
  

 

COORD.035.rv00  

☒ 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 / 

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes)

Área dos 
Conhecimentos 

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

a), b), c), d), e) 

Área das Expressões 

4268 -  Corpo e gesto 

Analisar o gesto na ação e reação em grupo.
Utilizar o corpo como meio de expressão, comunicação e criação.

4269 -  Oficina de expressão plástica

Aplicar diferentes técnicas de modelação em barro e outros materiais plásticos.
Aplicar diferentes técnicas de moldagem com gesso em moldes plásticos.
4271 -  Oficina de expressão dramática

Aplicar as técnicas de construção e manipulação de fantoches, silhuetas e máscaras.
Articular os recursos e a distribuição de papéis e funções em diferentes situações, 
tendo em conta os objetivos da intervenção.

4273 -  Atelier musical 

Distinguir os instrumentos de altura definida e indefinida.
Agrupar os instrumentos por famílias tímbricas.
Construir instrumentos para utilização nas atividades.
Planificar atividades musicais.

4274 -  Comunicação visual 

Identificar os elementos básicos da linguagem audiovisual 
Analisar a especificidade e a importância da linguagem audiovisual.
Aplicar a linguagem audiovisual ao trabalho de animação sociocultural.

Aplicar técnicas de tecelagem.
Aplicar técnicas de impressão.
Identificar as componentes e os procedimentos da metodologia projectual.
Relacionar as formas visuais com as características dos materiais e das funções a que 
estão associados, tendo em conta a aplicação à organização de esp
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO

  

Formação Tecnológica / Curso Profissional de Animador Sociocultural 

Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ponderação 

Analisar o gesto na ação e reação em grupo. 
Utilizar o corpo como meio de expressão, comunicação e criação. 

Oficina de expressão plástica 

Aplicar diferentes técnicas de modelação em barro e outros materiais plásticos. 
Aplicar diferentes técnicas de moldagem com gesso em moldes plásticos. 

Oficina de expressão dramática 

Aplicar as técnicas de construção e manipulação de fantoches, silhuetas e máscaras. 
Articular os recursos e a distribuição de papéis e funções em diferentes situações, 
tendo em conta os objetivos da intervenção. 

Distinguir os instrumentos de altura definida e indefinida. 
Agrupar os instrumentos por famílias tímbricas. 
Construir instrumentos para utilização nas atividades. 
Planificar atividades musicais. 

Comunicação visual - fotografia e vídeo 

Identificar os elementos básicos da linguagem audiovisual - fotografia e vídeo. 
Analisar a especificidade e a importância da linguagem audiovisual. 
Aplicar a linguagem audiovisual ao trabalho de animação sociocultural. 

Aplicar técnicas de tecelagem. 
Aplicar técnicas de impressão. 
Identificar as componentes e os procedimentos da metodologia projectual. 
Relacionar as formas visuais com as características dos materiais e das funções a que 
estão associados, tendo em conta a aplicação à organização de espaços 
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 Ciclo de Formação 2021-2024; 2020-2023 
Ano letivo 2022-2023 

 Instrumentos de Avaliação 

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 

Observação direta 
Trabalhos de casa 
Portefólio 
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Domínios 
Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / 

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes)

bidimensionais e tridimensionais.
Analisar a relação interativa entre sentimento/ideia/material/técnica.
 
 
 

Área de Estudos da Comunidade
 

4255 -  Desenvolvimento pessoal e social 

Identificar as alterações operadas na instituição 
e conceção. 

Contextualizar os fatores de sucesso e insucesso escolar no quadro da 
heterogeneidade estudantil.

 

4256 -  Juventude e grupo de pares

Analisar o grupo como fenómeno social.
Reconhecer a função afetiva da
Compreender a importância da afirmação social do jovem no grupo de pares.
 
4260 - Trabalho de projecto comunitário 

Reconhecer o trabalho de projeto com o um instrumento orie
problemas. 
Identificar as fases de elaboração de um trabalho de projeto.
Elaborar diagnósticos. 
 
4261 -  Trabalho de projeto comunitário 

Reconhecer a importância da metodologia no desenvolvimento de qualquer projeto.
Elaborar um plano de atividades.
Reflectir sobre as práticas de atuação através do exercício da avaliação

Animação Sociocultural 

4283 - Saúde e socorrismo

Identificar os estados da saúde humana e os fatores condicionantes.
Compreender os mecanismos de transmissão de doenças.
Compreender o conceito de 
Compreender o sistema integrado de emergência médica.

Identificar a sequência de procedimentos que permitem executar o SBV

 

4277 - Animação sociocultural e deontologia

Equacionar questões relacionadas com a complexidade do mundo laboral.
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Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ponderação 

bidimensionais e tridimensionais. 
Analisar a relação interativa entre sentimento/ideia/material/técnica. 

Área de Estudos da Comunidade 

Desenvolvimento pessoal e social - o papel da escola 

Identificar as alterações operadas na instituição escolar, no que respeita à sua filosofia 

Contextualizar os fatores de sucesso e insucesso escolar no quadro da 
heterogeneidade estudantil. 

uventude e grupo de pares 

Analisar o grupo como fenómeno social. 
Reconhecer a função afetiva das relações do grupo. 
Compreender a importância da afirmação social do jovem no grupo de pares. 

Trabalho de projecto comunitário – fundamentos 

Reconhecer o trabalho de projeto com o um instrumento orientado para a resolução de 

as fases de elaboração de um trabalho de projeto. 

Trabalho de projeto comunitário – metodologia 

Reconhecer a importância da metodologia no desenvolvimento de qualquer projeto. 
Elaborar um plano de atividades. 

e as práticas de atuação através do exercício da avaliação 

 

Saúde e socorrismo 

Identificar os estados da saúde humana e os fatores condicionantes. 
Compreender os mecanismos de transmissão de doenças. 
Compreender o conceito de sobrevivência. 
Compreender o sistema integrado de emergência médica. 

Identificar a sequência de procedimentos que permitem executar o SBV 

Animação sociocultural e deontologia 

Equacionar questões relacionadas com a complexidade do mundo laboral. 

 Instrumentos de Avaliação 
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Domínios 
Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / 

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes)

Compreender a dinâmica das relações a estabelecer com os utentes nas várias
valências. 
Identificar os princípios da cidadania face à participação ativa na sociedade .

4279 -  Animação sociocultural 

Reconhecer os âmbitos e áreas de inte
Identificar possíveis grupos
Aplicar as metodologia de intervenção em animação sociocultural.

4278 -  Animador - perfil e estatuto profissional

Reconhecer o papel do animador como facilitador do 
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
Reconhecer a importância da formação contínua por parte do Animador Sociocultural.
4294 - Animação ambiental e de 
Reconhecer a importância do estudo, da 
animação do Património Cultura
Identificar as característica s históricas da regiã
Desenvolver projetos de animação patrimonial e ambienta
Aplicar as técnicas de animação em atividades de animação ambiental e patrimonia
 

Atitudes  
e  

Valores 

Responsabilidade e integridade
Excelência e exigência 
Curiosidade, reflexão e inovação
Cidadania e participação 
Liberdade 

  

 

Áreas de Competência 
(PASEO) 

A - Linguagens e textos; B - Informação e Comunicação; C 
interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G 
J - Consciência e domínio do corpo.

Valores a - Responsabilidade e integridade; b
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Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ponderação 

preender a dinâmica das relações a estabelecer com os utentes nas várias 

Identificar os princípios da cidadania face à participação ativa na sociedade . 

Animação sociocultural - áreas de intervenção 

Reconhecer os âmbitos e áreas de intervenção da animação sociocultural. 
Identificar possíveis grupos-alvo de intervenção. 
Aplicar as metodologia de intervenção em animação sociocultural. 

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). 

econhecer a importância da formação contínua por parte do Animador Sociocultural. 
Animação ambiental e de património 

Reconhecer a importância do estudo, da protecção, da valorização, da divulgação e da 
o do Património Cultural. 

terística s históricas da região e do seu património cultura l. 
Desenvolver projetos de animação patrimonial e ambiental. 
Aplicar as técnicas de animação em atividades de animação ambiental e patrimonial. 

Responsabilidade e integridade 

Curiosidade, reflexão e inovação 

20 

TOTAL 100 

Informação e Comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E 
Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e Ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I 

Consciência e domínio do corpo. 

Responsabilidade e integridade; b- Excelência e exigência; c - Curiosidade, reflexão e inovação; d - Cidadania e participação; e 

 Instrumentos de Avaliação 

 
 

 
Grelhas de observação 
Observação direta 

 

Pensamento crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento 
sibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; 

Cidadania e participação; e - Liberdade/autonomia. 


