e analisar a complexidade da socializaçaõ escolar, distinguindo-a face a outros tipos.
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O ponto 3 responde de modo amplo aos objetivos de compreensão das teorias da reprodução social pela escola, e
o 4, à identificação dos elementos centrais de análise da escola. Finalmente, o ponto 5, responde aos objetivos de
questionamento pela perspetiva crítica da escola, a partir da análise dos seus atores, adultos e crianças, e o lugar
que a criança ocupa nesta instituição, a partir do confronto entre o papel tradicional de aluno, partindo da noção de
ofício de aluno versus a noção de ofício da criança, mais abrangente e contemporânea da Infância dos nossos
dias. Todos os conteúdos contribuem para a aquisição de uma perspetiva crítica sobre a escola.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
contents are fit to the proposed learning goals. Point 1 allows students the identification of the sociology of
education as a specific field of sociological studeis with a specific subjet and methods of analysis. Point 2
responds to to goal of understanding and analysing the complexities of school socialisation, by distinguishing
them from others. Point 3 widely works goals of understanding theories of social reproduction in school settings,
and 4, on the identification of main elements of caracterisation of schools as organisations. Finally, point 5
responds to goals of questionning ona critical perspective of school, from the analysis of their actors, children and
adults, and the places that children take in school, by confronting the traditional role of the pupil, working with
notions as the métier d'éleve and of métier d'enfant, taking a more contemporary apporach of childhood. All
contents contribute for the acquistion of a critical perspective on school.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
os estudantes serão convidados a assistir a aulas teóricas onde de introduzem as problemáticas centrais da u.c. ,
acompanhadas por momentos teórico-práticos onde os estudantes serão convidados a discutir textos trazidas para
a sala de aula, visionar documentários, e reflectir em conjunto sobre as questões levantadas. A par destes
momentos, os estudantes realizarão trabalhos de grupo e individuais de reflexão sobre um dos conteúdos do
programa, utilizando-se para esse efeito quer o tempo de trabalho autónomo proporcionado pela u.c. quer o tempo
de orientação tutorial em espaço de sala, supervisionado pela docente. A promoção de debates, de leituras críticas
de textos e de documentários contribuirá para a aquisição das competências de análise crítica da instituição
escolar, que a u-c. se propõe atingir.
Trabalho de grupo - 40%
Trabalho individual (recensão crítica de texto) - 40%
Participação e debate na sala de aula - 20%

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Students are invited to have theoretical lessons where main concepts and theories are intrioduced, folowed by
theoretical-practical moments of discussions of texts, screening of documentaries in order to reflect on proposed
issues. Alongside these moments, students are invited to elaborate a group work on a specific content of the
curricular unit, using bith aunomous work time and tutorial time in the classroom, supervised by the teacher.
Debates, critical readings and documentaries contribute to the acquisition of ciritical analysis of the school
institutions that the curricular unit aims to achieve.
Group work - 40%
Individual work ( critical recension of a text) - 40%
participation and debate in the classroo - 20%

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias de ensino consideram-se adequadas aos resultados esperados. Ao abordar teoricamente os
principais conceitos e autores da área disciplinar e conhecendo as suas especificidades, os estudantes
tornar-se-ão capazes de identificar a área de estudo e conhecer metodologias de análise próprias à realidade
educativa e à instituição escolar. A leitura crítica de textos permite também atingir este objetivo. Ao mesmo tempo,
as aulas teórico-prática, de debate e leitura crítica de textos, dão ao estudante um papel ativo na construção do seu
conhecimento, permitindo uma análise crítica das diferentes perspetivas, nomeadamente, da construção da escola
e das teorias da reprodução. O visionamento de vídeos permite aos estudantes efetivar esse conhecimento através
do debate. A realização de trabalhos de grupo, juntamente com as aulas teóricas, permite aos estudantes abordar
diferentes conteúdos da u.c., supervisionados pelo docente, e compreender, identificar e problematizar a
instituição escolar. Do mesmo modo, o trabalho individual de recensão crítica de uma problemática atual da
educação, permite aos estudantes focarem-se na perspetiva dos atores no sistema escolar, em particular, das
crianças enquanto crianças alargando a perspetiva da criança como aluno na escola. Todas estas metodologias
pretendem que o estudante assuma um papel central na aquisição de competências de compreensão, reflexão
crítica e conhecimento da instituição escolar, mobilizando diferentes quadros concetuais e diferentes perspetivas
sobre a mesma.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Methodologies are fit to the expected learning results. By performing theoretical approaches of concepts and main
authors, knowing its specificities student become able to idntify the field and the specific methodologies of
analysis of the educational reality and the school institution. The critical reading of main texts allows the learning
result to be achieved by students. At the same time, theoretical and practical classes, of critical reading of texts and
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debate provides students with an active role allowing a critical analysis of different perspectives, namely of school
construction and theories of reproduction. Documentaries and films allows students to approach the different
contents of the curricular unit sueprvised by teachers and understand, identify and problemetise the school
institution. In the same sense individual work on rpoducing a critical recension of a current educational issue
allows students to focus on the perspective of actors in the school system particularly children as children by
broadening the perspective of the pupil in school settings. These methodologies give students an active role in the
process of aquiring specific competences, such as understanding, critical relfexion and knowledge of the school
instituion, mobilising different conceptual framewroks and different perspectives on it.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BOURDIEU, Pierre (1970). A reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino. Lisboa:Veja
BOURDIEU, Pierre (2007). A miséria do mundo. Petrópolis:Vozes.85-326-1818-9
ESTEVES, António J., (1992) – A sociologia da educação na formação de professores, in António J. Esteves, S.
Stoer (org.) A Sociologia na escola, Porto, Afrontamento, p.63-81
Gimeno Sacristán, José (2005). O aluno como invenção. Porto Alegre: Artmed.972-0-34170-x
RESENDE, J.M.; VIEIRA, M.M.(1993) – A desconstrução de uma prática: do saber ao fazer em Sociologia da
Educação, in Fórum Sociológico, 2, p. 158-161
SARMENTO, Manuel Jacinto (org.) Autonomia da Escola – Políticas e Práticas. Porto: Edições ASA, p.
285-295.371.1S255auto
STOER, Stephen (1979). Educação e mudança social em Portugal: 1979-1980. Uma década de transição. Porto:
Afrontamento. 37.015.4S882ed
VALENTIM, J.P., (1997) – Escola, Igualdade e Diferença. Porto: Campo das Letras, p. 84-99.

Mapa XIV - Correntes Contemporâneas de Educação

10.4.1.1. Unidade curricular:
Correntes Contemporâneas de Educação

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Daniela Alexandra Ramos Gonçalves 48 (40TP; 8OT)

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Relacionar os conceitos de educação, pedagogia e intervenção
Caracterizar a sociedade contemporânea nos seus dinamismos sociais, culturais, educativos, económicos
Relacionar os conhecimentos pedagógico - sociais com a prática sócio educativa procedente de vários contextos
de intervenção
Revelar novas atitudes e valores para uma intervenção pedagógico – social comprometida junto de pessoas/grupos
Revelar competências sociais através da participação em pequeno e grande grupo
Organizar um dossier com documentação sobre o Sentido Atual da Educação
Demonstrar conhecer os problemas actuais da Educação
Manifestar competências para o desenvolvimento de uma Sociedade com respeito pelos Direitos Humanos
Evidenciar capacidade de síntese e espírito crítico

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Relate the concepts of education, pedagogy and intervention
Characterize contemporary society in its social, cultural, educational and economic dynamics
Relate the pedagogical-social knowledge with educational practices from various contexts of intervention
Reveal new attitudes and values for a socio-pedagogical intervention committed to individuals / groups
Reveal social skills through participation in small and large groups
Organize a portfolio with documentation on the present meaning of Education
Demonstrate knowledge of current issues of Education
Show competences in the development of a society respecting human rigths
Evidence synthesis and critical thinking abilities

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Novos desafios da Educação
Novos Paradigmas da Educação
Os novos modos de aprender e os contextos aprendentes
Dilemas e desafios da Educação na Sociedade do Conhecimento
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10.4.1.5. Syllabus:
New challenges for Education
New paradigms of Education
New ways of learning and learning environments
Educationnal dilemmas and challenges in the knowledge society

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular

Os conteúdos programáticos selecionados irão permitir ao estudante responder positivamente aos seguintes
objetivos da unidade curricular, porque procurar-se-á, despertar o estudante para a necessidade e importância da
educação, ajudando-os a desenvolver as competências que permitam aprender a aprender, a refletir, a pensar, a
investigar e e a encontrar soluções sobre e para os problemas atuais da Educação, mais concretamente na
intervenção do educador social. Para além disto, privilegia-se uma metodologia de ensino baseada no
desenvolvimento de competências gerais e específicas, estruturantes de um perfil exigente ao nível dos saberes
SER, ESTAR e FAZER e o envolvimento do estudante em todo o processo, promovendo, assim, processos de
aprendizagem mais autónomos.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The selected syllabus will allow students to respond positively to the objectives of the course, once it will be
sought-awaken the student to the need and importance of education, helping them to develop skills that enable
learning to learn, to reflect, to think, to investigate and to find solutions for and to current education problems,
specifically the role of the social educator. In addition, emphasis is placed a teaching methodology based on the
development of general and specific competencies, important in terms of BEING, TO BE and DOING knowledge
profile and student involvement in the whole process, promoting more autonomous learning processes.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Será fornecido um conjunto de textos, e outros recursos pedagógicos, para que o estudante analise, discuta e
retire conclusões sobre questões atuais da Escola, da Educação e da função da Educação Social. O professor será
sempre o pivot e o mediador das aprendizagens. O estudante ou professor serão responsáveis pelas sínteses
finais das temáticas em estudo e discussão. Todo o trabalho será enriquecido pela procura de bibliografia e estudo
conseguido no trabalho autónomo do aluno. Há um investimento no desenvolvimento de uma metodologia de
investigação sócioeducativa que promova a colocação de questões, a busca de informação documental e a inter
ajuda no trabalho a desenvolver em pequeno ou em grande grupo, bem como a criação de um ambiente favorável
aos debates abertos na aula favorecendo aprendizagens tanto aos que escutam como aos que expõem os seus
pontos de vista acolhendo a diversidade de opiniões. 30% avaliação contínua; 70% dossier da unidade curricular.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Students will be provided with a set of texts and other learning resources in order to analyze, discuss and draw
conclusions about current issues of the School, the Education and Social Education role. The teacher will always
be the pivot and the mediator of learning. The student or teacher will be responsible for the final synthesis and
discussion of the thematics in study. All the work will be enriched by literature search and study succeeded in
autonomous student work. There is an investment in the development of a socio-educational research methodology
that promotes asking questions, seeking information and develop mutual aid at work in small or large group, as
well as creating an enabling environment for open discussions in class fostering learning both those who listen
and those who expose their viewpoints, welcoming diverse opinions. 30% continuous assessment; 70% portfolio of
the course.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Através das metodologias de ensino utilizadas, nomeadamente a reflexão crítica de textos e documentos relevantes
para os conteúdos programáticos selecionados, bem como o debate e a análise de diferentes situações educativas,
permitirão desenvolver nos estudantes competências no quadro teórico do profissional reflexivo. A capacidade de
argumentar e fundamentar, de estabelecer relações interdisciplinares e de causa- efeito contribuem para a
apropriação de metodologias de intervenção educativa por parte dos estudantes, assim como a exposição teórica
de alguns conceitos e conteúdos permitirá a apropriação de novos conhecimentos por parte dos formandos mas
terá como principal fim desencadear nos estudantes a vontade investigativa de aprofundar novos saberes e
consolidar outros. O clima educativo beneficia a partilha de saberes e a capacidade de exposição dos mesmos por
parte dos formandos, potenciando o desenvolvimento de competências sociais e a valoração dos princípios da
construção ativa e cooperativa do conhecimento, não esquecendo a responsabilidade pessoal evidenciada na
elaboração do trabalho autónomo.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Through the selected teaching methodologies , namely critical reflection on texts and documents relevant to the
selected syllabus as well as discussion and analysis of different educational situations, the students will develop
skills in the theoretical framework of reflective practitioner. The ability to argue and to support, to establish
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interdisciplinary cause-effect relationships will contribute to the appropriation of educational intervention
methodologies as well as the theoretical concepts and contents exposition will enable the appropriation of new
knowledge by the trainees: the main purpose is to trigger students to investigate new knowledge and consolidate
others. The educational environment benefits the knowledge sharing and the ability to expose it , fostering the
development of social skills and the valuation of the cooperative and active of knowledge construction principles ,
not forgetting the personal responsibility evidenced in the development of the autonomous work

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
AZEVEDO, Joaquim (Coord.), (2007), Como vamos melhorar a Educação em Portugal. Novos compromissos sociais
pela Educação, in “Debate Nacional Sobre a Educação” – Relatório Final.
CARNEIRO, Roberto (2003), Fundamentos da Educação e da Aprendizagem. 21 Ensaios para o Século XXI. Vila
Nova De Gaia, Fundação Manuel Leão.ISBN 972-97155-5-6
CARNEIRO, Roberto (2004), A Educação Primeiro, Vila Nova De Gaia, Fundação Manuel Leão. ISBN 972-614-366-7
CARVALHO, Adalberto Dias (org.), (2003), Sentidos Contemporâneos da Educação, Porto, Edições
Afrontamento.ISBN:ISBN: 978-972-36-0637-9
GONCALVES, Daniela - Exclusão : poscrição ou excepção?.Cadernos de Estudo. Porto: ESE de Paula Frassinetti.
N.º 3 (2006), p.25-32.ISSN 1645-9377
VIDAL, Alípio Sánchez, (2007), Manual de psicologia comunitaria : un enfoque integrado, Madrid, Pirâmide. ISBN
978-84-368-2099-7

Mapa XIV - Mediação Intercultural

10.4.1.1. Unidade curricular:
Mediação Intercultural

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Miguel Prata Alves Gomes 48 (15T/15TP/10S/8OT)

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Compreender a existência dos diversos contextos multiculturais nas sociedades globais.
- Assumir a diversidade cultural como riqueza a integrar na sociedade em geral.
- Reconhecer a mediação intercultural como estratégia crítica de prevenção e gestão de tensões e conflitos.
- Compreender a mediação intercultural como instrumento de intervenção social que potencia favoravelmente a
vida em comum e as relações interpessoais dos intervenientes com o recurso a diferentes técnicas e abordagens
de comunicação.
- Adquirir a capacidade de intervir socialmente, de uma forma critico-reflexiva, através da aplicação de estratégias
de mediação intercultural que visem o desenvolvimento da comunidade.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Understand the existence of the various multicultural contexts in global societies.
- Take cultural diversity as richness to integrate into society in general.
- Recognize intercultural mediation as a critical strategy for the prevention and management of tensions and
conflicts.
- Understanding intercultural mediation as social intervention instrument favorably enhances the common life and
interpersonal relationships of those involved with the use of different techniques and communication approaches.
- To acquire the ability to intervene socially in a critical reflexive manner, by applying intercultural mediation
strategies aimed at the development of the community.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução:
1.1. Conceito de cultura: processo dinâmico e construtivo
1.2. Multiculturalidade/diversidade cultural: origem, fundamentos e perspetivas
1.3. Políticas, modelos e programas da/na multiculturalidade
2. Mediação:
2.1. Conceito e história
2.2. Mediação: intervenção social e desenvolvimento comunitário
3. Mediação intercultural:
3.1. Conceito crítico e holista
3.2. Tipologias: social, preventiva, como forma de gestão de conflitos, familiar, sociopedagógica, em contexto
laboral.
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4. Profissional da Mediação intercultural / Estratégias
4.1. Perfis, funções e competências
4.2. Agente de intervenção social e de desenvolvimento comunitário
4.3. Abordagens e estratégias em Mediação intercultural
4.3.1. Incidentes críticos
4.3.2. Abordagem multifatorial
4.3.3. Sociodramas de Mediação intercultural
5. Contextos/espaços intervenção da Mediação intercultural: problematização de situações reais de Mediação
intercultural com participação de profissionais/instituições (ACM,MISP,RESMI)

10.4.1.5. Syllabus:
1. Introduction:
1.1. Concept of culture: dynamic and constructive process
1.2. Multiculturalism / cultural diversity: origin, fundamentals and prospects
1.3. Policies, models and programs of / in multiculturalism
2. Mediation:
2.1. Concept and history
2.2. Mediation: social intervention and community development
3. Intercultural mediation:
3.1. Critical and holistic concept
3.2. Types: social, preventive, conflict management, family, social pedagogical at workplace
4. Intercultural mediator as professional / Strategies
4.1. Profiles, functions and competences
4.2. Social intervention and community development agent
4.3. Approaches and strategies in intercultural mediation
4.3.1. critical incidents
4.3.2. multifactorial approach
4.3.3. Sociodramas of intercultural mediation
5. Contexts / intervention spaces of intercultural mediation: problematization of real situations of intercultural
mediation with participation of professionals / institutions (ACM, MISP, RESMI)

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular

Os conteúdos 1. e 2. assim como a problematização de situações reais (5.) permitem ao estudante a compreensão
e assunção da necessidade de entender a riqueza e necessidade de atuação nos contextos multiculturais das
sociedades contemporâneas.
Com o objetivo de fazer interiorizar/naturalizar a mediação, através das suas diferentes técnicas e abordagens,
como sendo uma forma crítica de intervenção social que previne, gere e constrói positivamente a convivência em
sociedades multiculturais trabalham-se os conteúdos 3., 4. e 5..
No sentido de colocar os estudantes frente a situações reais de mediação onde é necessário desenvolver um papel
crítico-interventivo, contar-se-á com a participação/simulação de casos com a participação de profissionais da
mediação.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Contents 1 and 2 as well as the problematization of real situations (5) allow the student to understand and meet the
need to understand the richness and necessity to operate in multicultural contexts of contemporary societies.
In order to do internalize / naturalize mediation, through its different techniques and approaches, as a critical form
of social intervention that prevents, manages and builds positive coexistence in multicultural societies, are applied
the contents 3, 4 and 5 ..
In order to place students in front of real situations where mediation is necessary to develop a critical and active
role, will be count on the participation / simulation cases involving professional mediation.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
-Exposição; Debate; Análise de documentos; Simulação; Trabalho em grupo; Casos Práticos.
Presencialmente serão trabalhados os conteúdos programáticos assim como desenvolvidas análises e discussões
sobre documentos pertinentes. Serão apresentados e discutidos casos práticos (simulações).
O estudante deverá, em trabalho autónomo, realizar um trabalho de análise documental tendo em conta o material
concreto a ser indicado especificamente assim como a bibliografia indicada. O trabalho de análise crítica de um
caso real deverá ser trabalhado por parte do estudante (grupo).
O plano das atividades será o estabelecido no Roteiro de Aprendizagem disponível no Moodle.
-Avaliação: atividades letivas/discussão (ensaios, fora…) 20%; simulação/discussão caso prático 40%; teste
individual 40%

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
-Lectures; debate; Document analysis; simulation; Group work; Case Studies.
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In class the syllabus will be worked and developed by analysis and discussion of relevant documents. Will be
presented and discussed case studies (simulations).
The student must, in autonomous work, carry out a "report" of the work taking account of the actual material to be
specifically noted as well as the bibliography indicated. The work of critical analysis of a real case should be
worked by the student (group).
The plan of activities will be provided in Learning Roadmap available in Moodle.
-Evaluation: in class activities / discussion activities (tests, fora ...) 20%; simulation / discussion practical case 40%;
individual test 40%

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os objetivos/resultados de aprendizagem da U.C. podem caracterizar-se em 3 vertentes: 1.conhecimentos teóricos
sobre a realidade multicultural, mediação e estratégias; 2.aplicação prática em situações de mediação intercultural;
3.e interiorização positiva da perspetiva de mediação intercultural como prevenção, gestão e desenvolvimento
social.
Assim, o estudante deverá demonstrar os conhecimentos necessários nas temáticas abordadas (1.elaboração de
documentos escritos, fora, teste…); 2.deverá construir/apresentar/discutir um caso prático simulado de mediação
intercultural aplicando as competências práticas adquiridas (através do trabalho teórico, discussões e pela
participação de profissionais em situações reais); 3.e também participar ativamente nas discussões crítico-
reflexivas em sala de aula interiorizando/assumindo uma postura positiva da mediação intercultural.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The objectives / learning outcomes of U.C. can be characterized in three parts: 1.Theoretical knowledge on
multicultural reality, mediation and strategies; 2.Application practice in situations of intercultural mediation;
3.positive internalization of the perspective of intercultural mediation as prevention, management and social
development.
Thus, the student must demonstrate the necessary knowledge in the subjects addressed (1.written documents,
fora, test ...); 2.student should build / present / discuss a simulated case study of intercultural mediation applying
practical skills acquired (through theoretical work, discussions and the participation of professionals in real
situations); 3.actively participate in critical-reflective discussions in class internalizing / assuming a positive
attitude about intercultural mediation.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ABDALLAH-PRETCEILLE, M. (2001): La educación intercultural. Barcelona, Idea Books.
AGUADO, T. (2003): Pedagogía intercultural. Madrid, McGraw-Hill.
GIMÉNEZ, C. (2002): “Planteamiento multifactorial para la mediación e intervención en contextos multiculturales.
Una propuesta metodológica de superación del culturalismo” in La inmigración en España: contextos y
alternativas. Volumen II, Actas del III Congreso sobre la inmigración en España, pp. 627-644. Granada: Laboratorio
de Estudios Interculturales.
GIMÉNEZ, C. (2001): “Modelos de mediación y su aplicación en mediación intercultural” in Revista Migraciones n.º
10. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas (disponível online).
VIEIRA, R. (2011): Educação e Diversidade Cultural, Porto, Afrontamento.
VV.AA (2008). Mediación Intercultural, una propuesta para la formación, Madrid: Editorial Popular.

Mapa XIV - Educação e Intervenção Comunitária

10.4.1.1. Unidade curricular:
Educação e Intervenção Comunitária

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gabriela De Pina Trevisan 24 (14TP/5T/5OT)

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Paula Cristina Pacheco Medeiros 24 (14TP/5T/5OT)

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Reconhecer as comunidades como espaços de construção de cidadanias;
- Identificar características de desenvolvimento local que potenciam ou diminuem a qualidade de vida de diferentes
comunidades;
- Mobilizar conhecimentos metodológicos e teóricos que permitam a análise e intervenção em contextos
comunitários, isentos de juízos de valor e de preconceitos de toda a ordem;
- Reconhecer às diferentes comunidades elementos que lhes permitam o crescimento harmonioso, potenciando
recursos e soluções;
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- Reconhecer a importância do trabalho em rede e das parcerias no sucesso da intervenção comunitária.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- recongise communities as spaces of citizenship construction
- identify caracterisitics of local development that enhance or diminish the quality of life of different communities
- mobilise methodological and theoretical knowldege that allow the analysis and intervention in community
contexts, free from judgement and prejudice
- recognise to different communtiites elements that allow them an autonomous growth that potentiates resources
and solutions
- recognise the importance of networking and partnership for the success of community intervention

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1.O território
a. Dinâmicas territoriais
b. A cidade: perspectivas sobre as cidades
c. A cidade e a apropriação de espaços: as zonas degradadas das cidades
d. Centro e periferia: o caso da cidade do Porto
e. Dinâmicas de desenvolvimento local urbano: práticas culturais e associativismo
2. A comunidade
a. Conceito e perspectivas teóricas
b. Contributos disciplinares na análise das comunidades
c. Áreas de intervenção comunitária
d. Participação comunitária e grupos sociais
3. Intervenção Comunitária
a. participação comunitária
b. conceitos e modelos de intervenção comunitária
c. análise de projectos comunitários: reflexão crítica
d. perfil dos interventores, trabalho em rede e partenariado como condições de intervenção comunitária

10.4.1.5. Syllabus:
1. territory
a) territory dynamics
b) the city: perspectives on cities
c) cities and space appropriation: the deprived areas of cities
d) city centre and peripherical areas: the case of Porto city
e) dynamics of local urban development: cultural practices and associations
2. Communities
a) concept and theoretical perspectives
b) contributes from different subjects in the analysis of communities
c) community participation and social groups
3. Community intervention
acommunity participation
b) concepts and models of community intervention
c) analysis of community projects: a critical reflection
d) profile of community workers, netwroking and partnerships as conditions for community intervention

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular

Contribui para formar profissionais capazes de identificar problemas sociais e educativos e caracterizar realidades
sociais (meio, grupo, instituições, etc...). As comunidades, contexto mais vasto de atuação, assumem-se como
palco estratégico desta intervenção, mobilizando conhecimentos e instrumentos da sua caracterização e análise
que permitem aos estudantes adoptar uma postura de adequabilidade face à realidade de intervenção, tal como
definido no perfil de competências gerais do educador. Os estudantes aprendem a analisar e observar as
comunidades a partir de quadros que afastam juízos de valor e preconceitos que prejudicam o seu
desenvolvimento e potenciação e limitam os exercícios de cidadania plena dos seus membros da comunidade. Este
último aspeto responde a competência privilegida no perfil que é "aceitar e valorizar a diversidade social, étnica e
cultural" dos grupos com quem promove intervenção.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The curricular unit conributes to train professionals able to identifu social and educational problems and
caracterise socialo realities (environments, groups, institutions…). Communities, seen as a wider context of
intervention are a strategic arena of this intervention mobilising knowledges and instruments of its caracterisation
and analysis that allow students the adoption of an adequate posture facing the reality. In this sense students are
able to develp main competences as definied in their professional profile. Students learn to analyse and observe
communities from theoretical framewroks free from judgments and prejudice that inhibit their development and
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potential and limit the exercise of a full citizenship of its members. This last item responds to a central competence
of students profile " accept and value social, ethnic and cultural diversity" of the groups with whom intervention is
built

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas expõem os conceitos e teorias centrais necessários à unidade currcicular. A par destas, os
alunos são convidados à leitura parcial ou integral de textos considerados centrais, e à sua discussão em aula,
procedendo-se a uma síntese final feita pelos docentes. As aulas teórico-práticas são utilizadas para a
apresentação da leitura crítica de textos fornecidos pelos docentes. Estes textos são posteriormente debatidos por
toda a turma cabendo ao docente a síntese final do mesmo. Ao longo das aulas os estudantes desenvolvem
trabalhos individuais acompanhados pelas docentes e, em grupo, aquando das apresentações finais. Na avaliação,
o trabalho de grupo corresponde a 50% da avaliação final enquanto o trabalho individual assume uma ponderação
de 40%. A assiduidade e a participação são igualmente valorizadas (10%).

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes work with main concepts and teoretical frameworks that are central to the curricular unit and
discuss ir inside the classroom. teachers perform a final synthesis on these learnings. Theoretical-practical classes
are used for he presentation of critical reading of selected texts. These are then debated by the class where
teachers have the task of performing a final synthesis of main concepts. Throughout classe students develop
individual work sueprvised by teachers and group work with final presentations and debate. Evaluation wise groups
work has 50% weighting in the final grade whereas individual work as a 40%. Attendance and participation are
eqully valued (10%)

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias centram-se na aquisição por parte dos estudantes de conhecimento de modo crítico e reflexivo.
Para tal, pretende-se que possam concretizar aprendizagens significativas, partindo de textos e leituras centrais e
da suas próprias leituras do mundo e experiências de terreno. De modo a alcançarem os resultados da primeira
competência, os estudantes são convidados à leitura de um texto central sobre a cidade e sua discussão com a
docente, para posterior sintese teórica. Realizam ainda levantamento de imagens fotográficas de elementos
centrais da cidade para debate e discussão sobre territoriailização da pobreza. O reconhecimento do
desenvolvimento local e das comunidades como espaços de construção de vida são alcançados pelos estudantes
quer nas aulas teórica, quer nos textos que apresentam e debatem com turma, quer ainda com as recensões
críticas que realizam a partir de projectos de intervenção comunitária concretos, executados e avaliados no
terreno. O reconhecimento das dimensõe políticas de intervenção comunitára são sobreudo trabalhadas nas
recensões críticas e na análise das relações de poder nas comunidades e no próprio conceito de participação e
cidadania. os instrumentos e caraterização que os estudantes devem ser capazes de aprender são trabalhados
quer em aulas teóricas, quer pelos grupos e apresentação do trabalho em aula. Por outro lado, ao analisarem
criticamente projectos, os alunos têm acesso à variedade de filosofias e instrumentos de intervenção que se
pretende também alcançar com a unidade curricular. Finalmente, nos trabalho individuais e de grupo, os alunos
são convidados a elaborarem reflexões fundamentadas acerca do papel e perfil dos interventores comunitários,
nomeadamente os educadores sociais, e sobre as filosofias de intervenção e reursos mobilizados. O partenariado,
e o trabalho em rede deverão assumir-se sempre como centrais nos trabalhos que os estudantes apresentem. A
mobilização de diferentes estratégias que apelam a uma participação evidente dos estudanets prende-se com a
necessidade de desenvolverem pensamento crítico e devidamente fundamentado, que os auxilie nos processos de
intervenção e na mobiização de diferentes instrumentos de IC que possam ser respeitadoras da condição, do
exercício dos seus direitos e responsabilidades e na procura de uma cidadania ativa. A orientação tutorial que se
realiza com os estudantes pretende, fundamentalmente, acompanhar e discutir os diferentes elementos de
avaliação que vão construindo em tempo de trabalho autónomo, em particular a preparação da apresentação do
texto e do debate com a turma. As competências de planeamento reflectem-se nas propostas que elaboram e no
modo como programam esse mesmo debate. Assim, a conjugação das aulas teóricas e do acompanhamento ajuda
os alunos a uma aquisição gradual dos conhecimetos fundamentais da unidade curricular.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Methodologies are focused in student's acquisition of knowldege in a critical and reflexive way. In roder to do so
students are invited to have meaningful learnings from text reading and their own reading from field work
experience. In order to achieve the results of the first competence, students are invited to read a central text on the
city and discuss with teachers. They also do a photographic work on the city focusin on its central elements for a
debate of the territory nature of poverty and social exclusion. The recognition of locala development and
communities as spaces of construction of life projects are achieved by students in both theoretical and critical
reading of texts in the classroom and on individual critical recensions from community intervention projects. The
recognition of political dimensions of community intervention are mainly worked from instruments that students
are able to learn in theoretical classes and group work and on presentation of texts in the classroom. On the ther
hand by analysing community intervention projects from a critical perspective students have access to a variety of
philosophies and intervention instruments central to the c.u. competences. Finally on eaborating individual works
students are invited to reflect on the role and profile of community workers, namely socia educators and on
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intervention models. These different strategies appeal to an active participation of students in their learning
process and with the need to develop critical thinking that helps them exercise rights and responsabilities of an
active citizenship. Tutorial time is performed with students to supervise and follow different evaluation itens that
students use n autonomous work time, particularly on preparing presentations of texts and debates with the class.
Planning competences are seen in the proposas of students and in the way in whch they are able o program
debates. Therefore, combintaiton between theoretical classes and supervisiio helps students obtain main
competences and knowledges of the curricular unit.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CORTESÃO, Irene; TREVISAN, Gabriela (2006), "O trabalho sócio-educativo em contextos não formais - análise de
uma realidade", Cadernos de Estudo, Centro de Investigação Paula Frassinetti, Março de 2006
GÓMEZ, José António Caride; FREITAS, Orlando Manuel P. de; CALLEJAS, Germán Vargas (2007), Educação e
Desenvolvimento Comunitário Local. Perspectivas Pedagógicas e Sociais da sustentabilidade, Porto, ProfEdições,
978-972-8562-44-1
GUERRA, Isabel Carvalho (2002), Fundamentos e processos de uma Sociologia da Acção. O planeamento em
ciências sociais, Cascais, Principia (2ª edição), 9789728500856
MARCHIONI, Marco (1997), Planificación social y organización de la comunidad. Alternativas avazadas a la crisis,
Madrid, Editorial Popular, pp. 65-81, 9788486524357
VIDAL, Alípio Sánchez; Musitu, Gonzalo (ed) (1996), Intervención Comunitaria. Aspectos cientificos, tecnicos y
valorativos, Barcelona, EUB, cap. III, 848960732X

Mapa XIV - Políticas Sociais e Regulação Social

10.4.1.1. Unidade curricular:
Políticas Sociais e Regulação Social

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Florbela Maria da Silva Samagaio 48 (24T/24TP)

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Conhecer origens/fundamentos do Estado-Providência e os seus domínios de ação;
- Conhecer os vários modelos do Estado-Providência no mundo ocidental;
-Equacionar os principais desafios que se colocam ao Estado-Providência;
- Conhecer as principais políticas sociais em Portugal
- Compreender a política social como meio de capacitação para os direitos sociais;
- Estabelecer relações entre a política social e educação não formal ;
- Ser capaz de projetar práticas de intervenção em Educação Social com base nas políticas e respostas sociais
existentes.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- To know about the welfare state rooths and its action;
- To know welfare state organization models in ocident;
- To equate the main challenges facing the welfare state;
- To Know the main social policies in Portugal;
- To understand the social policy as a means of training for social rights;
- to establish relations between social policy and non-formal education;
- to be able to design intervention practices in Social Education based on existing policies and social responses.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Origens e principios fundadores do Estado-Providência na Europa
1.1 Os modelos de Estado-Providência
1.2 Os países do sul da Europa e a sua forma de organização social
2. Estado-Providência em Portugal: balanço e desafios
3. Políticas Sociais e políticas sociais ativas: o papel da Educação Não Formal na Participação Social
3.1. O Rendimento Social de inserção
3.2 O Programa Escolhas
4. Estruturação de uma política social
4.1 Etapas
4.2Procedimentos teóricos, metodológicos e técnicos
5.Alguns princípios de política social
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5.1Diagnóstico
5.2Trabalho em rede e parcerias
5.3Subsidiariedade
5.4Avaliação
6. Políticas Sociais e o papel do Educador Social

10.4.1.5. Syllabus:
1. Origins and the welfare state in Europe founding principles
1.1 The welfare state models
1.2 The countries of southern Europe and its form of social organization
2. welfare state in Portugal : Balance and challenges
3. Social Policies and active social policies : the role of Formal Education No Social Participation
3.1. The Social Income insertion
3.2 The program Escolhas
4. Structuring of a social policy
4.1 Steps
4.2Procedimentos theoretical, methodological and technical
5.Alguns principles of social policy
5.1Diagnóstico
5.2Trabalho networking and partnerships
5.3Subsidiariedade
5.4Avaliação
6. Social Policy and the role of the Social Educator

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular

Os conteúdos programáticos da u.c. contribuem para a formação do profissional de Educação Social na medida
em que o habilita com conhecimentos técnicos e rigorosos acerca das políticas sociais em Portugal e suas formas
de conceção e implementação. Este tipo de conhecimento torna-se indispensável para o profissional que promove
o acaompanhamento socieducatvos de indivíduos e grupos. Constitui parte integrante do perfil de competências
deste profissional a promocação da construção de projetos de vida e de acompanhamento às populações mais
vulneráveis e em situação de exclusão social, sendo que o domínio das respostas sociais existentes assim como o
entendimento da política social como contexto promotor de cidadania favoreçam resultados de atuação mais
profícuos e eficientes junto dos diferentes contextos de intervenção.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents of U.C. contribute to the formation of professional Social Education in that it enables with technical
and accurate knowledge about the social policies in Portugal and its forms of design and implementation . This
kind of knowledge is indispensable for the professional who promotes social and educative projets for individuals
and groups . An integral part of this professional competence profile in order to promote life projects and
monitoring the most vulnerable and socially excluded , and the domain of existing social responses as well as the
understanding of social policy as promoter context citizenship favoring more profitable and efficient performance
results to different policy contexts.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Entende-se como fundamental o desenvolvimento de um processo de ensino/aprendizagem baseado na autonomia
de pesquisa do(a) estudante, no trabalho cooperativo e no contato com a realidade socioeducativa. As
metodologias ativas e diversificadas visam dotar o(a) estudante da capacidade de se apropriar de conceitos e
analisar informação significativa, pessoalmente e em grupo. Para tal, realizará análise documental, participará em
debates a partir de casos/temas propostos, dialogará criticamente a partir de problemáticas teórico-práticas
suscitadas e testará os seus conhecimentos em momento avaliativo propriado, obtendo feedback.
Avaliação e ponderação:
Participação: qualidade das intervenções e realização do trabalho autónomo = 20%
Prova escrita: avaliação de conhecimentos científicos, espírito crítico, correção do texto escrito e poder de síntese
= 60%
Apresentação oral em sala de aula de resumo de bibliografia indicada acerca de uma política social selecionada =
20%

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
We consider as fundamental the development of a teaching/learning process based on student's autonomy of
research, in cooperative work and in contact with the educational reality. The active and diversified methodologies
are designed to provide the student with the ability to take ownership of concepts and analyse significant
information, individually and as a group. For such, the student will hold documentary analysis, take part in debates
from cases/themes, dialogue critically about theoretical-practical problematic raised and will test his knowledge in
due assessment time, obtaining feedback.
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Evaluation and weighting:
Participation: quality of interventions and completion of autonomous work = 20%
Written test: assessment of scientific knowledge, critical thinking, correction of the written test and be able to
synthesise = 60%
Oral presentation in class of a summary of indicated bibliography = 20%

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias de ensino apresentam-se em coerência com os resultados de aprendizagem da u.c. A diversidade
de metodologias e a sua natureza ativa possibiltam ao estudante construir conhecimento com base na sua
autonomia, na partilha de opiniões fundamentadas ao mesmo tempo que promove uma postura crítica face à
realidade das políticas sociais em Portugal. A valorização do trabalho autónomo do estudante incentiva a uma
atitude proactiva do mesmo face ao processo de aprendizagem. O teste de avaliação escrita de competências, por
sua vez, procura reconhcer, junto do estudante, o seu conhecimento acerca da realidade estudada. Por sua vez, a
trabalho de análise efetuado pelo estudante em torno de uma política e ou medida de política social possibilita a
compreensão de um processo concetual de desenho de respostas destinadas a uma realidade concreta assim
ciomo favorece a construção de um saber crítico e reflexivo.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods are presented consistent with the learning outcomes of uc .The diversity of methodologies
and their active nature possibillte students to construct knowledge based on their autonomy , sharing opinions and
at the same time promoting a critical view of the reality of social policies in Portugal . The appreciation of the
student's autonomous work encourages a proactive approach of the same face to the learning process . The
evaluation test writing skills , in turn , seeks to recognize yourself , with the student , his knowledge of the reality
studied . In turn , analysis of work done by the student around a political and social policy or measure furthers our
understanding of a Conceptual process design for answers to a reality so ciomo favors the construction of a critical
and reflexive knowledge.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BOURDIEU, P. (dir.), La Misère du Monde, Paris, Le Seuil, 1993.
CASTEL, R., Les Métamorphoses de la Question Sociale, Paris, Fayard, 1995. ISBN 2070409945.
CLAVEL; G., A Sociedade da Exclusão – Compreendê-la para Dela Sair, Porto, Porto Editora. 2004. ISBN
978-972-0-3485-8.
ESPING-ANDERSEN, G. (1996). Welfare States in transition: National Adaptations in Global Economies. Londres:
Sage Publications. ISBN 9780857021861.
ESTIVILL, J.e AIRES, S., Regresso ao Futuro, Porto, Rede Europeia Anti-Pobreza, 2007. ISBN 978-989-95487-1-8.
WALLERSTEIN, I. (2006). European Universalism: The Rhetoric of Power. N. Y.: The New Press.
PAUGAM, S., L’Éxclusion: l’État des Savoirs, Paris, Éditions La Découverte, 1996
SANTOS, B. S. (1994). O Estado, as relações salariais e o bem-estar social na semiperiferia: o caso português. In B.
S. Santos (org.). Portugal: um retrato singular. Porto: Edições Afrontamento.
ROSANVALLON, P. (1981). La crise de l’État – providence. Paris: Édtions du Seuil.

Mapa XIV - Métodos e Técnicas de Investigação Social

10.4.1.1. Unidade curricular:
Métodos e Técnicas de Investigação Social

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Florbela Maria da Silva Samagio 48 (24T/24TP)

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1.Conhecer as várias dimensões que envolvem uma questão de pesquisa;
2.Dominar as várias opções metodológicas de investigação/intervenção em função do objecto de estudo e dos
sujeitos que participam na investigação;
3.Conhecer os processos inerentes à construção dos instrumentos de recolha de informação;
4. Compreender a importância e a necessidade de uma análise rigorosa dos dados;
5.Conhecer os procedimentos inerentes à elaboração de um pré-projecto de investigação/intervenção.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. To know the different dimensions involved in a research question;
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2. To master the several methodological options of research/intervention according to the object of study and the
subjects participating in the research;
3. To know the inherent processes to the construction of information retrieval instruments;
4. To understand the importance and necessity of a rigorous analysis of the data;
5. To know the inherent procedures to the elaboration of a pre-project of research/intervention.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1-Conhecimento e realidades sociais/comunitárias
2-Metodologias de Investigação
3-A estratégia de pesquisa
4-Instrumentos de recolha de informação
5-Análise e interpretação de dados
6-Fontes de informação para a análise da comunidade
7-Redação do trabalho científico

10.4.1.5. Syllabus:
1- Knowledge and socio-communitarian realities
2 - Research Methodology
3 - Research Strategy
4 - Data retrieval instruments
5 - Analysis and interpretation of data
6 - Sources of information for community analysis
7- Writing of a scientific work.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular

A abordagem das diferentes metodologias de investigação – nomeadamente, as metodologias qualitativas e
quantitativas, a e a sua eventual complementaridade - e o conhecimento das principais técnicas disponíveis para a
recolha de informação empírica, no âmbito da investigação socioeducativa, em geral, e da investigação em
contextos de intervenção comunitária , em particular, permitem desenvolver os seguintes objetivos da unidade
curricular:
- Analisar reflexivamente as diferentes teorias e conceitos que definem uma questão de pesquisa e problemáticas
no âmbito da intervenção socioeducativa;
- Explicar e fundamentar as opções metodológicas de investigação em função do objecto de estudo e dos sujeitos
que participam na investigação;
- Construir e aplicar técnicas de recolha e análise de informação com pertinência e rigor;
- Redigir e expor , utilizando uma linguagem adequada, um relatório de pesquisa

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The approach to the different research methodologies — namely, the qualitative an quantitative methodologies, and
its eventual complementarity — and the knowledge regarding the main techniques available for empirical
information retrieval in contexts of communitarian intervention, in particular, enable to develop the following
objectives of the curricular unit:
- To reflexively analyse the different theories and concepts that define a research question and the problematics in
the scope of socio-educational intervention;
- To explain and justify the research methodological options according to the object of study and the subjects that
take part in the investigation;
- To build and apply techniques of data retrieval with pertinence and rigor;
- To write and present, using an adequate vocabulary, a research report.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conteúdos programáticos serão trabalhados com os estudantes utilizando o método expositivo; a análise de
documentos e pesquisas variadas, orientadas de acordo com o objeto de estudo a trabalhar no âmbito do
pré-projecto, e de acordo com os métodos e técnicas de investigação a utilizar; trabalho individual; análise e
discussão de problemas de investigação.
Formas de avaliação e respetiva ponderação: desenho de um possível itinerário de pesquisa que vale 100% da
avaliação da unidade curricular. Os estudantes elaboram o seu itinerário de investigação ao longo da unidade
curricular, mantendo um diálogo permanente com o docente.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The programmatic contents will be worked with the students using the explanatory method; the analysis of
documents and several researches, guided according to the particular object of study chosen in the scope of the
pre-project, and according to the research methods and techniques to be used; individual work; analysis and
discussion of research problems.
Evaluation methods and respective ponderation: the draw of a possible research which is 100% of the evaluation
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The students will work on their research/intervention on the course of the semester and will maintain a permanent
dialogue with the professor.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Nas sessões teórico- práticas pretende-se transmitir um conjunto de conteúdos e conceitos essenciais, que
permitam aos estudantes conhecer os diferentes itinerários da pesquisa teórica e empiríca e optar por um percurso
metodológico no desenho do seu pré-projeto de pesquisa. Este trabalho é orientado pelas docentes da unidade
curricular e apoiado, sempre que os estudantes necessitem, pelos restantes docentes do Mestrado que se
encontram mais próximos das temáticas selecionadas pelos estudantes. O trabalho pretende ser também um meio
facilitador de aprendizagens, permitindo o contacto com fontes teóricas e dados empíricos e promovendo a análise
crítica destes mesmos dados. Todos os pré-projetos devem seguir as regras formais de redação e apresentação
dos trabalhos académicos e científicos. Na exposição oral deste projeto preliminar de pesquisa, os estudantes
debatem e partilham com docentes e colegas o trabalho desenvolvido, o que estimula a reflexão sobre o seu
percurso de aprendizagem e sobre os diferentes temas selecionados pelos estudantes.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In the theoretical-practical sessions we intend to transmit a set of essential contents and concepts that enable the
students to understand the different itineraries in what regards to the theoretical and empirical research and to
choose a methodological route for the design of their research pre-project. This work is guided by the teachers of
the curricular unit and supported, according to the students needs, by the remainder of the Master’s Course
teaching board according to the thematics chosen by the students. The report is also intended to work as a way to
facilitate the learning experience, enabling the contact with theoretical sources and empirical data and promoting
the critical analysis of this same data. All the pre-projects should follow the formal rules of redaction and
presentation of academic and scientific work. In the oral exposition of this preliminary project, the students should
share and debate with the teachers and colleagues the work they have developed, a situation that stimulates their
reflection about their learning process and the different themes chosen by the students in general.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ALMEIDA, J. Ferreira; PINTO, J. Madureira. A investigação nas ciências sociais. Lisboa: Ed. Presença, 1983,
972-23-1231-6
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Ed. 70, 1988. ISBN 9789724415062
BELL, Judith. Como realizar um projecto de investigação. Lisboa: Ed. Gradiva, Col. Trajectos, 1997. 9789724411545
BOUTIN, G.; HÉBERT -LESSARD, M.; GOYETTE, Gabriel. Investigação qualitativa:fundamentos e práticas. Lisboa:
Instituto Piaget, 1994. 9789896590642
DEL RINCÓN, Delio; ARNAL, Justo; LATORRE, Antonio et al. .Técnicas de investigacion en ciencias sociales.
Madrid: Editorial Dykinson, 1995. 848155104X
FODDY, William. Como perguntar: teoria e prática da construção das perguntas em entrevistas e questionários.
Oeiras: Celta Editora, 1996.972-8027-5
GHIGLIONE, R.; MATALON, B.. O inquérito. Teoria e prática. Oeiras: Celta Ed., 1992. 972-8027-13-3
HÉBERT- LESSARD, Michelle. Pesquisa em educação. Lisboa: Instituto Piaget, 1996 9789728245764

Mapa XIV - Intervenção Artística na Comunidade

10.4.1.1. Unidade curricular:
Intervenção Artística na Comunidade

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Walter Ramos Almeida 48 (30TP/18TC)

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer e mobilizar modelos teóricos da intervenção socioeducativa;
Conhecer e mobilizar ferramentas de planificação e estratégias de intervenção tendo em conta as especificidades
dos grupos;
Reconhecer e valorizar competências pessoais, grupais e culturais para uma ação mais realista e adaptada ao
contexto e às características específicas dos grupos;
Dinamizar atividades adaptadas à diversidade dos grupos;
Conhecer e experimentar metodologias e técnicas variadas de animação de grupos;
Explorar materiais alternativos e desperdícios, como recurso privilegiado;
Favorecer o desenvolvimento da criatividade e da imaginação;
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Valorizar a reutilização de materiais alternativos e desperdício com preocupação económica e ambiental;
Explorar a potencialidade interdisciplinar associada à reutilização de material.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Know and mobilize socio-educational intervention theoretical models;
Know and mobilize planning tools and intervention strategies taking into account the groups specificities;
Recognizing and valuing personal, cultural, group competences for a more realistic and adapted to the context and
to the specific characteristics of the groups’ action;
Boost activities adapted to the diversity of the groups;
Know and experience a variety of techniques and methodologies groups’ animation.
Explore alternative materials and waste, as privileged resource;
Encourage the development of creativity and imagination;
Valuing alternative materials reuse and waste with an economic and environmental concern;
Explore interdisciplinary capability associated with material re-use.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Modelos de intervenção sócio Educativa
Compreender os conceitos de projeto educativo, projeto cultural e projeto de animação
Conhecer e analisar criticamente diferentes exemplos de intervenções socioeducativas;
2. Planificação da intervenção sócio educativa
Planificar atividades de intervenção em projetos socioeducativos;
3. A educação artística e a intervenção sócio educativa:
A educação artística como instrumento de intervenção nos vários contextos educativos
4. Técnicas de animação de grupos
Reconhecer e valorizar os valores e crenças partilhados, de diferentes comunidades no sentido de adaptar a
intervenção aos diferentes contextos sócio educativos
Experimentar técnicas variadas de intervenção artística na comunidade;
Planificar de atividades da área artística;
Utilizar de materiais artísticos e culturais estimulantes e diversificados, privilegiando a reutilização criativa de
materiais

10.4.1.5. Syllabus:
1. Socio-Educational intervention models
Understand the concepts of educational project, cultural project and animation project
Know and critically analyze different examples of educational interventions;
2. Planning of social and educational intervention
Plan intervention activities in socio-educational projects;
3. Artistic education and socio-educational intervention:
Artistic education as an instrument for intervention in various educational contexts
4. Group animation techniques
Recognize and appreciate the values and beliefs shared by different communities in order to adapt the intervention
to different socio educational contexts
Experiment different intervention techniques of aristic intervention in communities;
Plan of artistic activities for communities
Use of stimulating artistic and cultural diversified materials, privileging the re-use of creative materials

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular

Através de um trabalho contínuo de articulação da teoria com a prática, estimula-se a capacidade dos estudantes
de refletirem sobre as potencialidades do trabalho de intervenção artística na comunidade como instrumento de
intervenção educativa.
A experimentação prática dos conteúdos e a constante reflexão crítica sobre os resultados alcançados (auto e
hetero avaliação formativa) contribuirão para que os estudantes sejam capazes no final desta unidade curricular de
mobilizar na prática os conhecimentos técnicos, teóricos e artísticos específicos da intervenção artística na
comunidade.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Through a continuous work of theory and practice articulation, stimulate student’s ability to reflect on the potential
of the artistic intervention work in the community, as an instrument for educational intervention.
The practical contents experimentation and the constant critical reflection on the achieved results (auto and hetero
formative assessment) will help students to be able, at the end of this curricular unit, to mobilize in practice
technical, theoretical and artistic specific knowledge in artistic community intervention.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Estratégias e recursos utilizados:
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Exposição teórica
Trabalho individual
Trabalho em grupo
Contactos com diferentes experiencias realizadas no ambito da intervenção artística na comunidade com crianças
ejovens (visualização de filmes, exposições, visitas…)
Articulação das experiências realizadas em aula com os diferentes contextos socio educativos vivenciados.
Os alunos serão capazes de artucular de forma prática os conteúdos teóricos práticos que vão sendo trabalhados.
Estas experiências serão sempre acompanhadas de comentários avaliativos (auto e hetero avaliação) no sentido
dos alunos irem melhorando os aspectos em que a sua prática deve ser melhorada (avaliação formativa). Serão
também avaliados de forma sumativa em dois momentos: uma avaliação individual escrita (50%) e outra de grupo
(50%)

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Strategies and resources:
Theoretical exposure
Individual work
Group work
Contacts with different experiments carried out under the artistic intervention in the community (films, exhibitions,
visits, etc.)
Experiences for different educational contexts with children and youth, will be put into practice in class, with
consequent auto and hetero evaluation.
Students will be invited to try out in practice the contents worked in a theoretical and theoretical-practical way.
These experiences are always accompanied by evaluative comments (auto and hetero evaluation) in the sense of
improving the students practice (formative assessment). They will also be evaluated in two summative moments: a
written individual evaluation (50%) and group evaluation (50%)

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

No sentido de dotar os estudantes de competencias específicas no domínio da intervenção artística na
comunidade, pretende-se, que nesta unidade curricular, estes sejam capazes de propor atividades concretas para
diferentes contextos educativos. A articulação entre a vertente experimental e teórica permitirá a compreensão das
potencialidades específicas da educação artística como instrumento privilegiados de intervenção educativa, ao
mesmo tempo que funcionará como estratégia que apela à motivação e criatividade do grupo.
Durante as horas de contacto com diferentes realidades comunitárias, os estudantes terão a possibilidade de
vivenciar e investigar práticas e dinamicas institucionais que permitirão adpatar os conteúdos trabalhados em sala
de aula.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In order to provide students with specific skills in the field of artistic intervention in community, it is intended that in
the end of this curricular unit, they will be able to propose specific activities for different educational contexts.
The articulation between experimental and theoretical aspects will allow the understanding of the specific potential
of artistic education as a privileged instrument for educational intervention. At the same time this articulation will
work as a strategy for motivation and creativity of the group.
During the contact hours with community intervention examples, students will have the opportunity to experience
and investigate practices and institutional dynamics that will allow the adaptation to contents worked in the
classroom.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Almeida, José Lúcio Ribeiro (2000) Um Olhar Musical Sobre o Resíduo Ministério do Ambiente, Lisboa, Edição de
Instituto dos Resíduos
Julia, Ayres (1991) Monotype, Mediums and Method for Pinterly Printmaking, New York, Watson-Guptill
Publications
Kluga, Gisele (sd), Desenhar, Pintar e Imprimir, Lisboa, Verbo Juvenil
Leite, Elvira, Malpique, Manuela (1986) Espaços de Criatividade, A Criança que fomos/ a Criança que
somos...Através da Expressão Plástica, Porto, Ed. Afrontamento, Coleção Ser Professor
Sousa, Alberto B. (2003a). Educação pela Arte e Artes na Educação. 1º Volume Bases Psicopedagógicas. Lisboa:
Instituto Piaget. ISBN: 9789727716173
Sousa, Alberto B. (2003b). Educação pela Arte e Artes na Educação. 3º Volume Música e Artes Plásticas. Lisboa:
Instituto Piaget. ISBN: 9789727716197
Ostrawer, F. (1977) Criatividade e Processos de Criação, Rio de Janeiro, Editora Vozes.
Trabalhos Manuais Artísticos (2007), Seixal, Lisma Edição e Distribuição de Livros, Lda

Mapa XIV - Oficina de Teatro e Intervenção Socioeducativa

10.4.1.1. Unidade curricular:
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Oficina de Teatro e Intervenção Socioeducativa

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Margarida Maria da Mota Ferreira Machado 48 (48P)

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Divulgação da literatura dramática e de ficção para o jovem e para o idoso; Capacidade para produzir trabalhos
performáticos direccionados para o jovem e para o idoso; Implementação e integração de conhecimentos cénicos,
de dança, cenografia, interpretação e encenação num projecto teatral final.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Disclosure of dramatic and fictional literature for youngsters and elders. To be able to produce performative works
directed for youngsters and elder. To be able to implement and put together scenic, dance, scenography, roll play
and direction of a drama project.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Os elementos constituintes do espectáculo e da estrutura de produção teatral
2. Jogos e exercícios Dramáticos
2.1. O papel da improvisação no Teatro: improvisações a partir de temas, de textos e da música
3. Teatro do Quotidiano:
3.1. Caracterização cénica dos diversos tipos sociais
3.2. Caracterização performática de tribos juvenis (rurais e urbanas)
4. Atelier de dicçãoe de colocação de voz:
4.1. Respiração diafragmática
4.2. As características da voz: intensidade, tonalidade e ritmo
4.3. Colocação de voz e técnicas de projecção vocal
4.4. Técnicas de dicção aplicadas à interpretação de textos
5. Leitura encenada de textos de literatura dramática orientados para o jovem e para o idoso
6. Teatro intercultural: Músicas e dramaturgias do mundo
7. Movimento e drama: o teatro físico, o movimento e a dança como elementos do Teatro
7.1. Valsa vienenense
7.2. Tango argentino
7.3. Street dance

10.4.1.5. Syllabus:
1.The constituting elements of show and the structure of theatrical production
2.Dramatic games and exercises
2.1.The role of improvisation in Theatre: improvising from themes, texts and music
3.Theatre in daily life:
3.1.Scenical characterization of diverse social types
3.2.Performative characterization of juvenile tribes (rural and urban)
4.Diction and voice placement atelier:
4.1.Diafragmatic breathing
4.2.Voice characteristics: intensity, tone and rhytm
4.3.Voice placement and vocal projection technics
4.4.Diction technics applied to text interpretation
5.Staged reading of dramatic literature directed to youngsters and elder
6.Intercultural theatre: music and dramaturgy of the world
7.Movement and drama: physical theatre, movement and dance as theatrical elements
7.1.Viennese Waltz
7.2.Argentine Tango
7.3.Street dance

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular

Todos os conteúdos supra-citados concorrem para formar um estudante/futuro profissional que seja detentor de
um conhecimento teórico e prático do amplo espectro social. Pretende-se que o futuro educador social saiba
intervir no terreno em termos artísticos, quer no campo do jovem quer no do idoso.
A unidade curricular tem também como objectivo fazer com que o estudante aceda ao domínio do léxico do
espectáculo, bem como ao conhecimento da estrutura de produção teatral.
Objectivo basilar é também, e sobretudo, saber encenar com temas pertinentes que abranjam o jovem e o idoso,
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bem como as etnias mais diversificadas.
Os conteúdos programáticos contemplam cabalmente esta dimensão.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
All the contents described above tend to educate a student/future professional with a broad theorical and practical
knowledge. It is intended that the future social educator can be able to intermediate in an artistic ground, both with
youngsters and elders.
The curricular unit is also guided for the students dominance of performance lexicon as well as the strucuture of
drama production. It is also intended that students can be able to stage relevant themes directed to youngsters and
elders, as well as ethnical groups.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Estratégias e recursos utilizados:
Exposição
Debate
Análises de documentos
Trabalho individual
Trabalho em grupo
Projeto
Experimentações
Casos práticos
Descrição:
Estratégias e recursos utilizados:
Aulas práticas com suporte de vídeo e bibliográfico, baseadas em improvisações, oficinas, treino pessoal, work in
progress, ensaios e espectáculos.

Formas de avaliação e respetiva ponderação:
teórica e prática. Trabalho teórico 20%; Trabalho prático 80%
Descrição:
- Encenação e interpretação de um texto sobre a temática do jovem ou do idoso: 60% (trabalho de grupo)
- Criação e interpretação de sketches sobre as diversas tribos juvenis existentes na sociedade ocidental: 20%
(trabalho de grupo)
- Relatório sobre o visionamento de um espectáculo de teatro profissional: 20% (trabalho individual)

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Strategies and resourses:
Exposition
Debate
Document analysis
Individual work
Group work
Project
Rehearsal
Case study
Explanation:
Strategies and resourses:
Practical classes supported on video and bibliograph, and based on improvisation, workshop, personal training,
work in progress, rehearsal and performance.

Evaluation:
Theoretical work: 20%; Practical work: 80%
Description:
Staging and play on a text about youngster or elderly 60% (work group)
Writing and playing a sketch on western society juvenile groups 20% (work group)
Report on a professional theatre play 20% (individual work)

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias de ensino desta unidade curricular têm componentes teóricas, mas sobretudo práticas, tal como
é próprio de uma cadeira de “oficina”. As aulas teóricas visam sobretudo dar a conhecer o léxico do espectáculo,
tal como ficção e dramaturgias do Mundo para o jovem e para o idoso.
As aulas práticas ao nível do movimento/ corpo/ postura/ atitudes/ coreografia/ voz/ interpretação/ encenação
proporcionam ao estudante não só a consciencialização das suas capacidades expressivas mas dotam-no também
da capacidade da construção de projectos pertinentes para o jovem e para o idoso.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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This curricular unit methodologies have theoretical elements, but mainly practical - as expected on a workshop
class. Theoretical classes are aimed on knowledge about the stage lexicon, such as fiction and drama of the world
for youngsters and elders.
Practical classes include movement/ body/ pose/ coreography/ voice/ play/ stage and give students not only
self-knowledge about their own artistical qualities but also give them the abbility of constructing relevant projects
for youngsters and elders.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BARON, Jeff, Visitas ao Snr. Green. Versão do Teatro experimental do Porto
BECKETT, Samuel, 1973 - Dias felizes, Lisboa, Estampa
BERKOFF, Steven - Kvetch. Versão da ESMAE
FOSSE, Jon - Lilás, Lisboa, Livrinhos de Teatro/ Artistas Unidos, nº19. ISBN-972-8972-o5-9978-972-8972-05-9
Fous de dance-Tango, Buto, Modern dance, Col. Autrement, nº51, série Mutations, Julho de 1983
KANE, Sarah, 2004 - Teatro Completo, Porto, campo das Letras. ISBN-972-610-448-3
LANDAU, Jacob, 1956 - Études sur le Théâtre et le cinéma arabes, Paris, Maisonneuve et Lareuse
PYM, Barbara ,1997- Quarteto de Outono, Lisboa, Cotovia, Col. Outono Inverno.ISBN-972-8028-87-3
ROUBINE, Jean-Jacques, 1990 - Théâtre et mise en scène, Paris, Dunod
SARTON, May - Prepara-te para a morte e segue-me, Lisboa, Cotovia, Col. Outono Inverno
SOLMER, Antonino, (dir), 2003 - Manual de Teatro, Lisboa, Temas e Debates.ISBN-972-759-602-9
STANISLAVSKI, Constantin, 1977 - A Construção da Personagem, Lisboa, Textos para uma cultura popular

Mapa XIV - Ética e Deontologia Profissional

10.4.1.1. Unidade curricular:
Ética e Deontologia Profissional

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Luís de Almeida Gonçalves 48 (32T; 12S;4 OT)

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Partindo da experiência de estágio, da qual podem emergir problemas e dilemas éticos, a/o estudante evidenciará o
processo de construção de uma "sabedoria prática" na resolução de casos dilemáticos:
- discute os limites das situações/convicções e os limiares críticos das ponderações/decisões que preconiza
- destaca conflitos entre fundamentos dos juízos, abertura à alteridade e referências deontológicas (Código)
- (re)identificar as situações problemáticas na sua radicalidade, enunciando variáveis sociais, pessoais e políticas
em jogo
- toma de decisões articulando a problemática (objetiva), o problema (sujeito/tarefa) e o problemático (juízo)

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Starting from the experience of the training period, from which problems and ethical dilemmas can emerge, the
student will demonstrate the process of construction of a "practical wisdom" in the resolution of dilemmatic cases:
- Discusses the limits of the situations / beliefs and the critical thresholds of mediations/decisions that advocates
- Points out conflicts between the judgements foundations, openness to alterity and deontological references
(Code)
- (re) identify problematic situations in its radical way, enunciating personal, social and political variables involved
- decisions making articulating the problematic (objective), the problem (subject/task) and the problematic
(judgement)

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A ética como eixo da profissionalidade do educador
- Distinção e relação das noções de “Ética”, “Moral” e “Deontologia”.
- Universalidade da ética, pluralidade de morais, códigos deontológicos.
- Dimensões implicadas na ética profissional: teleológica, normativa e pragmática.
- Ética e identidade profissional dos trabalhadores sociais.
2. A implicação pessoal e profissional nos dilemas e nas decisões éticas
- Origem e manifestações de problemas e dilemas éticos provenientes da prática e as tomadas de decisão (nível
técnico, legal e ético).
- Impacto das tensões, dilemas e conflitos levantadas pelas “questões éticas” no trabalho social: e educação para
as faculdades da empatia e da descentração.
- Gestão de emoções e sentimentos nos dilemas éticos. O mundo do desejo e dos limites nas tomadas de decisão.
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- Ética aplicada: modelos e princípios de atuação.
- Sabedoria prática: articular desejos e normas, responsabilidades e direitos
3. Dilemas emergentes em contexto profissional

10.4.1.5. Syllabus:
1. Ethics as the axis of the educator’s professionalism
- Distinction and relation between the concepts of "ethics", "morality" and "deontology".
- Universality of ethics, plurality of moral and ethical codes.
- Dimensions involved in professional ethics: teleological, normative and pragmatic.
- Ethics and professional identity of social workers.
2. The professional and personal involvement in the dilemmas and ethical decisions
- Origin and manifestations of problems and ethical dilemmas arising from the practice and the decision-making
(technical, legal and ethical).
- Impact of tensions, dilemmas and conflicts raised by "ethical issues" in social work: and education for the
faculties of empathy and decentralization.
- Management of emotions and feelings in ethical dilemmas. The world of desire and of limits on decision-making.
- Applied ethics: action models and principles.
- Practical Wisdom: articulate desires and standards, rights and responsibilities
3. Dilemmas in profession

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular

O ponto 1. "A ética como eixo da profissionalidade do educador" visa colocar as bases científicas indispensáveis à
construção de um conhecimento crítico-reflexivo pela análise dos casos dilemáticos, recorrendo a operações de
raciocínio conceitual e de emissão de juízos de valor fundamentados nas correntes éticas contemporâneas. O
ponto 2. "A implicação pessoal e profissional nos dilemas e nas decisões éticas" tem como objetivo proporcionar a
construção de uma racionalidade praxiológica autocrítica e personalista do(a) futuro(a) educador(a) social, na linha
da sabedoria prática de P. Ricouer. O ponto 3. Realizar-se-á em regime de seminários nos quais trabalhadores
sociais do terreno partilharão os dilemas e impasses experimentados no seu exercício profissional quotidiano.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Point 1. "Ethics as the axis of the educator’s professionalism" aims to place the scientific basis essential for the
construction of a critical and reflective knowledge and by analysis of dilemmatic cases, using the operations of
conceptual reasoning and the making of judgements value based on contemporary ethical currents. Point 2. "The
personal and professional involvement in dilemmas and ethical decisions" has the goal to provide for the
construction of a praxeological self-critical and subjective rationality in the future social educator, in line with the
practical wisdom of P. Ricouer. Point 3. Conducted in seminars, social workers on field share dilemmas and
complicacy experienced in their everyday professional practice.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O conjunto de estratégias e recursos a utilizar [debate, trabalho individual, simulação, trabalho em grupo,
observações, casos práticos, problemas, metodologia de problematização-dilematização e de decisão ética: “plano
de sete etapas”] tem em vista a mobilização, pelo estudante, de um leque variado de domínios cognitivos, a saber:
a) conhece os conceitos pela resenha bibliográfica a realizar no trabalho autónomo e na análise documental (30%);
b) compreende e aplica os conceitos a situações-problema em simulações e role-play ; c) analisa casos práticos
em grupo, fundamentando e justificando decisões (b+c=20%); d) sintetiza e aprendizagens nos relatórios de
observação; e) avalia o processo realizado com o "Plano de sete etapas" e, numa lógica meta-reflexiva,
problematiza as suas próprias aprendizagens (d+e=50%)

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The set of strategies and resources to be used [debate, individual work, simulation, group work, observations,
practical cases, problems, methodology of problematization-dilemmatization and ethical decision: "seven-step
plan"] has in mind the mobilisation, by the student, of a wide range of cognitive domains, namely: (a) knows the
concepts by bibliographic abstracts to be carried out within the autonomous work and in documentary analysis
(30%); b) understands and applies the concepts to situations-problem, in simulations and role-play; c) analyses
practical cases in group, stating and justifying decisions (b+c= 20 % ); d) summarizes the learning in observation
reports; e) evaluates the process carried out with the "seven-step Plan" and, in a meta-reflective logic, questions
his own learning (d+e= 50%)

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Com o objetivo de desenvolver competências no âmbito da problematização no trabalho social, através do uso de
casos que denunciem dilemas éticos, potenciadoras de um diálogo crítico-reflexivo com a prática profissional
quotidiana, a metodologia a desenvolver assenta em dinâmicas de role-play e dramatizações, espaços de debate de
casos, de partilha de saberes pesquisados nas resenhas bibliográficas e experiências pessoais refletidas, tendo
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em vista a construção de uma sabedoria prática, eticamente sustentada e com reflexos na identidade profissional
do educador social. As estratégias e recursos a mobilizar estão ao serviço do “Plano de sete etapas” elaborado por
Henk Goovaerts (2009) e realizado paulatinamente em sala de aula, articulando a dilematização preconizada pelo
"Projeto Europeu de Ética Social" (PEES/ESEP) e a problematização trabalhada na"Rede Problema". Será a
postura ativa de dilematização a contribuir para a exponenciação da problematização. O resultado deste percurso
será apresentado em relatório reflexivo final e sujeito a avaliação.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology to be developed is based on dynamic role-play and dramatizations, spaces for discussion of
cases, of sharing of knowledge researched in bibliographic abstracts and personal experiences reflected, in view of
the construction of a practical wisdom, ethically sustained and with reflexes in the professional identity of the
social educator. This methodology has the aim to develop social work problematization skills, stimulating the
critical-reflective dialogue with the daily professional practice, by using cases to denounce ethical dilemmas. The
strategies and resources to mobilize are at the service of the "seven-step Plan" drawn up by Henk Goovaerts (2009)
and carried out gradually in the classroom, articulating the dilemmatization advocated by the "European Project of
Social ethics" (PEES/ESEP) and the problematization worked in the “Rede Problema” (problem network). The active
attitude of dilemmatization will contribute to the exponentiation of the problematization. The outcome of this course
will be presented in a final reflective report and subject to evaluation.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BANKS, Sarah & KIRSTEN, Nǿhr (coord.) (2009). Ética Prática para as Profissões do Trabalho Social. Porto: Porto
Editora ISBN: 978-972-0-34858-6
REVISTA SABER & EDUCAR, 16 (2011). Problematização e Dilematização. Porto: Edições ESE Paula Frassinetti.
ISSN 1647-2144

Mapa XIV - Famílias e Intervenção Sócio-Educativa

10.4.1.1. Unidade curricular:
Famílias e Intervenção Sócio-Educativa

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gabriela De Pina Trevisan 48 (20T/28TP)

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Reconhecer a família como espaço fundamental de construção de cidadanias, de respeito pela pessoa e pelo seu
desenvolvimento, de construção de afectos e de segurança
Interpretar as transformações sociais e problematizá-las do ponto das famílias, bem como das formas como estas
se reflectem ao nível das suas competências e funções vitais
Problematizar a família como espaço de violência, de destruturação e negação de direitos fundamentais, à luz das
transformações sociais contemporâneas
Reconhecer a pluralidade de modelos familiares presentes nas sociedades contemporâneas, analisando as suas
dinâmicas e necessidades
Mobilizar instrumentos de caracterização das famílias que permitam uma análise rigorosa, isenta de preconceitos e
juízos de valor e objectiva, de forma a levantarem necessidades, obstáculos e possibilidades de intervenção sócio-
educativa
Construir estratégias e técnicas de intervenção sócioeducativa com famílias, capazes de criar nelas autonomia e
projectos de vida

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Recognise family as a fundamental space of construction of citizenship, respect for the individual and their
development, and of construction of affection and safety
Interprete social transformation and think them from a family perspective, as well a the different ways through
which they reflect on competences and famiies functioning
Problematise family as a violent space, of destrucutration and of denial of fundamental rights, taking into account
contemporary social transformations
Recognise the plurality of family models present in contemporary societies, analysing its dynamics and needs
Mobilise instruments of caracterisation of families that allow a rigorous analysis, free from prejudice and judgment
and objective, of needs analysis and obstacles to social and educational intervention
Built strategies and intervention techniques with families, from a social and educational perspective, able to create
autonomy and life projects
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10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
A(s) família(s) contemporânea(s): contextualização, especificidades e contrariedades
A família e as tranformações sociais, económicas, políticas, culturais
Família ou famílias: abordagens ao conceito. Dificuldades, critérios e limites
Exclusão social, pobreza e famílias: breve análise da realidade portuguesa
Novas formas família? Modelos familiares: crise da família ou adaptação?
Funções da família versus necessidades
Modelos de análise da família: perspectiva sistémica, ecológica, psico-educativa
As competências das famílias: conceito e tipologia
O papel das crianças no seio familiar: as competências parentais
Famílias e Intervenção Sócio-Educativa
a) Famílias multiproblemáticas: conceito, critérios e perspectivas teóricas
b) Análise de problemas
c) As necessidades das famílias: tipologia, priorização e avaliação
d) O desenho da intervenção, o papel dos técnicos e os limites de intervenção
Intervenção em rede e multidisciplinar na construção de planos familiares

10.4.1.5. Syllabus:
Contemporary family (ies): contexts, specificities and difficulties
Family and social, economical, cultural and political transformations
Family or families: the concept - difficulties criteria and limits
Social exclusion, poverty and families: a brief analysis on the portuguese reality
New models of family? Family crisis or adaptation?
Family as a social and educational space
Family functions versus family needs
Family as a space of multiple living
Models of family analysis: systemic, epistemological and ecological perspective
Families competences: concept and types
Children in family settings: parental competences
Families and social and educational intervention
a) multiproblemam families: concept, criteria and theoretical perspectives
b) problem analysis
c) families needs: prioritizing, types and evaluation
d) intervention: the role of professionals and the limits of intervention
network intervention and multidisciplinary in the construction of family plans

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular

Os conteúdos procuram provocar nos estudantes a reflexão crítica na definição de coneitos centrais necssários ao
desenho de intervenções socioeducativas com famílias. a partir da desconstrução de estereotipos frequentemente
associados às famílias problemáticas, vítimas de situações de extrema vulnerabilidade, procura-se que os
estudantes os problematizem e questionem. Os conteúdo seguintes, abordando as competências das famílias e as
famílias mutiproblemáticas levam os estudantes a reconhecer as dificuldades de delimitação e a efectivar a ideia de
que todas as famílias revelam diferentes tipo de competências que é necessário identificar e reconhecer. Ao
estudarem os modos de desenho das diferentes intervenções com famílias os estudante discutem casos práticos
trazidos do terreno de intervenção de modo a que possam definir com as famílias instrumentos e estratégias de
intervenção capazes de estimular autonomia individual e colectiva e a criação de projectos de vida significativos.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Contents seek to instigate students to a critical reflection on concepts definition that are central to the drawing of
social and educational intervention with families. By deconstructing current stereotypes related to multiproblem
families, victims of extreme vulnerability, students are asked to problematise them and questione them. The remain
contents on families competences and multiproblem families reveal different types of competences that need to be
identified and recognised. On studying different interventions with families students practical cases brought from
the field of intervention in a way to define with them instruemnts and intervention strategies abel to stimulate
individual autonomy and collective action and the built of meaningful life projects.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade estrutura-se em torno de aulas teóricas, necessárias à discussão e introdução dos conceitos e
abordagens teóricas centrais à unidade curricular, frequentemente apoiados em leituras de textos de apoio trazidos
para o espaço de aula. Ao mesmo tempo, aulas de cariz teórico prático discutem esses mesmos conceitos e
intervenções em contexto familiar a partir da utilização de casos práticos. Os estudantes são convidados durante a
unidade curricular, a aplicar as aprendizagens num caso prático (60%) que realizam ao longo de diferentes
semanas, que deverão solucionar até final da unidade. Ao mesmo tempo, realizam uma reflexão individual escrita
que pretende avaliar de modo mais direto a apreensão de conceitos teóricos fundamentais e necessários ao
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seguimento da unidade curricular (40%).

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is structured on theoretical lessons neede to built the discussion and introduction of concepts
and theoretical frameworks that are central to the subject. These are frequently upported on readings of texts
brought to the classroom. At the same time, theoretical and pratical lessons discuss those concepts and
interventions in family settings from these practical cases. Students are invited to apply these knowledges in a
practical case (60%) done during the weeks of the classes. At the same time, students write an individual reflection
that aims to assess the level of aprheension of concepts central to the curricular unit (40%)

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A organização das primeiras aulas teóricas e teórico-práticas permitem ao estudante ter contacto com conceitos
essenciais e enquadramento das principais características das famílias contemporâneas, respondendo aos
resultados de aprendizagem (Reconhece e problematiza a família como espaço de aprendizagem e socialização de
adultos e crianças, atendendo aos principais critérios de definição das famílias contemporâneas; Problematiza a
sociedade contemporânea do ponto de vista do estudo das realidades familiares, caracterizando o ciclo vital das
famílias). a leitura de textos actuais com dados relativos à realidade europeia e à análise do passado europeu
permitem aos estudantes reconhecer a variedade de modelos familiares nas sociedades contemporâneas,
caracterizando-os e identificando as dinâmicas familiares presentes nos diferentes modelos. A leitura e discussão
de textos com suporte de dados estatísticos nos pricipais indicadores sociodemográficos e de caracterização das
famílias ajuda a alcançar essa competência. Ao conhecer, a partir das principais realidades institucionais
diferentes instrumentos e estratégias de trabalho com famílias os estudanets tornam-se capazes de poderem
mobilizar eeses instrumentos no seu caso prático, bem como aprenderem estratégias de construção de
necessidades e de análise de problemas. A possibilidade de aprender a construir formas distintas de intervenção
familiar, contemplando os diferentes obstáculos, é fundamentalmente adquirida a partir da construção do caso
prático e da discussão em aula teórica dos principais modelos de intervenção. Finalmente, as últimas aulas
reflectem com os estudantes diferenets questoes relativas ao papel do educador social no trabalho socioeducativo
com famílias, em particular, no processo pedagógico com as mesmas, que possam favorecer estratégias de
potenciação de autonomia e de projectos de vida satisfatórios que cumpram as possibilidades das mesmas. Neste
sentido, e também a partir das reflexões que deverão fazer no final do caso prático, os estudantes são convidados
a explicitarem as estratégias que mobilizariam numa família multiproblemáticas, justificando-as de acordo com os
objectivos previamente definidos. De modo a atingir o resultado - Constroi um programa de acompanhamento a
uma situação hipotética através de um projecto de vida para a família atendendo às suas necessidades,
capacidades e recursos disponíveis, os estudantes resolvem o caso à medida que as auals decorrem, recebendo,
em cada momento, material de apoio à resolução do mesmo e correcções que permitem a sua melhoria
relativamente às entregas iniciais. Simultaneamente, os casos deverão prever a inclusão das redes e das euqipas
multidisciplinares como condição de sucesso das intervenções com famílias

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Initial classes are done with theoretical and theoretical and practical lesson where students learn essential
concepts of contemporay families, following learning outcomes of recognising familiy as a learning space for
children and adults, based on main criteria of definition of contemporary families; problematise contemporary
society from the standpoint of families, caracterising the vital cycle of families. Readings with specific data
regarding portuguese reality and european past allow students recognition of a variety of family models,
caracterising them and identifying main family dynamics in those models. Readings and text discussion with
support of statistical data of main social and demographic indicators helps to achieve that competence. By
knowing instruments from particular institutional practices and intervention strategies students are able to use
them and analyse problems in family settings. the possibility to learn different ways of intervention with families
learning different obstacles is mainly acquired from the construction of the practical case and the discussion in
theoretical lessons of main models of family intervention. Finally the last lessons are used to reflect with stuents
different issues from the work of the social educator in family intervention especially on pedagogicl processes that
enhance strategies for autonomy and satisfactory life projects for families. In this sense and from final reflections
made by students on the practical case, students are invited to underline strategies they would use if working with
a specific and real family. students aldo enhance goals they would achive with the theoretical case. By doing this
the learning goal - building a program for a family attending to families needs and resources, and intervention goals
is achieved as well as corrections to students proposals along the way. Finally cases must discusse networking
and multidisicplinary teams as a precondition for the success of intevrention

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ALARCÃO, Madalena (2000), (Des)Equilíbrios familiares, Coimbra, Quarteto.ISBN 972-8535-21-X
CAPARROS, Maria José (2007), Familias multiproblematicas e servicios sociales, Alicante (policopiado)
FERREIRA DA SILVA, Luísa (org.) (2001), Acção Social na área da família, Lisboa, Universidade Aberta.ISBN
972-674-348-6
GIMENO COLLADO, Adelina - A família : o desafio da diversidade. Lisboa: Instituto Piaget.ISBN 84-344-0880-5
LEANDRO, Maria Engrácia (2001), Sociologia da Família nas Sociedades Contemporâneas, Lisboa, Universidade
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Aberta. 978-972-674-323-1
NAVARRO, Maria Imaculada (2002), La intervencion Psicosocial con familias multiproblematicas: la perspectiva
ecológica, Valencia, Universidad de Valencia, policopiado
RODRIGO, Maria José; Palacios, Jesús (1998), Familia y desarrollo humano, Alianza Editorial
RODRIGUEZ, Rodriguez Antonio (2007), Concepto de familias multiproblemáticas
SARACENO, Chiara (s/d), Sociologia da Família, Lisboa, Editorial Estampa.ISBN 972-33-1235-2
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