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5.Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver
pelos estudantes)
A presente unidade curricular tem como principal objetivo apetrechar os alunos com um
conjunto de conhecimentos e ferramentas teóricas e metodológicas essenciais, tanto para
servirem de suporte a outros conteúdos e trabalhos desenvolvidos em diversas unidades
curriculares ministradas no curso, como para enquadrar metodológica e operacionalmente os
alunos no processo de compreensão do exercício profissional de animação turística.

6.Learning Outcomes of the curricular unit

The main objective of this curricular unit is to provide students with a set of essential theoretical
and methodological knowledge and tools, both to support other content and work developed in
different curricular units taught in the course, and to methodologically and operationally frame
students. in the process of understanding the professional practice of tourist entertainment.
7.Conteúdos programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Turismo, lazer e animação turística ¿ conceitos e enquadramento teórico
O setor da animação turística
Metodologia de planeamento e gestão em animação turística
O animador turístico
Animação turística ¿ Casos de estudo
Empreendedorismo na animação turística

Tourism, leisure and tourism animation - concepts and theoretical framework
The tourist entertainment sector
Planning and management methodology in tourism animation
The tourist animator
Tourist entertainment - Case studies
Entrepreneurship in tourist entertainment
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
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8.Syllabus
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9.Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de
aprendizagem da unidade curricular

o

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 de
animação nos teritórios turísticos.
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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.

11.Metodologias de ensino (avaliação incluída)
A Metodologia de ensino utilizada, estrutura-se nas dinâmicas da investigação-ação e na
aplicação do sistema Project-Based Learning . Pretende-se um pleno envolvimento do aluno
no processo formativo.
O regime de avaliação contínua requer uma assiduidade igual ou superior a 75% das aulas e o
desenvolvimento de um trabalho de grupo na área do planeamento. A avaliação é
complementada pela participação e competências demonstradas ao longo das aulas, diversas
fichas de trabalho e uma frequência escrita.
1. Frequência escrita (50%)
2. Trabalho de grupo: projeto de animação (30%)
3. Assiduidade e participação (20%)

12.Teaching methodologies (including evaluation)
The teaching methodology used is structured around the dynamics of action research and the
application of the Project-Based Learning system. It is intended a full involvement of the student
in the training process.
The continuous assessment regime requires attendance equal to or greater than 75% of
classes and the development of group work in the planning area. The assessment is
complemented by the participation and skills demonstrated throughout the classes, several
worksheets and a written frequency.
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1. Written test (50%)
2. Group work: animation project (30%)
3. Attendance and participation (20%)
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13.Demontração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade
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A necessidade de desenvolver competências para a conceção e operacionalização de
atividades de animação turística, implica a construção de mecanismos de trabalho de grupo e
implica a criação de ferramentas para a operacionalização de processos de intervenção em
espaço e em tempo real.
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14.Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the
learning outcomes
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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)
PT
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.

pa

EN

ra

o

eit

ef

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.

