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5.Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver
pelos estudantes)
A presente disciplina tem por objetivo dotar os estudantes de competências e metodologias
fundamentais associadas às diferentes opções de trabalho nas áreas da animação turística e
dos eventos, passíveis de permitir a construção, planeamento e gestão de atividades de lazer
e de eventos que podem ser operacionalizadas em empreendimentos turísticos.
Procura-se assim desenvolver competências na área do planeamento operacional e
enquadramento de eventos e atividades lúdico-infantis, desportivas, socioculturais e
recreativas, em empreendimentos turísticos.

6.Learning Outcomes of the curricular unit
This course aims to equip students with fundamental skills and methodologies associated with
different options for work in the area of tourism activities and events, which may allow the
construction, planning and management of leisure activities and events that can be
operationalized in tourism enterprises.
Areas for students to develop skills and aptitudes include operational planning and
management of events and activities such as novelty for children, sports, social, cultural and
recreational activities in tourism enterprises.
7.Conteúdos programáticos
1. A animação em empreendimentos turísticos
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2. Animação de atividades lúdicas infantis
3. Conceção e operacionalização de produtos de animação turística

o
lid

4. Os eventos em empreendimentos turísticos
5. Espaços e instalações para a animação e os eventos em empreendimentos turísticos

pa
ra

8.Syllabus

2. Animation of fun activities for children
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4. The events in tourist enterprises
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3. Design and operation of tourist products
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1. The animation in tourism enterprises
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5. Venues and facilities for tourism developments in animation

rti

fic

9.Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de
aprendizagem da unidade curricular
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Os conteúdos programáticos que constituem esta unidade curricular semestral enquadram-se
numa estratégia de ensino-aprendizagem mais alargada e sequencial, que abrange um
conjunto de disciplinas predominantemente práticas no âmbito da animação turística e dos
eventos.
Para se atingirem os objetivos que passam pelo desenvolvimento das capacidades para os
alunos planearem e implementarem eventos e atividades de animação em empreendimentos
turísticos, opta-se por uma abordagem em que os conteúdos abrangem um conjunto de
atividades desportivas, socioculturais e recreativas.
Deste modo os alunos conseguem a partir da soma das partes desenvolver atividades
específicas e associá-las em eventos e programas de animação ajustados às diferentes
tipologias de empreendimentos turísticos.

10.Demonstration of the syllabus coherence with the curricula unit's learning objectives

The program content of this subject is included in a wider and sequential teaching-learning
strategy, comprehending a large range of practical disciplines within the scope of tourist
entertainment and events.
In order to achieve the objectives, comprising the development of student¿s ability to plan and
manage events and entertainment activities in tourism enterprises, the selected approach is to
comprehend a large range of sports, social, cultural and recreational activities.
Therefore, the combination of topics covered enables students to develop specific activities or
associate them in events and animation programs tailored to different types of tourism
enterprises.
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11.Metodologias de ensino (avaliação incluída)
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Esta disciplina é suportada por um modelo de participação ativa dos alunos e rege-se no
contexto da sua dinâmica por princípios teóricos e práticos. Pretende-se que o aluno construa
o seu processo de aprendizagem, aplicando na prática os instrumentos teórico-metodológicos
apreendidos em sala de aula.
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O regime de avaliação contínua requer uma assiduidade igual ou superior a 75% das aulas e o
desenvolvimento de três trabalhos de grupo (classificação mínima de 9,5) na área do
planeamento, sendo um deles aplicado em contexto real. A avaliação é complementada pela
participação e competências demonstradas ao longo das aulas e uma frequência escrita
(classificação mínima de 8,0).
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- Teste de Avaliação Escrita (40%)
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- Trabalho de Grupo 1: projeto de animação e eventos em empreendimento turístico (30%)
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- Trabalho de Grupo 2: planificação e enquadramento de atividades de animação (10%)
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- Trabalho de Grupo 3: planificação de atividades de animação infantil (10%)

pa

- Assiduidade e participação (10%)
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12.Teaching methodologies (including evaluation)
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This discipline is supported by a model of active participation by students and is governed in the
context of its dynamics by theoretical and practical principles. It is intended that the student
builds their learning process, applying in practice the theoretical and methodological
instruments learned in the classroom.
The continuous assessment regime requires an attendance equal to or greater than 75% of
classes and the development of three group assignments (minimum rating of 9.5) in the
planning area, one of which is applied in a real context. The assessment is complemented by
the participation and skills demonstrated throughout the classes and a written frequency
(minimum score of 8.0).
- Written Test (40%)
- Group Work 1: animation project and events in a tourist resort (30%)
- Group work 2: planning and framing animation activities (10%)
- Group work 3: planning children's entertainment activities (10%)
- Attendance and participation (10%)

13.Demontração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade

Para os alunos desenvolverem competências de planeamento operacional e de
enquadramento de eventos e atividades é adotada uma abordagem de ensino-aprendizagem
eminentemente prática e de aplicação.
Como o objetivo é que as aulas se desenvolvam em contexto próximo da realidade, ou seja em
espaços e instalações específicos, diversas aulas decorrem fora das instalações da escola
implicando deslocações e uma logística complexa. Assim, recorre-se também a tutorias para
acompanhamento da planificação dos trabalhos a desenvolver.
As primeiras aulas iniciam-se com uma abordagem teórica e a exemplificação de técnicas,
para depois os alunos em grupo as aplicarem.
Algumas aulas são destinadas à aplicação dos projetos, onde os alunos em grupo aplicam
atividades em contexto real destinadas a todos os colegas ou a populações alvo externas.
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14.Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the
learning outcomes
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Development of student¿s competences in operational planning and outdoor adventure
activities management is based in a teaching-learning strategy having a strong practical
component and of applications.
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Since the aim is that lessons are developed in close context of reality, or in specific spaces and
facilities, several classes take place outside the school premises, involving displacement of
students and complex logistics. Thus, appeals are also tutorials for the monitoring of the
planning work will
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First lessons are dedicated to theoretical approach, technical information and demonstration of
techniques to students, allowing practical application by students in subsequent classes.
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Some lessons are reserved to the project¿s application, where students do group work to
develop their programmes in real situation, with participants in the programs either other
students or target groups of the general population.
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16.Metodologias de ensino (inclui avaliação) em situação de possível transição para o
ensino à distância ou sistema misto no âmbito da pandemia COVID19)
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Em virtude da substituição temporária das atividades letivas presenciais, a metodologia de
ensino expositiva é alterada, passando a contar com sessões síncronas e assíncronas via
plataformas de comunicação adequadas (moodle, email, zoom, etc.), nomeadamente, aulas
síncronas, ficheiros de suporte disponibilizados, exercícios para consolidação de conteúdos,
acompanhamento tutorial online e a adaptação da partilha de experiências e estudos de caso
(convidados externos) a modelo online. As atividades letivas presenciais de execução prática
previstas, foram substituídas por uma componente expositiva dos conteúdos e por
apresentações orais por parte dos alunos.
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As metodologias de ensino acima descritas não alteram a demonstração da coerência das
metodologias de ensino com os objetivos da Unidade Curricular.
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A avaliação contínua da UC não sofre alterações decorrentes da substituição temporária das
atividades letivas presenciais.
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Due to the temporary replacement of classroom teaching activities, the teaching methodology is
changed, with synchronous and asynchronous sessions via appropriate communication
platforms (moodle, email, zoom, etc.), namely, synchronous classes, support files available,
exercises for consolidating content, online tutorial monitoring and adapting the sharing of
experiences and case studies (external guests) to an online model. The classroom activities of
practical implementation planned, were replaced by an expository component of the contents
and oral presentations by the students.
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The teaching methodologies described above do not alter the demonstration of the consistency
of teaching methodologies with the objectives of the Course.
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The continuous assessment of the UC does not change due to the temporary replacement of
classroom activities.
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