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(TP) Teórico Pratico
(TC) Trabalho de campo
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(OT) Orientação e tutorial
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Horas dedicadas (Trabalho não acompanhado)

0004:00 Semanais
0025:00 Semanais
Total de horas de trabalho (Horas de contacto + horas
dedicadas)
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Docentes Responsáveis

FERNANDO MANUEL CERQUEIRA COMPLETO

5.Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver
pelos estudantes)
Desenvolver competencias teóricas tecnicas e operacionais na area da animação turística.
Conceber modelos e ferramentas teoricos e práticos de planeamento em animação turística.
Conceber e aplicar modelos de diagnóstico turístico territorial para aplicação de projetos de
animação.
Desenvolver instrumentos de avaliação aplicada ao desenvolvimento do produto e dos
territórios turistico ( on-Going, desempenho, qualidade do produto animação e impacte no
território.

6.Learning Outcomes of the curricular unit
Design and apply territorial tourism diagnosis models for the application of animation projects
Develop assessment tools (on-Going, performance, product quality, animation and impact on
the territory
7.Conteúdos programáticos
[Descrição dos conteúdos]
1 - Do lazer à animação turística - Contextualização histórico sociológica
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1.1. - A evolução socio-cultural da animação turistica
1. 2 - Modelos turístico territoriais da animação turística

o
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1.3. - Modelos de Gestão em animação turistica
1.4. - Estratégia de desenvolvimento territorialista
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1.5 - Animação turística e desenvolvimento local

ra

1.6 - Animação turística e economia local
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1.7 - Animação turística e culturas locais
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2 - Planeamento em Animação Turística e desenvolvimento de produtos de lazer turístico

o

2.1 - A contrução do modelo estratégico para o desenvolvimento dos produtos turísticos

de

2.2 - Modelo de diagnóstico (DIS)

2.4 - Modelos de avaliação

ce

2.3. - Plano de ação e instrumentos de apoio à decisão
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3 - Territorio turistico e areas temáticas de intervenção em animação turistica
4 - O animador turístico - Perfil, competências e modos de decisão

o

8.Syllabus
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5 - Animação turística: legislação e quadro empresarial

1 - From leisure to tourist entertainment - Historical and sociological context
1.1. - The socio-cultural evolution of tourist entertainment
1. 2 - Tterritorial models
1.3. - Models of management in tourist entertainment
1.4. - Territorial development strategy
1.5 - Tourist entertainment and local development
1.6 - Tourist entertainment and local economy

1.7 - Tourist entertainment and local cultures
2 - Planning in Tourist entertainment
2.1 - The construction of the strategic model
2.2 - Diagnostic Model (DIS)
2.3. - Action plan and decision support tools
2.4 - Evaluation models
3 - Tourist territory and thematic areas of intervention in tourist entertainment
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5 - Tourism entertrainment - Legislation and business framework

ão

4 - The tourist entretainer - Profile, skills and models of decision
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9.Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de
aprendizagem da unidade curricular

o
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A construção de um modelo de formação que tem por base conceptual a interação entre o
planeamento e a ação, pretende que o aluno, desenvolva competência que o obrigem a um
rigoroso conhecimento dos territórios, das culturas e das potencialidades locais e ao mesmo
tempo, que crie mecanismos de ação que promovam projectos e planos de intervenção e
criação de produtos de animação em território turístico
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10.Demonstration of the syllabus coherence with the curricula unit's learning objectives
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The construction of a training model with a conceptual base, promoting the interaction between
planning and action, intends that the student can develop skills requiring a rigorous knowledge
of the territories, cultures and local potentialities and, at the same time, create mechanisms of
action and promove entretainment projects and plans of intervention in tourist territories
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11.Metodologias de ensino (avaliação incluída)
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Modelo colaborativo com elevado estimulo à participação dos alunos. Promoção de um
sistema de project based learning, onde o processo de formação é suportado por
metodologias de formação acção dando protagonismo aos processos de desenvolvimento de
planos de ação e aplicação dos mesmos no terreno. O sistema de avaliação implica a criação
de um modelo de planeamento turístico territorial, realizado em grupo e um trabalho de analise
critica de situações reais e de estudos de caso sobre a aplicação de estratégias de animação
em territórios economicamente deprimidos

12.Teaching methodologies (including evaluation)
Collaborative model with high stimulation of student participation. Promotion of a system of
project based learning, where the training process is supported by training methodologies
giving a prominence to the processes of development of action plans and application of the
same in the field. The evaluation system involves the creation of a territorial tourism planning
model, carried out in a group and a work of critical analysis of real situations and case studies
on the application of strategies of entretainment in territories economically depressed.

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

A necessidade de desenvolver competencias para a concepção e operacionalização de
atividades de animação turística, implica a construção de mecanismos de trabalho de grupo e
implica acriação de ferramentas para a operacionalização de processos de intervenção em
espaço e em tempo real.

14.Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the
learning outcomes
The need to develop skills for the design and operationalization of tourism activities implies the
construction of mechanisms of group work and implies the creation of tools for the
operationalization of intervention processes in space and in real time
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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)

o

Modelo colaborativo com elevado estimulo à participação dos alunos. Promoção de um
sistema de project based learning, onde o processo de formação é suportado por
metodologias de formação acção dando protagonismo aos processos de desenvolvimento de
planos de ação e aplicação dos mesmos no terreno. O sistema de avaliação implica a criação
de um modelo de planeamento turístico territorial, realizado em grupo e um trabalho de analise
critica de situações reais e de estudos de caso sobre a aplicação de estratégias de animação
em territórios economicamente deprimidos.
O modelo de avaliação no quadro atipico da pandemia Covid-19, estrutura-se num trabalho de
grupo que tem por base a realização de um instrumento de planeamento de animação turística,
nos contextos da animação turística cultural urbana ou animação turística em contexto de
natureza e aventura. Este trabalho representa 50% da nota final de avaliação. E um trabalho
individual, com um projecto de desenvolvimento temático de animação turística para crianças
ou para populações especiais. Este trabalho representa 40% da nota final. Os restantes 10%,
avaliam a participação dos alunos em contexto de sala de aula.
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