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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Caraterizar o contexto de estágio apoiando-se na observação e em dados documentais.
2. Estabelecer interações positivas com os diferentes atores sociais, num quadro de participação ativa e democrática.
3. Intervir, de forma fundamentada, mobilizando conhecimentos de natureza técnica, científica e sociopedagógica.
4. Agir na complexidade das situações socioeducativas, equacionando repostas para os problemas e desafios que os contextos de estágio apresentam.
5. Adotar uma postura reflexiva, crítica e investigativa das práticas socioeducativas, numa perspetiva de desenvolvimento pessoal e profissional ao longo da vida.

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

Conteúdo da unidade curricular
Contextualização e desenvolvimento do estágio socioeducativo.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
- Contextualização e desenvolvimento do estágio socioeducativo, integrando:
- Observação e caraterização do contexto de estágio
- Elaboração e concretização de planos de ação socioeducativa
- Fundamentação teórica e empírica dos planos de ação a desenvolver
- Reflexão e problematização das competências desenvolvidas nos projetos e atividades realizados
- Redação do relatório final de estágio.
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4. Robertis, C. , Pascal, H. , Orsoni, C. &Romagnan, M. (2019). A intervenção social de interesse coletivo. Porto Editora.
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Métodos de ensino e de aprendizagem
Recorre-se à análise e discussão crítica, em pequeno grupo, em torno das temáticas emergentes dos contextos de estágio. Nas sessões de orientação tutória
realiza-se a discussão dos planos de intervenção socioeducativa e do desempenho profissional dos formandos. Trabalho individual orientado pelo(s) supervisor(es).
Nos seminários são debatidos os projetos socieducativos e temáticas pertinentes.

Alternativas de avaliação
1. Avaliação contínua - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Relatório e Guiões - 30% (Relatório final)
- Projetos - 55% (intervenção socioeducativa (práticas na instituição de estágio 40%; tutorias 15%).)
- Apresentações - 15% (A apresentação pública do Relatório de Estágio é obrigatória.)
2. Avaliação por exame [Não aplicável] - (Ordinário, Trabalhador) (Final)

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