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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO

Ciclo de Formação 2021-2024
Ano letivo 2021-2022

☒ DISCIPLINA / MÓDULO / UFCD: Formação Tecnológica / Curso Profissional de Animador Sociocultural

☐ FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO

☐ PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL

Domínios
Áreas de Competência

(PASEO)
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes)
Ponderação Instrumentos de Avaliação

Área dos
Conhecimentos

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

a, b, c, d, e

Área das Expressões

4265 —  Mundo dos sons

Definir os conceitos de Altura, Duração, Timbre, Dinâmica e Harmonia.

Descrever estruturas e modos de organização de diferentes géneros e estilos musicais, utilizando
vocabulário específico.
Interpretar canções de diversos géneros musicais.

4270 —   Expressão vocal e instrumental
Aplicar diferentes técnicas de produção sonora a nível vocal e instrumental.
Experimentar diferentes tipos de instrumentos e culturas musicais.
Explorar diferentes processos comunicacionais, formas e técnicas de criação musical

4263 —  Corpo e movimento
Identificar os eixos e coordenadas do movimento.
Distinguir  as  dicotomias:  tensão/relaxamento,  movimento/pausa,  interior/exterior,  conter/ser
contido, equilíbrio/desequilíbrio.
Analisar o processo evolutivo do corpo no espaço e a partilha do espaço com outros corpos em
movimento.

4267 —  Jogo dramático
Reconhecer a importância do jogo na relação inter-individual e nas relações sociais.
Criar um repertório de meios de animação

4266 —   Comunicação visual

Caracterizar os movimentos e correntes da arte contemporânea.
Reconhecer a importância da arte na cultura contemporânea.
Reconhecer a importância do artesanato como manifestação popular, etnográfica –paradigma da
tradição/inovação.
Estabelecer  a  relação  entre  o  desenvolvimento  tecnológico  e  as  novas  formas  de  produção
artística.
Planificar  a  estratégia  de divulgação de um evento  ou atividade,  contemplando vários  objetos
gráficos e garantindo a identidade visual entre eles.

80 Testes

Trabalhos de grupos e ou individuais

Relatórios de Atividades/projetos e outros momentos 
formais de avaliação com apresentação escrita e/ou oral

Desempenho nas atividades letivas/oralidade (se aplicável)

Grelhas de observação

Trabalhos de casa

Portefólio

Observação direta
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Domínios
Áreas de Competência

(PASEO)
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes)
Ponderação Instrumentos de Avaliação

Área de Estudos da Comunidade

4251 —  A comunidade - partilha e pertença
Identificar as diversas dimensões da participação na vida em sociedade que acompanharam as
mudanças sociais, por referência às alterações operadas na vida em sociedade, nomeadamente,
ao nível da família da escola e do trabalho.
Reconhecer o papel de pertença e partilha na construção da comunidade.

4252 — A família como realidade cultural
 Identificar as transformações operadas no seio da instituição familiar ao longo dos tempos.
Relacionar os valores e a estrutura social na organização familiar com a organização social global.
Analisar  a estrutura  dinâmica,  funcionalidades e  crises da família e as causas dos problemas
familiares atuais.

4253 —  Organizações de apoio à comunidade
Caraterizar as diferentes tipologias de organizações.
Compreender o caráter ideológico e simbólico das organizações sociais.
Analisar a cultura organizacional da instituição, de acordo com os diferentes tipos de liderança e
decisão.

4260 —  Trabalho de projeto comunitário – fundamentos
Reconhecer o trabalho de projeto como um instrumento orientado para a resolução de

problemas.
Identificar as fases de elaboração de um trabalho de projeto.
Elaborar diagnósticos.

0349 —    Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho - conceitos básicos
Identificar os principais problemas ambientais.
Promover a aplicação de boas práticas para o meio ambiente.
Explicar os conceitos relacionados com a segurança, higiene e saúde no trabalho.
Reconhecer a importância da segurança, higiene e saúde no trabalho.
Identificar as obrigações do empregador e do trabalhador de acordo com a legislação
em vigor.
Identificar os principais riscos presentes no local de trabalho e na atividade
profissional e aplicar as medidas de prevenção e proteção adequadas.
Reconhecer a sinalização de segurança e saúde
Explicar a importância dos equipamentos de proteção coletiva e de proteção individual

Animação Sociocultural

4276 —  História da animação sociocultural
Compreender  conceitos  fundamentais  do  âmbito  sociocultural.  Reconhecer  a  importância  das
práticas sociais.
Compreender o contexto sociocultural que enquadrou o aparecimento da animação.
Identificar as fases do surgimento e desenvolvimento da animação na Europa.
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Domínios
Áreas de Competência

(PASEO)
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes)
Ponderação Instrumentos de Avaliação

4280 —  Animação sociocultural -contextos e práticas
Analisar a realidade sociocultural com vista à identificação de problemas suscetíveis de poderem
ser trabalhados numa perspetiva de animação sociocultural.
Pesquisar  informação  em  fontes  diversificadas  a  trabalhar  as  várias  fontes  de  informação
disponíveis.
Fazer o levantamento das hipóteses de trabalho como linhas orientadoras do trabalho
de projeto.

4278 —  Animador - perfil e estatuto profissional
Reconhecer o papel do animador como facilitador do desenvolvimento de diferentes
competências nos indivíduos/grupos com quem desenvolve o seu trabalho.
Reconhecer o Estatuto do Animador Sociocultural, categorias profissionais e níveis de formação
(Associação Nacional de Animadores Socioculturais- ANASC).
Reconhecer a importância da formação contínua por parte do Animador Sociocultural.

4291 —  Animação sócio-educativa

Analisar a importância da animação sócio-educativa no desenvolvimento social.
Identificar os espaços e grupos-alvo da intervenção em animação sócio-educativa.

Observação direta

Grelhas de observação

Atitudes 
e 

Valores

Responsabilidade e integridade

Excelência e exigência

Curiosidade, reflexão e inovação

Cidadania e participação

Liberdade

20

TOTAL 100

Áreas de Competência
(PASEO)

A - Linguagens e textos; B - Informação e Comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento 
interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e Ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico;
J - Consciência e domínio do corpo.

Valores a - Responsabilidade e integridade; b- Excelência e exigência; c - Curiosidade, reflexão e inovação; d - Cidadania e participação; e - Liberdade/autonomia.

Professores:  Carlos Alves, Inês Fouto, Joaquim António Silva, José Ramalho Correia

Data: _10__/_09__/_2021_                   O Professor: _________________________________________
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