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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Conhecer e compreender conceitos e técnicas de intervenção em animação sociocultural.
2. Utilizar metodologias específicas da expressão e comunicação artística em diferentes contextos socioeducativos.
3. Conceber e produzir atividades dramáticas como prática ativa da dinamização sociocultural.
4. Planificar e aplicar programas/projetos fundamentados na observação e análise de situações reais.
5. Avaliar projetos realizados adotando uma atitude reflexiva e construtiva do conhecimento.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Sem pré-requisitos.

Conteúdo da unidade curricular
- Conceitos, técnicas e metodologias da animação sociocultural. - Práticas de animação sociocultural e desenvolvimento comunitário. - Planeamento e realização de
projetos de animação sociocultural.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Conceitos, técnicas e metodologias da animação sociocultural.
2. Análise de contextos específicos e âmbitos de intervenção social, cultural e educativa.
3. Práticas de animação sociocultural e desenvolvimento comunitário.
4. O animador, observador, participante.
5. As atividades dramáticas como meio de dinamização cultural.
6. Planeamento, realização e avaliação de projetos de animação sociocultural.
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Métodos de ensino e de aprendizagem
- Abordagem expositiva-interativa. - Práticas de expressão e comunicação artística. - Trabalhos individuais e em grupo. - Elaboração e realização de projetos de
intervenção em contexto. - Avaliação das atividades realizadas.

Alternativas de avaliação
1. Avaliação contínua. - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Projetos - 50% (Conceção e realização do projeto de intervenção em grupo.)
- Relatório e Guiões - 50% (Reflexão crítica individual.)
2. Avaliação de exame. - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Projetos - 50%
- Exame Final Escrito - 50%
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