
 

 

 

 

 

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE SAMPAIO 

 

Curso Profissional de Técnico de Ação Educativa 

1º Ano Disciplina: Intervenção Pedagógica e Socioeducativa Ano Letivo 2022/23 

P L A N I F I C A Ç Ã O A L O N G O P R A Z O 

Módulo 1: UFCD 10648 - Ato educativo - contexto e intervenientes 

Conteúdos: 

1. Conceito de educação 
2. Destinatários 
3. Valor da educação 
4. Contextos de atendimento à criança/jovem 
5. Principais agentes educativos 
6. Papel do educador como agente educativo e seu perfil psicopedagógico 
7. Interação estabelecimento escolar/instituições de apoio/ família-

comunidade 

 

Data de início  
16.09.2022 

 

Data de conclusão  
21.10.2022 

Nº Aulas Previstas 

(50 min) 
30 

Módulo 2: UFCD 10649 - Fundamentos de pedagogia 

Conteúdos: 

1. Modelos pedagógicos em diferentes contextos educativos 
2. Modelos pedagógicos e implicação na organização e funcionamento 

dos  espaços educativos 
3. Teorias da aprendizagem 
4. Principais correntes pedagógicas 

4.1. Fröebel 
4.2. Montessori 
4.3. Decroly 
4.4. Freinet 
4.5. Piaget 

 

Data de início  
24.10.2022 

 

 
Data de conclusão  

19.01.2023 

Nº Aulas Previstas  
(50 min) 

60 

Módulo 3: UFCD 9634 - Respostas sociais e educativas para crianças e jovens 

Conteúdos: 

1. Respostas sociais e educativas para crianças e jovens 
1.1. Ama, Creche Familiar e Creche 

1.2. Educação pré-escolar 
1.3. Escolaridade obrigatória 
1.4. Outras respostas 

2. A criança e o jovem no contexto 
2.1. Adaptação da criança e do jovem aos vários contextos 
2.3. A separação da família 
2.4. A importância das rotinas 
2.5. O tempo livre da criança e o tempo ocupado livremente 

2.6. Tempo de estudo vs tempo livre 
3. Os profissionais 

3.1. Os cuidadores informais 
3.2. Os cuidadores formais  

3.3. Outros profissionais 

Data de início 
20.01.2023 

Data de conclusão 
27.02.2023 

Nº Aulas Previstas  
(50 min) 

30 

 

  

  



 

 

 

 

 

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE SAMPAIO 

 

Curso Profissional de Técnico de Ação Educativa 

1º Ano Disciplina: Intervenção Pedagógica e Socioeducativa Ano Letivo 2022/23  

P L A N I F I C A Ç Ã O A L O N G O P R A Z O 

 

 

 

 

Módulo 4: UFCD 9639  - Atividades do Quotidiano com Crianças e Jovens 

Conteúdos: 

1. Organização e gestão do espaço educativo 
1.1. Espaço e tempo 
1.2. Regras e rotinas 

2. Adaptação da criança e do jovem aos diferentes contextos educativos 
2.1. Relacionamento afetivo 
2.2. Ambiente securizante 

3. Planificação de atividades 
4. Atividades do quotidiano da criança 

4.1. Principais tarefas nos períodos da refeição 
4.2. Principais tarefas no período de descanso 
4.3. Higiene e conforto 
4.4. Atividades lúdicas e pedagógicas 
4.5. Apoio ao estudo 

 

Data de início 
01.03.2023  

 

Data de conclusão 
19.04.2023 

Nº Aulas Previstas 

(50 min) 
30 

Módulo 5: UFCD 3282 – Planificação de Atividades Pedagógicas e Gestão do Tempo 

Conteúdos: 

1. Alterações na sociedade portuguesa 
2. Conceito de espaço educativo 
3. Conceito de espaço socioeducativo 
4. Conceito de animação socioeducativa 
5. Abordagem às características das crianças e dos jovens em função da 

faixa etária, para garantir espaços 
6. seguros e promotores de bem-estar 
7. Organização do ambiente educativo 
8. Critérios para a escolha de equipamento adequado 
9. Critérios para a escolha de materiais 
10. Material educativo 

 

 

Data de início  
20.04.2023 

 

Data de conclusão  
14.06.2023 

Nº Aulas Previstas  
(50 min) 

60 



                                                                                                    
 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA E SOCIOEDUCATIVA   –  1º Ano 

 

 

Critérios de Avaliação Avançado Intermédio Elementar Inicial 

▪ Compreende os conceito de ato 

educativo 

▪ Analisa os diferentes modelos 

pedagógicos. 

▪ Comunica  o desenvolvimento da 

intervenção do papel do TAE em 

função dos contexto de ação. 

▪ Explica o conceito e infere 

conclusões lógicas com base em 

fundamentos teóricos. 

▪ Analisa criticamente os diferentes 

modelos com base em diversas 

fontes de informação e determina 

a sua complementaridade e/ou 

divergências. 

▪ Apresenta soluções inovadoras e 

hipóteses de ação através de 

ideias e/ou propostas 

diferenciadas, adaptadas aos 

diferentes contextos de ação do 

TAE . 

 

▪ Relaciona ideias sobre o conceito 

baseando-se em evidências 

retiradas de textos e/ou exemplos. 

▪ Diferencia os diferentes modelos 

pedagógicos. 

▪ Apresenta sugestões de propostas 

de ação através de ideias e/ou 

propostas, adaptadas aos 

diferentes contextos de ação do 

TAE . 

 

▪ Identifica e explica as ideias 

principais acerca do ato educativo. 

▪ Identifica e compara diferentes 

modelos e identifica as ideias-

chave. 

▪ Apresenta sugestões de propostas 

de ação. 

▪ Comunica ideias explícitas acerca 

do conceito com apoio.  

▪ Seleciona as ideias principais. 

▪ Apresenta sugestões de propostas 

de ação com apoio.  

▪ Reconhece o impacto das 

interações entre as Instituições de 

Apoio e Educação na Infância 

(IAEI). 

▪ Reconhece os propósitos de 

figuras de referência nas áreas da 

educação e psicologia 

▪ Reconhece a importância da 

relação afetiva e psicológica na 

educação da criança e do jovem. 

▪ Comunica relevâncias e acrescenta 

informação, utilizando novas 

fontes de informação relativas ao 

impacto das interações entre IAEI. 

▪ Relaciona as ideias e factos de 

figuras de referência com base em 

fundamentos teóricos analisados, 

critica a informação recolhida e 

formula conclusões.  

▪ Analisa criticamente a relação 

afetiva e psicológica no processo 

educativo da criança e do jovem e 

emite opiniões fundamentadas e 

claras para justificar e contestar 

opiniões/informações, 

individualmente e/ou em grupo 

▪ Formula hipóteses, baseadas em 

evidências e conhecimentos 

anteriores acerca do impacto das 

interações entre IAEI. 

▪ Produz alguma reflexão, sobre os 

propósitos de figuras de 

referência, analisando 

criticamente a informação 

recolhida.  

▪ Emite opiniões sobre a relação 

afetiva e psicológica no processo 

educativo da criança e do jovem, 

mas nem sempre fundamenta com 

clareza os seus pontos de vista, 

individualmente e/ou em grupo. 

▪ Apresenta informação acerca do 

impacto das interações entre IAEI. 

▪ Descreve as ideias principais e 

retira algumas conclusões.  

 

▪ Emite opiniões, mas não 

fundamenta os seus pontos de 

vista, individualmente e/ou em 

grupo 

▪ Lê informação relativa ao impacto 

das interações entre IAEI, com 

apoio. 

▪ Descreve as ideias principais sem 

conclusões. 

▪ Comunica as suas ideias com 

apoio. 



 

 

 

Critérios de Avaliação Avançado Intermédio Elementar Inicial 

▪ Reconhece a importância do perfil 

dos profissionais de educação 

▪ Enumera clara e objetivamente as 

características psicossociais dos 

profissionais de educação em 

função dos contextos de ação, com 

base em pesquisas e evidências 

observadas. 

▪ Diferencia os perfis dos 

profissionais de educação em 

função dos contextos de ação, com 

base em textos e/ou exemplos 

observados. 

▪ Comunica os perfis dos 

profissionais de educação em 

função dos contextos de ação, com 

base nas informações 

disponibilizadas 

▪ Apresenta os perfis dos 

profissionais de educação em 

função dos contextos, com apoio. 

▪ Analisa o propósito das Respostas 

Sociais e Educativas (RSE) para 

crianças e jovens. 

▪ Explica claramente o propósito das 

RSE de apoio a crianças e jovens, 

com base em pesquisas e 

evidências observadas. 

▪ Expõe o propósito das RSE e 

apresenta de forma 

fundamentada. 

▪ Descreve o propósito das RSE.  

 

▪ Identifica o propósito das RSE com 

apoio.   

▪ Comunica, planifica e monitoriza 

atividades letivas e não letivas 

▪ Planifica as etapas a desenvolver e 

as tarefas a realizar, de forma clara 

e organizada, prevendo os 

contratempos. 

▪ Gere adequadamente o projeto e 

o tempo e faz as revisões e ajustes 

necessários. 

▪ Avalia as diferentes fases do 

projeto e explica como as resolve. 

▪ Planifica as etapas a desenvolver e 

as tarefas a realizar para o período 

previsto. 

▪ Consegue adequar a gestão do 

projeto ao tempo disponível. 

▪ Descreve os obstáculos que supera 

nas diferentes fases. 

▪ Organiza as etapas do plano sem 

grande detalhe das tarefas a 

realizar no tempo.  

▪ Tem dificuldade em concluir o 

projeto no tempo estipulado. 

▪ Identifica os elementos que, nas 

diferentes etapas, limitam o 

processo. 

▪ Elabora um plano muito simples ou 

não o entrega. 

▪ Tem dificuldades na organização e 

em cumprir os prazos.  

▪ Tem dificuldade em identificar os 

pontos-chave para análise. 

     SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO: A classificação final, em cada módulo, resulta da média das classificações de todas avaliações sumativas realizadas. 
 


