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Competências:

- Integrar uma sólida base de conhecimentos nos domínios que concorrem para a cientificidade da educação social,
desenvolvendo as capacidades de análise e síntese.
- Mobilizar conhecimentos teóricos fundamentais para a análise das situações com vista à produção científica, à resolução criativa
de problemas e à tomada de decisões, tendo em conta a complexidade e diversidade dos contextos de intervenção.
- Desenvolver o exercício reflexivo sobre a área da educação social e a construção de práticas sociais, que tenham na base um
pensamento crítico e autónomo acerca dos aspetos sociais, científicos e éticos.
- Reflectir sobre as questões emergentes no âmbito do desenvolvimento comunitário e dos contextos de intervenção dos
educadores sociais, de forma crítica através de produções escritas e comunicações verbais.

Programa:

A Educação Social Comunitária;
- Conceitos, fundamentos e metodologias;
- Princípios e valores da educação social;
- Desenvolvimento da educação social
- Ética e trabalho social.
- Desenvolvimento Comunitário: antecedentes históricos, perspectivas conceituais e metodológicas.
Exclusão Social e Inclusão;
- Não existem fronteiras para a exclusão - a marginalização social e a sua complexidade;
- Oportunidades de acesso e políticas inclusivas ¿ da caridade à educação social;
- A sociedade inclusiva e as suas práticas democráticas, solidárias e de ampliação da cidadania;
- Qualificação dos agentes locais, governamentais e técnicos para a promoção de uma sociedade inclusiva.
Participação, Cidadania e Desenvolvimento;
- Uma educação participativa;
- Cidadania, identidade e diferença;
- A animação sociocultural e o desenvolvimento local
- Literacia política e responsabilidade social;
- Da tutela à emancipação: uma educação transformadora.
Dinâmicas Locais e Associativismo;
- Associativismo e poder local;
- Redes locais e redes sociais;
- Voluntariado.
Minorias e Diversidade Cultural;
- Migração, imigração e identidade cultural;
- Minorias éticas: integração/conflitos/interesses;
- O direito à diversidade cultural;
- Diversidades de géneros - acatos e desacatos.
Educação Intercultural;
- Políticas educativas e diálogo intercultural na Europa e em Portugal;
- Pluriculturalismo e interculturalismo: a descoberta do outro;
A aprendizagem cooperativa.
Ambiente e Qualidade de Vida
Ambiente e Qualidade de Vida
- Valor dos Ecossistemas e Qualidade de Vida;
- Tipos de Ecossistemas;
- Ecossistemas Locais: Oportunidades e Minimização de Impactes em Educação Social
- Objetivos do Milénio: Relação entre Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, Planeamento Familiar e Igualdade de Género;
- Gestão de Resíduos e Qualidade do Ambiente
- Problemas Ambientais Planetários.
Educação para a Saúde;
- Comportamentos e atitudes no âmbito da promoção da saúde individual, dos pares e comunitária (saúde física, saúde mental,
saúde oral, educação sexual e saúde ambiental);
- Construção da identidade e hábitos saudáveis;



- Comportamento de risco e capacidade de resiliência às práticas prejudiciais e auto-destrutivas.
Perspectivas de Intervenção Social.
- Os projectos sociais e a construção da cidadania;
- A intervenção social numa perspectiva interdisciplinar e o trabalho em rede
- Os programas/projetos: diagnóstico, elaboração, desenvolvimento, gestão sistémica e sustentabilidade.
- *O conteúdo deste módulo vai sendo desenvolvido ao longo da Unidade Curricular e sistematizado no final

Metodologias de Ensino:

- Aprendizagem experiencial - refletir a partir de saberes e experiências prévias,
- Trabalho em grupo - trabalhos em pequenos grupos para favorecer a participação e a intervenção autónoma, assim como o
desenvolvimento de atitudes/valores, como o respeito, a solidariedade e a responsabilidade, entre outros;
- Auto-aprendizagem - desenvolver a liberdade e a responsabilidade para participar de forma crítica na construção do
conhecimento.,
- Aprendizagem teórico-prática - relacionar dialeticamente o valor da formação teórica e o valor da formação prática, com vista ao
mútuo aprofundamento para uma melhor adequação às situações, nos seus contextos;
- As sessões teóricas serão organizadas em exposições e debates, estudo de casos e contato com especialistas, abordando os
conteúdos desta unidade curricular.

Avaliação:

A avaliação será sumativa e formativa através da apreciação da qualidade e quantidade dos contributos dos formandos no que
respeita a :
- questões levantadas;
- reflexões orais e escritas;
- propostas e iniciativas que beneficiem o grupo;
- realização de um trabalho individual final (um artigo científico) sobre um dos conteúdos abordados nesta unidade curricular;
- auto-avaliação que tenha em conta as aprendizagens mais significativas, realizadas no âmbito desta unidade curricular.
Para o cálculo da classificação final serão tidos em conta os seguintes elementos:
- participação e contributos dos formandos (no que se refere à assiduidade, questões levantadas, reflexões orais e escritas e a
propostas e iniciativas que beneficiem o grupo, postura e relacionamento interpessoal) numa percentagem de 30%;
- No caso dos alunos trabalhadores-estudante, quando aplicável, serão considerados os trabalhos desenvolvidos de forma
autónoma e/ou orientada definidos pelo docente em substituição do critério anterior;
- Trabalho final (artigo científico) numa percentagem de 50%;
- Auto-avaliação, percentagem de 20%.
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