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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Explicar a emergência da educação social e o seu posicionamento no contexto educacional;
2. Situar a pedagogia social como saber matricial da educação social;
3. Debater as linhas fundamentais dos desafios contemporâneos da educação social, ao nível do desenvolvimento das competências profissionais nas principais
áreas de intervenção;
4. Refletir sobre a intervenção do educador social, avaliando a importância do estabelecimento da relação educativa;
5. Compreender a pedagogia social na relação com a educação, o desenvolvimento humano e a cidadania;
6. Justificar a complexidade da confluência entre a pedagogia social e a educação social.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Não aplicável.

Conteúdo da unidade curricular
1. A educação social. 2. A educação social e a pedagogia social. 3. Os educadores sociais e a sua identidade profissional. 4. A educação social e as mediações
educativas. 5. A Pedagogia Social – educação, desenvolvimento humano e cidadania.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. A educação social
- A emergência da educação social
- A diversidade de conceitos de educação e a relação entre a educação formal, não-formal e informal
2. A educação social e a pedagogia social
- Os limiares epistemológicos da educação social
- A pedagogia social como saber matricial
3. Os educadores sociais e a sua identidade profissional
- Os desafios contemporâneos da educação social e as principais áreas de intervenção
- Os profissionais da área de educação social
4. A educação social e as mediações educativas
- A relação educativa e a emergência da autonomia
- A intervenção socioeducativa
5. A Pedagogia Social – educação, desenvolvimento humano e cidadania
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3. Hämäläinen, J. (2019). Social pedagogy as a scientific discipline – a branch of academic studies and a field of professional practice. EccoS – Rev. Cient. , n. 48, p.
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4. Harbo, L., & Kemp, R. (2020). Social pedagogical perspectives on fidelity to a manual: Professional principles and dilemmas in everyday expertise. International
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5. Vieira, A. M. & Vieira, R. (2016). Pedagogia Social, Mediação Intercultural e (Trans)formações. Profedições.

Métodos de ensino e de aprendizagem
Exposição e discussão temática participada pelos alunos; trabalho de grupo; recursos audiovisuais, sempre que pertinente; análise de casos práticos.

Alternativas de avaliação
1. Avaliação contínua: - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Prova Intercalar Escrita - 60% (Individualmente, duas provas sumativas escritas (30% cada uma), acerca das temáticas estudadas.)
- Temas de Desenvolvimento - 40% (Trabalho elaborado em grupo e apresentado individualmente.)
2. Avaliação de Exame: - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100% (Prova escrita acerca da matéria da unidade curricular.)

Língua em que é ministrada
1. Português
2. Português, com apoio em inglês para alunos estrangeiros
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