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1. Caracterização da Disciplina 
 

A disciplina Área de Estudo da Comunidade (AEC) integra a componente de formação técnica do 

Curso Profissional de Animador Sociocultural e visa dar contributos específicos para a formação do 

animador sociocultural. 

Com os conteúdos a leccionar no âmbito desta disciplina, ambiciona-se apetrechar os alunos com os 

conhecimentos necessários à visão globalizadora da comunidade como dimensão operativa da 

prática a desenvolver, enquanto profissionais de animação sociocultural. Assim, considera-se 

essencial o conhecimento da dinâmica globalizante do meio social, nomeadamente do indivíduo com 

quem se vai trabalhar, da forma como ele age e interage no interior das suas redes sociais.  

Pretende-se com a presente área de formação que o aluno adquira conhecimentos teóricos básicos 

sobre a organização da sociedade de modo a que seja sensibilizado para a compreensão dos 

comportamentos, atitudes e valores presentes no funcionamento social dos indivíduos, grupos e 

organizações que desenvolvam a sua acção no seio de uma determinada comunidade. 

Espera-se que os alunos assimilem e compreendam que cada indivíduo/ grupo é uno e possuidor de 

características peculiares (apreendidas nos diferentes contextos de socialização, também estes alvo 

da análise desta disciplina), que dizem respeito à forma como se relacionam com os outros. A 

história de vida do indivíduo/ grupo é determinada pelas condições históricas, sociais, culturais, 

económicas e políticas próprias de cada época/ sociedade. Os papéis sociais que o homem aprende 

a desempenhar foram definidos por essa sociedade e construídos para garantir a reprodução das 

relações sociais e de produção. Há casos em que a identidade singular está tão contígua à 

identidade social que se confunde com aquela. Há uma reprodução da ideologia dominante e do 

conjunto dos seus significados ao nível individual. Porém, ao reflectir sobre as contradições entre as 

representações e suas actividades, desempenhadas na produção da vida material, o homem faz 

com que as acções subsequentes resultem num avanço do processo de conscientização. É neste 

sentido que a disciplina de AEC pretende focalizar a sua acção em diversas áreas e conteúdos 

temáticos com vista à desconstrução de visões estereotipadas dos fenómenos socioculturais a 

estudar e da realidade que se pretende alterar com a acção transformadora destes técnicos.  

Os direitos sociais, a formação cívica e a globalização, como fenómenos mais marcantes das 

sociedades contemporâneas que se reflectem em todos os aspectos da vida social, são abordados 

no sentido de promover a dignidade do ser humano. 

Torna-se também fundamental que os alunos adquiram conhecimentos no âmbito das organizações 

sociais de apoio à comunidade, enquanto entidades integradoras/ empregadoras dos animadores 

socioculturais. Neste contexto, pretende-se que o aluno compreenda o trabalho como factor de 

desenvolvimento e integração social. 

Outro aspecto a considerar prende-se com o conhecimento das metodologias de intervenção no 

sentido de fornecer instrumentos teórico-práticos necessários ao trabalho com a comunidade. Assim, 
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a necessidade de saber manusear de forma efectiva e articulada essa metodologia afigura-se como 

pedra de toque para uma intervenção adequada. 

 
 

2. Visão Geral do Programa  
 

Os conteúdos programáticos da disciplina foram definidos tendo em conta o perfil de desempenho do 

animador sociocultural enquanto técnico, que abrange um conjunto de áreas diversificadas de 

intervenção. Assim, entendeu-se que as temáticas a abordar deveriam incidir sobre as diversas 

problemáticas presentes nas sociedades contemporâneas, nomeadamente aquelas que têm sido, ao 

longo dos últimos anos, palco de intervenções destes técnicos. 

O presente programa pretende ser o instrumento orientador da aquisição de conhecimentos teóricos 

capazes de sensibilizar os alunos para a compreensão da organização da sociedade, capacitando-

os para o entendimento dos diferentes comportamentos, atitudes e valores presentes no 

funcionamento dos indivíduos, dos grupos e das instituições onde estes se movem.  

Aspira-se a que, em estreita articulação com os conteúdos abordados noutras disciplinas, o 

programa a leccionar na AEC contribua para a aptidão dos formandos em agenciar projectos 

adequados aos indivíduos alvo das suas intervenções. Assim, aspira-se a que o presente programa 

promova nos alunos a capacidade de equacionar os conhecimentos teóricos essenciais à 

congruente prática profissional. 

Sugere-se que a disciplina seja dividida em quatro módulos anuais e conte com uma carga horária 

de 120 horas no primeiro ano, 120 horas no segundo ano e 110 horas no terceiro ano totalizando, 

assim, 350 horas previstas ao longo do curso. Apresenta três módulos dedicados à preparação, 

realização e avaliação de projectos de intervenção (Projecto Comunitário I, II e III), no âmbito da 

animação sociocultural. Estes módulos estão distribuídos ao longo dos três anos de formação e 

representam o ponto alto da articulação interdisciplinar.  

 
 
3. Competências a Desenvolver 
 

O programa da disciplina visa promover o desenvolvimento de competências consideradas 

fundamentais ao exercício da actividade profissional, a saber: 

 Conhecer a organização de uma sociedade em transformação de modo a sensibilizar o técnico 

para a compreensão dos comportamentos, atitudes e valores presentes no funcionamento social 

dos indivíduos e grupos; 

 Sensibilizar para a heterogeneidade sociocultural dos indivíduos e grupos de forma a melhor 

enquadrar as intervenções a operar no terreno; 

 Contrariar as ideias estereotipadas da realidade social em que nos movemos; 
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 Analisar e compreender as necessidades do indivíduo segundo as variáveis socioculturais, 

afectivas, familiares e a fase da vida em que se encontra; 

 Constatar à luz das próprias experiências ou de experiências próximas a dinâmica dos assuntos 

a abordar no decorrer dos diferentes módulos; 

 Fomentar o estudo, pesquisa e treino de assuntos relacionados com a prática profissional; 

 Ampliar, gradualmente, o entendimento de questões de ordem metodológica indispensáveis ao 

exercício teórico prático; 

 Dinamizar projectos e acções adequadas aos grupos alvo de intervenção; 

 Estimular o espírito crítico e fomentar a auto-análise; 

 Potenciar a aquisição de competências pessoais, sociais e profissionais, ao nível do saber ser, 

saber estar e saber fazer;  

 Identificar necessidades das instituições de apoio à comunidade; 

 Compreender os direitos e deveres do animador enquanto vectores de mediação necessária à 

acção colectiva de todos os intervenientes; 

 Conhecer os diferentes modelos de organização do trabalho no sector de actividade em que o 

animador se insere; 

 Conhecer a evolução das relações de trabalho e a sua interacção com o meio envolvente. 

 

 

4. Orientações Metodológicas / Avaliação 
 

A progressão no plano curricular deve efectuar-se de acordo com um dos pilares fundamentais que 

rege o ensino profissional: respeito pelos diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos. É com base 

neste pressuposto que se desenham metodologias adequadas aos alunos, a quem se dirige a 

missão de ajudar a construir o conhecimento relativo aos assuntos da disciplina: “As práticas de 

ensino/ aprendizagem devem ajustar-se às necessidades dos alunos, e não, os alunos ajustarem-se 

ao ritmo imposto por uma progressão normativa”.1 

Assim, será importante encontrar metodologias diversificadas e facilitadoras da aquisição de 

conhecimentos que permitam motivar os alunos para o trabalho a desenvolver no âmbito da 

disciplina. Também o recurso a materiais didácticos de qualidade devem ser utilizados no sentido de 

rendibilizar as actividades a desenvolver no contexto de sala de aula.  

A intervenção docente tem como finalidade proporcionar aos alunos capacidades de manejo de 

instrumentos orientados para a construção de conhecimentos úteis para a profissão e desenvolver 

também a sua autonomia enquanto estudantes, profissionais e cidadãos.  

Deste modo, prevê-se que a organização do processo de ensino/ aprendizagem seja feita de forma 

flexível, favorecendo o trabalho de equipa, disciplinar e interdisciplinar, e utilizando assuntos e 

exemplos práticos próximos do quotidiano dos alunos, dos seus contextos sociais, espaciais e 

relacionais de pertença. Neste sentido, torna-se conveniente a utilização de diferentes instrumentos, 

                                                 
1Orvalho, Luísa, et al (1983) Estrutura Modular nas Escolas Profissionais -  GETAP - Ministério da Educação   
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ao longo do percurso disciplinar que deverão ser escolhidos mediante as características dos alunos 

e as disponibilidades da própria escola. O leque é variado, no entanto, em jeito de exemplo, 

deixamos aqui algumas sugestões, as quais poderão também ser utilizadas na recolha e análise de 

conhecimentos para processo avaliativo: teste escrito; trabalho escrito - individual ou em grupo; 

entrevista; apresentação oral de um trabalho; construção de um painel; organização de debates 

orientados pelos alunos; dramatizações alusivas às matérias dadas; fichas de leitura; fichas de 

diagnóstico; jogos; organização de aulas diferentes em termos espaciais ou com a colaboração de 

instituições da comunidade e seus profissionais no espaço da escola; entre outras actividades que 

se venham a mostrar adequadas aos assuntos a desenvolver e aos formandos a quem se destinam. 

A avaliação deve ser encarada como um processo inerente à prática pedagógica da formação pois 

só assim poderá deixar de ser entendida como um produto e passar a combinar a participação, 

reflexão e crítica dos intervenientes no processo de ensino/ aprendizagem. Desta feita, o processo 

de avaliação deve primar por ser flexível, contínuo e não selectivo, respeitando os diferentes ritmos 

de aprendizagem, bem como a heterogeneidade sociocultural presente na escola. Face às 

competências promovidas pela disciplina, nomeadamente o respeito pelo direito à diferença, seria 

antagónico que a avaliação não espelhasse esse aspecto; deste modo, e, tendo em conta a 

diversidade sociocultural presente na escola, a avaliação não deve potenciar situações de selecção, 

mas antes servir de guia orientador de programas individualizados de aquisição de conhecimentos, 

devidamente adequados às dificuldades e potencialidades identificadas para que, através de 

diferentes estratégias, se alcancem os mesmos objectivos.  

A avaliação deve ter em conta não só a aquisição de conhecimentos mediante os objectivos de 

aprendizagem definidos, mas também o desenvolvimento de competências pessoais e sociais do 

aluno. Deste modo, a construção do processo de avaliação, a acontecer no final de cada módulo, 

deve combinar, de forma equilibrada, a dimensão formativa e sumativa. Neste sentido, sugere-se 

que a avaliação sumativa resulte da ponderação de todos os elementos formais de avaliação 

utilizados no decorrer do modulo, e a avaliação formativa seja o resultado de uma cuidada 

apreciação continua e contextualizada. Este procedimento pretende valorizar os produtos e os 

processos, os saberes, as competências e as atitudes tornando-se, assim, num poderoso agente 

regulador do processo de ensino/ aprendizagem. E porque a avaliação não pode ser entendida como 

o somatório dos conhecimentos científicos adquiridos, entende-se que o saber ser, o saber estar e o 

saber fazer assumem capital importância para a formação global dos cidadãos que a escola 

pretende formar. Nesta óptica, urge optimizar toda a panóplia de competências, comportamentos e 

atitudes transversais adquiridas ao longo da formação do técnico ao nível pessoal, social, relacional 

e científico, pois só a aliança de saberes e condutas poderá fazer do homem um indivíduo social.  
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5. Elenco Modular 
 

Número Designação 
Duração de 
referência 

 (horas)  

1 A Comunidade: Partilha e Pertença  30 

2 A Família como Realidade Cultural 30 

3 Organizações de Apoio à Comunidade  30 

4 Projecto Comunitário I 30 

5 A Escola no Desenvolvimento Pessoal e Social 30 

6 Juventude e Grupo de Pares 30 

7 O Trabalho como Factor de Desenvolvimento e Integração Social 30 

8 Projecto Comunitário II 30 

9  Representação Social da Diferença e Intervenção Sociocultural 30 

10 Direito Social 30 

11 Cidadania e Globalização 18 

12 Projecto Comunitário III 33 
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Jornal sobre Educação, Ensino, Sociedade e Culturas 
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Filmes: 
. A Residência Espanhola (comédia que envolve vários jovens de diferentes países europeus que 

estão em Programa Erasmus e que através das suas experiências nos conduzem a uma reflexão 

sobre a globalização e as suas implicações); 

. Cor Púrpura; 

. Crash; 

. My Big Fat Greek Wedding; 

. Recursos humanos (dir. Laurent Conté, França, 1999) 

. Spanglish; 

. Teminal; 

. The Friend Green Tomatoes; 

. Filmes temáticos que se venham a mostrar interessantes no âmbito da criminalidade, 

toxicodependência, alcoolismo, prostituição, e outros fenómenos sociais semelhantes. 

 

Outros Recursos:  
. Declaração dos Direitos da Criança; 

. Declaração Universal dos Direitos Humanos; 

. Declaração sobre os Direitos das pessoas pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicos, 

Religiosos e linguísticos; 

. Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. 
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MÓDULO 1 

 

 

Duração de Referência: 30 horas 
 
1. Apresentação 

Este primeiro módulo assume especial importância na medida em que toda a intervenção terá 

como palco a comunidade e as suas dimensões. Nesta perspectiva, destaca-se o conceito de 

comunidade e a sua evolução decorrente das transformações sociais. No que respeita a estas 

transformações sociais, assumem especial relevo as implicações práticas na vida social, 

nomeadamente, na família, na escola e no trabalho. 

 
 
2. Objectivos de Aprendizagem 

 Caracterizar o conceito de comunidade. 

 Reconhecer a dimensão das alterações do conceito de acordo com as modificações operadas 

na vida em sociedade, nomeadamente ao nível da família da escola e do trabalho. 

 Articular os conhecimentos sobre a realidade social e suas transformações. 

 Distinguir as diversas dimensões da participação na vida em sociedade que acompanham as 

mudanças sociais. 

 Identificar o papel de pertença e partilha na construção da comunidade. 

 Aplicar conhecimentos de outras áreas de aprendizagem na análise da sociedade portuguesa. 

 
 
3. Âmbito dos Conteúdos 
1. Definição de comunidade e sua evolução 

2. Transformações sociais e suas implicações práticas na vida social 

2.1. Ao nível da família (conceito, organização e estrutura) 

2.2. Ao nível da escola (da escola de elite à massificação do ensino) 

2.3. Ao nível do trabalho (industrial e pós-industrial) 

3. As diversas dimensões da participação em sociedade neste quadro de mudança 
 

 
4. Bibliografia / Outros Recursos 

Livros: 

. Ander-Egg, E. (1980). Metodologia y práctica del desarrollo de la comunidad: Colección, política, 
servicios y trabajo social. Buenos Aires. Editorial Lumen S.R.L. 

. Worsley, P. (1983). Introdução à sociologia. Lisboa: Publicações D. Quixote. 

A Comunidade: Partilha e Pertença 
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MÓDULO 2 

 

 

Duração de Referência: 30 horas 
 
1. Apresentação 

O presente módulo foi estruturado de forma a permitir que o aluno, como indivíduo, se compreenda 

como ser individual e social, integrado numa instituição dinâmica. 

A importância de se compreender o indivíduo no contexto da família vem sendo reconhecida há 

muito (Burgess, 1926). Focalizar a singularidade e a complexidade da rede relacional da família 

permite vislumbrar um novo quadro de família como um grupo específico em desenvolvimento, 

inserido em um contexto cultural também ele em desenvolvimento. É primordial termos a noção de 

que a família e a cultura são contextos essenciais para a compreensão do indivíduo na sua 

singularidade.  

Ao falarmos da família nas sociedades ocidentais é primordial que se conheça e compreenda as 

mudanças culturais operadas ao longo dos tempos que, por sua vez, têm posto em causa o papel 

tradicional da família, nomeadamente ao nível da estrutura familiar e ao nível do desempenho dos 

papéis parentais. O desaparecimento da família alargada deu origem ao aparecimento da família 

nuclear, na qual existe um espaço relacional cada vez mais pequeno.  

Tendo em conta que a família é um sistema em permanente mudança, esta será analisada na 

perspectiva sistémica: “…um sistema aberto em permanente interacção com o seu meio ambiente 

interno e/ ou externo, organizado de maneira estável, não rígida, em função das suas 

necessidades básicas e de um modus peculiar e compartilhado de ler e ordenar a realidade, 

construindo uma história e tecendo um conjunto de códigos (normas de convivência, regras ou 

acordos relacionais, crenças ou mitos familiares) que lhe dão singularidade” (Nobre, 1987). 

 
 
2. Objectivos de Aprendizagem 

 Tomar conhecimento da realidade cultural dos grupos humanos. 

 Identificar as transformações operadas no seio da instituição familiar ao longo dos tempos. 

 Relacionar os valores e a estrutura social na organização familiar. 

 Identificar e relacionar esses valores com a organização social global. 

 Analisar a estrutura dinâmica, funcionalidades e crises da família. 

 Distinguir cientificamente as causas dos problemas familiares actuais. 

 Revelar capacidade de enquadramento dos diferentes tipos de família existentes na sociedade 

contemporânea. 

A Família como Realidade Cultural  
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Módulo 2: A Família como Realidade Cultural 

 
3. Âmbito dos Conteúdos 
1. Conceito de família 

2. Os diversos tipos de família: família tradicional e família nuclear – suas características 

3. A família no mundo contemporâneo 

4. As questões da universalidade da família 

5. A família enquanto sistema – suas funções 

6. O ciclo de vida familiar 

7. Funcionamento e desenvolvimento da família 

8. Momentos de crise e mudança 

9. A comunicação na família 

 
 
4. Bibliografia / Outros Recursos 

Livros: 

. Andolfi, M. (1981). A Terapia Familiar. Lisboa: Veja Universidade. 

. Auloos, G. (1996). A competência das famílias: tempo, caos, processo. Lisboa: Climepsi Editores. 

. Bronfenbrenner U. (1979). La ecologia del desarollo humano: experimentos en entornos naturales y 
diseñados. Barcelona: Edición Paidós. 

. Burgess, E. W. (1926). “The family as a unity of interacting personalities”. In The Family, no. 7, pp. 
7-9. 

. Campanini, A.; Luppi, F. (1991). Servicio Social y Modelo Sistémico. Barcelona: Paidós.  

. Canavarro, M.C. (1999). Relações afectivas e saúde mental: uma abordagem ao longo do ciclo de 
vida. Coimbra: Quarteto Editora. 

. Costa, M. E. (1994). Intervenção Psicológica em Transições Familiares: divórcio, 
monoparentalidade e recasamento. Porto: Edições Asa. 

. Minuchin, S. (1979). Famílias: Funcionamento e Tratamento. Porto Alegre: Artes Médicas. 

. Minuchin, S., Fishman, H.C. (1990). Técnicas de terapia familiar. Porto Alegre: Artes Médicas. 

. Relvas, A. P. (1982). “A família: introdução ao seu estudo numa perspectiva sistémica”. in Revista 
Portuguesa de Pedagogia, XVI. Coimbra: Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação. 

. Relvas A. P. (1996). O ciclo vital da família - perspectiva sistémica. Porto: Edições Afrontamento. 

. Sampaio, D.; Gameiro, J. (1985). Terapia Familiar. Porto: Edições Afrontamento. 
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MÓDULO 3 

 

 

Duração de Referência: 30 horas 
 
1. Apresentação 

Neste módulo, pretende-se que os alunos identifiquem e caracterizem as instituições e a sua 

tipologia de forma a terem uma visão global do sistema de trabalho da instituição. Nesta 

perspectiva, deve ser dada especial importância à organização horizontal e vertical da instituição 

em estudo, bem como identificar tipos de liderança e hierarquia da mesma.  

Assume ainda especial relevo a tomada de consciência por parte dos alunos das estruturas de 

apoio ao seu trabalho, quer sejam públicas ou privadas.  

 
 
2. Objectivos de Aprendizagem 

 Identificar os diferentes tipos de tipologias das organizações. 

 Caracterizar o carácter ideológico e simbólico das organizações sociais. 

 Enumerar os diferentes tipos de liderança e decisão. 

 Identificar a cultura organizacional da instituição. 

 Identificar as relações de uma instituição com o exterior. 

 
 
3. Âmbito dos Conteúdos 
1. Estudo prévio das instituições 

2. Identificação de estruturas da comunidade pertinentes ao trabalho do animador 

3. Levantamento das necessidades institucionais 

4. Tipos de liderança 

5. Construção e análise de um organigrama horizontal e vertical 

 
 
4. Bibliografia / Outros Recursos 

Livros: 

. Jardim, J. (2002). O Método da Animação: manual para o formador, Porto: AVE (Associação dos 
Valentes Empenhados). 

. Silvestre, M.; Moinhos, M. (2004). Sociologia 12º. Lisboa: Lisboa Editora. 

Organizações de Apoio à Comunidade  
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MÓDULO 4 

 

 

Duração de Referência: 30 horas 
 
1. Apresentação 

Este módulo pretende fornecer uma visão abrangente do que será o método de trabalho a utilizar 

no plano teórico e empírico. Neste sentido, o estudo/ conhecimento prévio da comunidade, 

instituição e grupo alvo indica o ponto de partida para o desenho e construção do projecto e cria as 

bases sólidas para uma intervenção concertada.  

Assim, este conhecimento converge de forma a optimizar a análise dos contributos teóricos para a 

elaboração de um diagnóstico social onde irá assentar a planificação e intervenção do futuro 

animador sociocultural.  

 
 
2. Objectivos de Aprendizagem 

 Identificar e reconhecer a necessidade de eleger uma metodologia de trabalho. 

 Distinguir o trabalho de projecto como um processo teórico-prático e participado. 

 Caracterizar a instituição, a comunidade envolvente e o grupo com os quais vão trabalhar. 

 Elaborar grelhas de caracterização facilitadoras da organização desse conhecimento. 

 Reconhecer a importância do conhecimento da instituição, do meio e do grupo na construção 

de projectos de intervenção. 

 Reconhecer a importância da pesquisa bibliográfica para a análise da problemática. 

 Reconhecer os elementos a ter em consideração na elaboração de um diagnóstico. 

 Elaborar diagnósticos. 

 Reconhecer a necessidade da avaliação inicial, de forma a evitar o enviesamento da 

intervenção.  

 
 
3. Âmbito dos Conteúdos 
1. Conceito de Trabalho de Projecto 

2. O Trabalho de Projecto como um método orientado para a resolução de problemas 

3. Fases do Trabalho de Projecto 

4. Sistematização de elementos a aplicar na caracterização do meio social envolvente, da instituição 

e do grupo alvo – construção de grelhas de caracterização 

5. O diagnóstico como conhecimento científico dos fenómenos 

6. A preparação teórica e a recolha de informação 

7. Os objectivos do diagnóstico 

Projecto Comunitário I  
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Módulo 4: Projecto Comunitário I  

 
Âmbito dos Conteúdos (cont.) 
8. Identificação de problemas 

9. Identificação das causas dos problemas 

10. Identificação das potencialidades e obstáculos 

11. Estabelecimento de prioridades 

12. A avaliação de diagnóstico como garante de sucesso 

 
 
4. Bibliografia / Outros Recursos 

Livros: 

. Ander-Egg, E. (1986). Metodología e Prática de la Animación Sociocultural. Buenos Aires: 
Humanitas. 

. Ander-Egg, E. (1990).Repensando la Investigación-Acción-Participativa, comentarios, críticas e 
sugerencias. México: Editorial El Ateneo. 

. Ander-Egg, E. (1980). Metodologia y Práctica del Desarrollo de la Comunidad: Colección, Política, 
Servicios y Trabajo Social. Buenos Aires. Editorial Lumen S.R.L.. 

. Guerra, I. e Amorim, A. (2001). Construção de um Projecto. Lisboa: PROFISSS. 

. Leite, E. et al (1991). Trabalho de Projecto 1: Aprender por Projectos Centrados em Problemas. 
Porto: Edições Afrontamento. 

. Santos, S. M.; Santos, M. E. R. (2001). Diagnóstico Social. Lisboa: PROFISSS. 

. Serrano, M. G. P. (1996). Elaboracion de Proyectos Sociales: Casos Práticos. Madrid: Narcea, S.A. 
Ediciones. 
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MÓDULO 5 

 

 

Duração de Referência: 30 horas 
 
1. Apresentação 

O presente módulo pretende dar uma visão alargada da instituição escolar e das suas dinâmicas. 

Assim, a escola deve ser abordada como um espaço de educação e instrução nem sempre 

preparado para lidar com a heterogeneidade sociocultural, característica da população escolar da 

actualidade. Nesta perspectiva, a escola será analisada como um espaço onde se desenvolvem 

processos de selecção que podem condicionar as trajectórias escolares e de vida dos alunos que 

a frequentam. Esta análise reveste-se de especial importância na medida em que deve ser 

considerada no trabalho de animação a desenvolver no seio da instituição escolar. 

 
 
2. Objectivos de Aprendizagem 

 Aplicar os conhecimentos obtidos no âmbito de outros módulos, para a compreensão da escola, 

no actual contexto. 

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

concepção. 

 Tomar conhecimento das consequências da não preparação da escola para lidar com a 

diversidade. 

 Determinar os factores de sucesso e insucesso escolar no quadro da heterogeneidade 

estudantil. 

 
 
3. Âmbito dos Conteúdos 
1. A função da escola no processo de socialização e instrução 

2. As consequências da massificação do ensino – da igualdade de acesso à desigualdade de 

sucesso 

3. A relação da heterogeneidade do público escolar face à interacção selectiva operada na escola 

4. Os conceitos de habitus cultural e aluno ideal, num pressuposto de selectividade 

5. A escola num quadro de reprodução da cultura da classe dominante 

A Escola no Desenvolvimento Pessoal e Social 
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Módulo 4: A Escola no Desenvolvimento Pessoal e Social 

 
4. Bibliografia / Outros Recursos 

Livros: 

. Benavente, A. et al (1991). Do Outro Lado da Escola. Lisboa: Editorial Teorema. 

. Benavente, A. (1993). Mudar a Escola, Mudar as Práticas: um Estudo de Caso em Educação 
Ambiental. Lisboa: Escolar Editora.  

. Bourdieu, P. (1987). “Propostas para o Ensino de Futuro”. in Cadernos de Ciências Sociais. Nº 5, 
pp. 101-120. Porto: Edições Afrontamento.  

. Costa, A. F. (1992). Sociologia. Lisboa: Difusão Cultural. 

. Formosinho, J. (1988). “Organizar a Escola para o Sucesso Educativo”. in CRSE. Lisboa: Ministério 
da Educação. 

. Gall, A. (1978). O Insucesso Escolar. Lisboa: Editorial Estampa. 

. Gomes, C. A. (1987). “Interacção Selectiva na Escola de Massas”. in Revista Sociologia - 
Problemas e Práticas, n.º 3. Braga: Universidade do Minho. 

. Iturra, R. (1990). A Construção Social do Insucesso Escolar: Memória e Aprendizagem em Vila 
Ruiva. Lisboa: Escher. 

. Lima, M. (1980). Introdução à Sociologia. Lisboa: Editorial Presença. 

. Machado, F. A. (1995). Do Perfil dos Tempos ao Perfil da Escola: Portugal na Viragem do Milénio. 
Rio Tinto: Edições Asa. 

. Montagner, H. (1996). Acabar com o Insucesso na Escola: a Criança, as suas Competências e os 
seus Ritmos. Lisboa: Horizontes Pedagógicos.  

. Musgrave, P. W (1979). Sociologia da Educação. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

. Pinto, C. A. (1995). Sociologia da Escola. Alfragide: McGraw Hill. 

. Pires, E. L. (1995). Lei de Bases do Sistema Educativo. Porto: Edições Asa.  

. Rola, J. S. (1994). Do Acesso ao (in)sucesso: a questão das (des)igualdades. Porto: Edições Asa. 

. Silva, A. S. (1986). Metodologia das Ciências Sociais. Porto: Edições Afrontamento.  

. Silvestre, M.; Moinhos, M. (2004). Sociologia 12º. Lisboa: Lisboa Editora. 

. Valentim, J. P. (1997). Escola, Igualdade e Diferença. Porto: Campo das Letras Editores. 

. Vieira, R. (1998). Entre a Escola e o Lar: o Curriculum e os Saberes da Infância. Lisboa: Fim de 
Século. 

. Worsley, P. (1983). Introdução à Sociologia. Lisboa: Publicações D. Quixote. 
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MÓDULO 6 

 

 

Duração de Referência: 30 horas 
 
1. Apresentação 

O presente módulo pretende dar uma visão da dimensão da juventude não só ao nível da sua 

aparente unidade, mas também e sobretudo como espaço de identificação sociocultural. 

Far-se-á uma breve análise dos grupos juvenis e das problemáticas mais prementes nas 

sociedades contemporâneas. 

 
 
2. Objectivos de Aprendizagem 

 Analisar o grupo como fenómeno social. 

 Reconhecer a função afectiva das relações do grupo. 

 Reconhecer a importância da afirmação social do jovem no grupo de pares. 

 
 
3. Âmbito dos Conteúdos 
1. A juventude enquanto construção social – da aparente unidade à diversidade 

2. Redes grupais e identidades juvenis – dos grupos juvenis aos grupos de classe 

3. Análise da função dos grupos de jovens, nomeadamente os papéis e estatutos dentro do grupo 

4. Problemáticas da juventude 

4.1. Os jovens e o desemprego 

4.2. A afirmação social, os comportamentos pré-delinquentes (criminalidade, toxicodependência, 

alcoolismo, prostituição, etc.) e outros que se venham a revelar pertinentes 

 
 
4. Bibliografia / Outros Recursos 

Livros: 

. Pais, J. M. (1996). Culturas Juvenis. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda. 

. Claes, M. (1990). Os Problemas da Adolescência. Lisboa: Editorial Verbo. 

 
Filmes: 

Filmes temáticos que se venham a mostrar interessantes do ponto de vista das matérias a leccionar 

Juventude e Grupo de Pares 
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MÓDULO 7 

 

 
 

Duração de Referência: 30 horas 
 
1. Apresentação 

Este módulo aborda o conceito de trabalho, dando alguma ênfase à sua evolução ao longo dos 

tempos. Pretende-se ainda que os alunos percebam a importância das novas tecnologias no 

trabalho, bem como apreendam uma perspectiva geral dos direitos e deveres dos trabalhadores e 

do trabalho, como factor de integração social.  

Desta forma, será importante salientar o papel da formação inicial, contínua e ao longo da vida na 

integração profissional e social dos cidadãos. 

 
 
2. Objectivos de Aprendizagem 

 Pesquisar acerca do conceito de trabalho e sua evolução. 

 Tomar conhecimento da evolução das relações de trabalho e a sua interacção com a 

organização social. 

 Identificar as propostas clássicas do séc. XX sobre organização do trabalho. 

 Analisar direitos e deveres dos trabalhadores na perspectiva da formação cívica. 

 
 
3. Âmbito dos Conteúdos 
1. A evolução do conceito de trabalho 

2. As novas formas de organização do trabalho 

3. A evolução das relações de trabalho e a sua interacção com a organização social 

4. Contacto com as propostas clássicas do séc. XX sobre organização do trabalho: Taylorismo, 

Fordismo e a crise dos modelos 

5. As novas tecnologias no trabalho 

6. Os direitos e deveres do trabalhador 

O Trabalho como Factor de Desenvolvimento e Integração Social 
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Módulo 7: O Trabalho como Factor de Desenvolvimento e Integração Social 

 
4. Bibliografia / Outros Recursos 

Livros: 

. Dubar, C. (1997). A Socialização: Construção das Identidades Sociais e Profissionais. Porto: Porto 
Editora. 

. Méda, D. (1999). O Trabalho um Valor em Vias de Extinção. Lisboa: Fim de Século. 

. Pais, J. M., (2001). Ganchos, Tachos e Biscates: Jovens, Trabalho e Futuro. Porto: Âmbar. 

. Parrow, C. (1972). O Desenvolvimento das Organizações: Diagnóstico e Acção. S. Paulo: Ed. 
Bluch. 

. Sennet, R. (1998). A Corrosão do Caráter: Conseqüências Pessoais do Trabalho no novo 
Capitalismo. Rio de Janeiro: Record. 

 
Filmes:  

. Recursos Humanos, dir. Laurent Conté, França, 1999. 

 
Endereços na Internet: 

http://www.europa.eu.int/pol/socio/index_pt.htm 

Actividades da União Europeia: Emprego e assuntos sociais 

http://www.dgert.mtss.gov.pt/Conteudos%20de%20ambito%20geral/OIT/doc_oit/oit_convencoesratif

icadas.pdf 

Convenções da Organização Internacional do Trabalho ratificadas por Portugal  
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MÓDULO 8 

 

 

Duração de Referência: 30 horas 
 
1. Apresentação 

A estrutura do módulo prevê uma breve análise da metodologia a adoptar, apresentada como 

proposta de intervenção transformadora. Neste sentido, assume carácter básico o entendimento 

da necessidade da construção de um registo antecipado da intervenção a desenvolver (plano de 

actividades), bem como o conhecimento e a análise aprofundada dos componentes integrantes 

desse plano. O módulo prevê também a transmissão de conhecimentos na óptica da avaliação, no 

sentido da orientação eficaz da intervenção.  

 
 
2. Objectivos de Aprendizagem 

 Identificar a função fundamental da metodologia no desenvolvimento de qualquer projecto. 

 Tomar conhecimento do alcance da metodologia de investigação/ acção/ participativa. 

 Aplicar os conhecimentos obtidos no âmbito de outras disciplinas na análise metodológica. 

 Planificar a acção a desenvolver. 

 Identificar a necessidade de organizar racionalmente a acção. 

 Reconhecer a pertinência da presença dos elementos a considerar na construção de um plano 

de actividades. 

 Enunciar objectivos claros e operacionais, adaptados ao diagnóstico. 

 Identificar e fundamentar as estratégias a aplicar no processo de mudança. 

 Definir actividades que se coadunem com os objectivos definidos. 

 Identificar ritmos de intervenção e recursos necessários à realização de actividades previstas. 

 Corrigir as práticas de actuação através do exercício da avaliação. 

 Caracterizar a avaliação de processo como forma de reajustar a acção. 

 Efectuar a avaliação de actividades. 

 
 
3. Âmbito dos Conteúdos 
1. Definição de Metodologia 

2. A Metodologia como instrumento de transformação da realidade 

3. A flexibilidade da acção metodológica 

3.1. A Investigação/ Acção/ Participativa como guia operativo capaz de se adaptar à dinâmica da 

realidade sociocultural 

4. Conceito de Planificação; 

Projecto Comunitário II  
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Módulo 8: Projecto Comunitário II 

 
Âmbito dos Conteúdos (cont.) 
5. Características de um plano 

6. Elementos a considerar num plano de actividades (objectivos, estratégias, metodologia, tempo e 

recursos 

6.1. Definição de objectivos gerais e específicos 

6.2. Construção adequada de objectivos gerais e objectivos específicos 

6.3. Definição de estratégias de intervenção 

6.4. Definição de actividades 

6.5. A importância da calendarização  

6.6. A importância dos recursos para o sucesso do projecto (recursos humanos, materiais e 

financeiros) 

6.7. A execução e a avaliação de processo como forma de redireccionar a intervenção 

6.8. A avaliação de processo (fase operacional) e a promoção eficaz da mudança 

6.9. Identificação de critérios facilitadores da avaliação de processo 

 
 
4. Bibliografia / Outros Recursos 

Livros: 

. Ander-Egg, E. (1986). Metodología e Prática de la Animación Sociocultural. Buenos Aires: 
Humanitas. 

. Ander-Egg, E. (1990).Repensando la Investigación-Acción-Participativa, comentarios, críticas e 
sugerencias. México: Editorial El Ateneo. 

. Ander-Egg, E. (1980). Metodologia y práctica del desarrollo de la comunidad: Colección, política, 
servicios y trabajo social. Buenos Aires. Editorial Lumen S.R.L.. 

. Guerra, I. e Amorim, A. (2001). Construção de um projecto. Lisboa: PROFISSS. 

. Leite, E. et al (1991). Trabalho de projecto 1: aprender por projectos centrados em problemas. 
Porto: Edições Afrontamento. 

. Lima, M. P. (1995). Inquérito Sociológico: problemas de metodologia. Lisboa: Editorial Presença. 

. Serrano, M. G. P. (1996). Elaboracion de proyectos sociales: casos práticos. Madrid: Narcea, S.A. 
Ediciones. 



 

 
Programa de Área de Estudo da Comunidade Cursos Profissionais 

 
ANIMADOR SOCIOCULTURAL 

 
 25

 
MÓDULO 9 

 
 

 
Duração de Referência: 30 horas 

 
1. Apresentação 

“Num mundo caracterizado pela crescente interdependência, as sociedades são cada vez mais 

multiculturais e cada vez mais numerosas as pessoas que são um produto de diversas culturas. 

Mas, para além das nossas diferenças, todos aspiramos às mesmas coisas: ter uma vida digna e 

legar aos nossos filhos um mundo onde possam viver livres, ao abrigo da carência e do medo. 

Para que esta esperança se torne realidade, é preciso que pratiquemos a tolerância e aprendamos 

a viver melhor juntos.”· (Koffi Anan, 2003). Na tentativa da prossecução de tal tolerância e no 

sentimento do saber que lhe está inerente, surge este módulo que abordará a construção social 

das diferenças a partir dos padrões de normalidade e desvio social. Iniciar-se-á com uma 

discussão sobre a criação histórica dos “anormais” (a prostituta, o homossexual, o criminoso, o 

louco) e a forma como as ciências humanas se relacionam com práticas sociais normalizadas, ou 

seja, voltadas para o controlo e manutenção de comportamentos socialmente prescritos/aceites. 

A identidade singular é tecida no interior de uma identidade social onde nem sempre é reconhecido 

o direito à diferença. A singularidade (diferença) expressa-se quando um indivíduo conquista o seu 

reconhecimento, passando do indefinido e genérico para o definido e singular. Distingue-se dos 

demais com quem compartilha o mundo social. A diferença é essencial para a tomada de 

consciência de si e é inerente à própria condição da vida social pois a diferença só aparece 

tomando como referência o outro. “Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas 

o contrário; é o seu ser social que determina a sua consciência.” (Marx & Engels, 1979 p.37). 

É este reconhecimento da diferença e da forma mais adequada de lidar com essa singularidade 

que o presente módulo deseja tratar, tendo em vista assuntos relacionados com as diferenças 

inerentes aos aspectos étnicos, culturais, físicos e mentais e, de forma mais focalizada, a 

especificidade da pessoa idosa.  

 
 
2. Objectivos de Aprendizagem 

 Tomar conhecimento, de forma clara e consistente, dos estudos sobre normalidade, desvio e 

diferença e respeito pela diversidade. 

 Caracterizar as questões de desigualdade e de diferença em relação ao género, à idade, à 

etnia, à cultura, aos aspectos físicos e aos comportamentos patológicos decorrentes da doença 

mental. 

 Opinar fundamentadamente sobre a intervenção e integração sociocultural dos mais diferentes. 

Representação Social da Diferença e Intervenção Sociocultural
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Módulo 9: Representação Social da Diferença e Intervenção Sociocultural 

 
3. Âmbito dos Conteúdos 
1. Ser diferente versus normal 

2. As questões étnicas e culturais 

3. Os emigrantes e as suas culturas 

4. A importância da multiculturalidade e interculturalidade na sociedade actual 

5. A saúde mental e as suas implicações no ser “normal” 

6. O processo de envelhecimento 

7. O papel do idoso na vida social, familiar, económica e política – o que é ser velho 

8. Os aspectos individuais e colectivos da vida - os factores genéticos, biológicos, físicos, químicos e 

nutricionais; e os aspectos psicológicos, sociológicos, económicos, comportamentais, ambientais 

9. As questões de género 
 
 
4. Bibliografia / Outros Recursos 

Livros:  

. Aguirre, Á. (Comp.) (1996).Etnografía: Métodos cualitativos en la investigación sociocultural. 
Barcelona: Boixareu - Marcombo. 

. Ferreira, M.(2000). Salvar os corpos, forjar a razão: contributos para a compreensão da infância 
como construção social - Portugal, 1888-1930. Lisboa: Instituto de Inovação Educacional. 

. Fonseca, L. (2001). Culturas Juvenis, Percursos Femininos – experiências e subjectividades na 
educação das raparigas. Lisboa: Celta. 

. Gabarrón L.; Hernández, L. (1994). Investigación Participativa. Madrid: CIS. 

. Nogueira, C.(2001). “Construcionismo Social: discurso e género”. in Revista Psicologia XV. Lisboa: 
Associação Portuguesa de Psicologia. 

. Torres, C. A. (2001). Democracia, Educação e Multiculturalismo. Petrópolis: Vozes. 
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MÓDULO 10 

 

 

Duração de Referência: 30 horas 
  
1. Apresentação 

A humanidade tem evoluído no sentido da procura dos seus direitos e vive-se agora a época do 

Direito Social. Todos os grupos sociais procuram hoje liberdades e garantias que dizem respeito, 

designadamente, ao direito à vida, à saúde, ao trabalho, à educação, à liberdade pessoal, à 

segurança, à liberdade de expressão e informação, entre outros. 

Neste módulo, pretende-se que se entendam os direitos sociais como verdadeiros direitos 

fundamentais dos cidadãos aos quais correspondem obrigações do Estado.  

Pretende-se ainda que se compreendam as limitações a estes direitos uma vez que nem sempre 

as obrigações do Estado obtêm um elevado grau de eficácia e concretização pois geralmente a 

realização dos direitos sociais depende da disponibilidade de recursos económicos e financeiros 

do país, bem como do grau da relação de dominância social entre os diferentes grupos. 

Neste módulo, espera-se também que o aluno entenda que o direito à dignidade humana deve ser 

traduzido no direito e dever de todos à cidadania. 

 
 
2. Objectivos de Aprendizagem 

 Identificar o conceito de direito social. 

 Reconhecer os direitos do homem como direitos, liberdades e garantias fundamentais. 

 Analisar alguns documentos resultantes do desenvolvimento social da humanidade, tais como a 

declaração universal dos direitos humanos e a declaração dos direitos da criança. 

 Reconhecer que o acesso a diferentes direitos sociais está consignado na constituição da 

república portuguesa, bem como na carta social europeia. 

 Reconhecer que a união europeia tem insistido na convergência de valores e direitos sociais a 

serem adoptados pelos estados membros. 

 Reconhecer que os direitos sociais com maior expressão são os que se encontram no domínio 

da economia. 

 Tomar conhecimento de algumas funções sociais do estado português. 

 Analisar os obstáculos que limitam a concretização dos direitos sociais em diferentes áreas. 

 Identificar alguns direitos de grupos sociais específicos. 

 Reconhecer a importância da existência de instituições internacionais de solidariedade social 

como a amnistia internacional, a UNICEF, a AMI, a Cruz Vermelha, entre outras. 

 Explicar a controvérsia que envolve temas como o aborto e a pena de morte, no âmbito dos 

direitos sociais e humanos. 

Direito Social  
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Módulo 10: Direito Social 

 
Objectivos de Aprendizagem (cont.) 

 Listar diferentes factos sociais que se colocam aos cidadãos e dos quais depende a qualidade 

de vida individual e da sociedade. 

 Reconhecer a necessidade de utilização dos direitos e deveres fundamentais, enquanto 

cidadão português e europeu. 

 
 
3. Âmbito dos Conteúdos 
1. Direitos sociais 

1.1. Definição 

1.2. Tipos de direitos sociais: 

1.2.1. Direitos sociais de carácter universal (Direito ao trabalho, à educação, à segurança 

social, à protecção na doença, à habitação, ao ambiente, etc.) 

1.2.2. Direitos sociais das instituições (Direitos da família, dos grupos religiosos, da escola, 

etc.) 

1.2.3. Direitos sociais de certas classes (Direitos dos trabalhadores, da mulher, da criança, dos 

deficientes, dos idosos, das minorias étnicas, etc.) 

1.3. O exercício dos direitos sociais 

1.4. As funções sociais do Estado 

1.4.1. O Estado enquanto responsável por assegurar a concretização dos direitos sociais 

1.5. A cidadania 

1.5.1. O cidadão enquanto co-responsável pela concretização dos direitos sociais 

1.6. Limitações ao exercício dos direitos sociais  

1.6.1. Limitações face à economia e política dos diferentes estados 

2. Limitações face à dominância social entre diferentes grupos 

 
 
4. Bibliografia / Outros Recursos 

Livros: 

. Amaral, L. (1941). Direito Social. São Paulo: Editora Guaíra.  

. Andrade, J. V. (1992). Os Valores na Formação Pessoal e Social. Lisboa: Texto Editora. 

. Cabral, M. V. et al (2000).Trabalho e Cidadania. Lisboa: ICS. 

. Claes, M. (1990). Os Problemas da Adolescência. Lisboa: Editorial Verbo. 

. Conceição, A. J. B. (1999). Dicionário de Segurança Social. Rei dos Livros: Lisboa. 

. Conceição, A. J. B. (1983). Direito da Segurança Social. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da 
Moeda. 

. Conceição, A. J. B. (1997). Direito Internacional e Europeu de Segurança Social (Tomos 1 e 2). 
Lisboa: Edição Cosmos. 
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Módulo 10: Direito Social 

 
Bibliografia / Outros Recursos (cont.) 
. Espada, J. C.(1997). Direitos Sociais de Cidadania: uma Crítica a F.A. Hayek e Raymond Plant. 

Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda. 

. Galtung, J. (1988). Os Direitos Humanos: uma nova perspectiva. trad. Margarida Fernandes. 
Lisboa: Instituto Piaget. 

. Guéry, G. (1997). Viver a Europa Social. Lisboa: Instituto Piaget. 

. Haarscher, G. (1997). Filosofia dos Direitos do Homem. trad. Armando Pereira da Silva. 
Lisboa:Instituto Piaget. 

. Leite J., Fernandes, F. L.; Reis, J.(1998). Direito Social e Comunitário. Lisboa: Edição Cosmos. 

. Monteiro, A. R. (1998). O Direito à Educação. Lisboa: Livros Horizonte. 

. Morgado, M. V. (1996). Direitos Sociais e a Acção Social: breve reflexão e ponderação do seu 
contributo no combate e na prevenção da exclusão social. Lisboa: Direcção Social da Acção Social. 

. Sarmento, M. J. (2000). “Educação, Cidadania e Exclusão Social”. in Território Educativo, nº 8.  
 

Endereços Electrónicos:  

www.acime.gov.pt 

Alto Comissariado para a imigração e minorias étnicas 

www.unicef.pt 

Unicef 

www.amnistia-internacional.pt 

Aministia Internacional 

www.aprendereuropa.pt 

Aprender a Europa – Centro de Informação Europeia Jacques Delors (Cidadania europeia) 

www.cívis.no.sapo.pt 

Associação para o aprofundamento da cidadania -  

www.dgeep.mtss.gov.pt 

Direcção-Geral de Estudos, Estatística e Planeamento -  

www.socialgest.pt 

Economia Social e Acção Social -  

www.apagina.pt  

Jornal sobre Educação, Ensino, Sociedade e Culturas 

 
Outros Recursos:  

. Declaração dos Direitos da Criança 

. Declaração Universal dos Direitos Humanos 

. Declaração sobre os Direitos das pessoas pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicos, 

Religiosos e linguísticos 

. Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres 
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MÓDULO 11 

 

 

Duração de Referência: 18 horas 
 
1. Apresentação 

A globalização é, porventura, o fenómeno mais marcante das sociedades contemporâneas, visto 

que molda as nossas vivências quotidianas e tem consequências em todas as esferas da vida 

social. 

Assim, com este módulo, pretende-se que os alunos compreendam a evolução histórica deste 

fenómeno e reflictam sobre a sua dimensão cultural e consequentes implicações nas dinâmicas 

sociais. 

É também objectivo desta unidade modular levar os alunos a analisar as implicações da 

globalização na cultura portuguesa. 

Finalmente, pretende-se sensibilizar os alunos para as consequências que a globalização acarreta 

ao nível da cidadania e para a importância do seu exercício ao nível local, nacional e internacional. 

Para tal, dever-se-ão esboçar um conjunto de actividades, sob orientação do professor e na 

modalidade de trabalho de grupo, na área da animação sociocultural que vise estas atitudes. 

 
 
2. Objectivos de Aprendizagem 

 Definir o conceito de globalização. 

 Relacionar a globalização da cultura com os fluxos transfronteiriços das últimas três décadas 

justificando, a partir daí, o surgimento de culturas pluralistas. 

 Reconhecer o impacto da globalização sobre a estrutura social e espacial das cidades. 

 Justificar como a cultura global pode reforçar as especificidades da cultura local. 

 Aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do módulo em trabalhos de grupo com a 

finalidade de planificar actividades de animação sociocultural que incentivem a comunidade a 

exercer a sua cidadania. 

 
 
3. Âmbito dos Conteúdos 
1. Conceito de globalização 

2. As consequências da globalização aos níveis cultural e social 

3. Assimilação de valores e normas sociais que favoreçam a integração social e profissional 

4. A intervenção sociocultural na sociedade com vista à integração das comunidades estrangeiras 

Cidadania e Globalização 
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Módulo 11: Cidadania e Globalização 

 
4. Bibliografia / Outros Recursos 

Livros:  

. Borja J.; Castells, M. (1997). Local e Global: la Gestión, las Ciudades en la era de la Información. 
Madrid: Tauros  

. Castells, M. (2002). A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian. 

. Costa, J. T. (2002). Sociedade Portuguesa Contemporânea. Lisboa: Universidade Aberta. 

. Giddens, A. (2002). O Mundo na Era da Globalização. Queluz de Baixo: Presença. 

. Melo, A. (2002). Globalização Cultural. Lisboa: Quimera. 

. Santos, B. S. (2001). Globalização: Fatalidade ou Utopia?. Porto: Afrontamento. 

. Rosen, R. et al (2000). Exito Global y Estratégia Local. New York: Simon & Schuster. 

 
Filmes: 

A Residência Espanhola (comédia que envolve vários jovens de diferentes países europeus que 

estão em Programa Erasmus e que através das suas experiências nos conduzem a uma reflexão 

sobre a globalização e as suas implicações). 

Cor Púrpura  

Crash  

My Big Fat Greek Wedding 

Spanglish  

Terminal 

The Friend Green Tomatoes 
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MÓDULO 12 

 

 

Duração de Referência: 33 horas 
 
1. Apresentação 

O presente módulo é dedicado à avaliação, entendida como actividade científica. Pretende 

fornecer ao formando uma visão alargada do processo de avaliação como um todo conjugado 

pelas diferentes etapas por onde se vai desenrolando qualquer projecto no âmbito da animação 

sociocultural. Assume particular relevância a avaliação de resultados e o estudo dos indicadores 

utilizados para a prossecução dessa avaliação.  

 
 
2. Objectivos de Aprendizagem 

 Reconhecer a dimensão do processo avaliativo como algo que acompanha as várias fases do 

projecto. 

 Identificar e caracterizar os diferentes modelos de avaliação a estudar. 

 Analisar cada um dos indicadores de avaliação. 

 Aplicar técnicas de avaliação, com base nos saberes transmitidos. 

 
 
3. Âmbito dos Conteúdos 
1. Definições de avaliação 

2. Funções da avaliação 

3. A avaliação como um processo 

4. A avaliação em função do posicionamento do avaliador 

5. A avaliação em função dos objectivos ambicionados 

6. A avaliação em função do momento em que se realiza 

7. A avaliação de resultados 

8. A avaliação final como uma análise comparativa entre os resultados obtidos e os resultados 

esperados 

9. Aspectos a avaliar 

10. Indicadores de avaliação 

Projecto Comunitário III 
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Módulo 12: Projecto comunitário III 

 
4. Bibliografia / Outros Recursos 

Livros: 

. Ander-Egg, E. (1986). Metodología e Prática de la Animación Sociocultural. Buenos Aires: 
Humanitas. 

. Ander-Egg, E. (1990).Repensando la Investigación-Acción-Participativa, comentarios, críticas e 
sugerencias. México: Editorial El Ateneo. 

. Ander-Egg, E. (1980). Metodologia y práctica del desarrollo de la comunidad: Colección, política, 
servicios y trabajo social. Buenos Aires. Editorial Lumen S.R.L.. 

. Guerra, I. e Amorim, A. (2001). Construção de um projecto. Lisboa: PROFISSS. 

. Leite, E. et al (1991). Trabalho de Projecto 1: aprender por projectos centrados em problemas. 
Porto: Edições Afrontamento. 

. Lima, M. P. (1995). Inquérito Sociológico: Problemas de Metodologia. Lisboa: Editorial Presença. 

. Serrano, M. G. P. (1996). Elaboracion de Proyectos Sociales: Casos Práticos. Madrid: Narcea, S.A. 
Ediciones. 

 


