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Módulo 8: UFCD 9851 - Técnicas de animação para crianças e jovens    
Conteúdos: 
1. Perfil do animador  
2. Tipos de animação  
2.1. Animação individual [Definição, Estratégias, Atividades] 
2.2. Animação de grupos [Definição, Estratégias, Atividades] 
3. Planeamento de atividades promotoras do desenvolvimento e aprendizagem, 
para crianças e jovens em contexto de intervenção diversificados [Creche, JI, 
EPE e ATL] 
3.1. Objetivos, metodologias, atividades, instrumentos de monitorização, recursos:  
materiais, logísticos, financeiros e humanos. 

Data de início 
16.09.2022 

 

Data de conclusão 
24.10.2022 

Nº Aulas Previstas  
(50 min) 

30 

Módulo 9: UFCD 9639 – Atividades do quotidiano da criança 

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 
26.10.2022 

Data de conclusão 
28.11.2022 

Nº Aulas Previstas  
(50 min) 

30 

Módulo 10: UFCD 10653– Literatura para a infância e juventude    

Conteúdos: 
1. Autores de literatura para a infância e juventude 
2. Livros recomendados pelo Plano Nacional de Leitura para as diversas faixas 

etárias 
3. Tipos de ilustração 
4. Estratégias e técnicas de contar histórias 
5. Elaboração de ficheiros; 
6. Organização e dinamização de uma biblioteca na sala de atividades. 

Data de início 
30.11.2022 

Data de conclusão 
23.01.2023 

 

Nº Aulas Previstas  
(50 min) 

30 

Módulo 11: UFCD 10651– Espaços socioeducativos 

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 seguros e promotores de bem-estar 

6. Organização do ambiente educativo 

7. Critérios para a escolha de equipamento adequado 

8. Critérios para a escolha de materiais 

9. Material educativo 

Data de início 
25.01.2023 

 

Data de conclusão 
02.03.2023 

 

Nº Aulas Previstas  
(50 min) 

30 
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Módulo 12: UFCD 10652 – Projeto de intervenção pedagógica    
Conteúdos: 

1. Distinção entre: projeto e plano; projeto educativo; projeto de 
estabelecimento 

2. Projeto de intervenção pedagógica 
3. Pedagogia de projeto 

3.1. Caracterização do trabalho de projeto 
3.2. Fases de elaboração de um relatório de projeto 
3.3. Meios para a concretização de um projeto, relacionados com as 

etapas de desenvolvimento infantil 
3.4. Elaboração de um projeto de intervenção pedagógica 

4. Trabalho de projeto 
5. Projeto Educativo 
6. Projeto Curricular de Turma 

Data de início 
 

06.03.2023 

Data de conclusão 
18.05.2023 

 

Nº Aulas Previstas  
(50 min) 

48 
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Critérios de Avaliação  Avançado  Intermédio  Elementar  Inicial 

▪ Conhece as características, papel e 

funções do animador em diferentes 

contextos de atuação.  

▪ Analisa diferentes contexto de 

atuação e identifica, define, 

planifica e dinamiza a intervenção,  

em função das exigências da 

situação, com  capacidade racional 

e simetria entre o pensamento e a 

ação.  

▪ Identifica o  perfil do animador em 

função das exigências da situação e 

fundamenta de forma pertinente as 

suas ideias 

▪ Analisa diferentes contexto de 

atuação e identifica o tipo de 

intervenção e o perfil do animador, 

em função das exigências da 

situação, com capacidade de 

expressar as suas ideias de forma 

clara e coerente.  

▪ Descreve diferentes contexto de 

atuação e identifica ações a 

desenvolver e o perfil de animador 

de forma adequada às exigências da 

situação. 

▪ Relata: características do animador 

pessoais, sociais e profissionais do 

animador; diferentes contexto de 

atuação do animador com apoio. 

▪ Desenvolve o design e conceção de 

projetos na área da animação.  

▪ Desenvolve o design e conceção de 

projetos de caráter 

interdisciplinaridade e inovador, 

promotores do desenvolvimento 

biopsicossocial dos destinatários. 

▪ Colabora no design e conceção de 

projetos de caráter 

interdisciplinaridade e inovador, 

promotores do desenvolvimento 

biopsicossocial dos destinatários. 

▪ Colabora, sob orientação, no design 
e conceção de projetos de caráter 
interdisciplinaridade e inovador, 
promotores do desenvolvimento 
biopsicossocial dos destinatários. 

▪ Apoia no design e conceção de 
projetos de caráter 
interdisciplinaridade e inovador, 
promotores do desenvolvimento 
biopsicossocial dos destinatários. 

▪ Reconhece a importância da 

relação afetiva e psicológica na 

educação da criança e do jovem. 

▪ 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 

▪ 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. 

▪ Emite opiniões, mas não 
fundamenta os seus pontos de 
vista, individualmente e/ou em 
grupo 

▪ Comunica as suas ideias com apoio. 
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SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO: A classificação final, em cada módulo, resulta da média das classificações de todas avaliações sumativas realizadas. 

Critérios de Avaliação  Avançado  Intermédio  Elementar  Inicial 

▪ Percebe a importância da 
literatura na educação de infância 
e da juventude 

▪ Descreve e explica o valor do livro 

no processo educativo;  

Ilustra a inter-relação do livro no 
processo de desenvolvimento da 
criança e do jovem, e propõe 
propostas inovadoras e 
diferenciadoras 

▪ Identifica o valor do livro no 

processo educativo; 

Explica e ilustra inter-relação do livro 
no processo de desenvolvimento da 
criança e do jovem, baseando-se em 
evidências retiradas de exemplos. 

▪ Identifica as ideias principais; 

Colabora, sob orientação, em 
projetos/atividades de promoção da 
literatura na infância e juventude.  

▪ Descreve o valor do livro no 

processo educativo 

Apoia na planificação e dinamização 
de projetos/atividades de promoção 
da literatura na infância e juventude. 

▪ 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. 


