1.º Ciclo

Licenciaturas
EDUCAÇÃO SOCIAL
Gostavas de trabalhar...
• numa empresa na área da Responsabilidade
Social?
• no apoio psicossocial a vítimas de violência
doméstica (Serviços de Apoio à Vítima,
Delegações da Cruz Vermelha, etc.)?
• em mediação familiar e apoio educativo a
crianças e jovens em perigo em Comissões de
Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ)
e Lares de Infância e Juventude?
• no acompanhamento de famílias em situações
de conflito e/ou vulnerabilidade em Centros de
Apoio Familiar e Acompanhamento Parental
(CAFAPs)?
• em programas de desenvolvimento comunitário
(em autarquias, ONG´s, Instituições de
solidariedade social, etc.)?
Então, este curso é a escolha certa para Ti!
É, ainda, importante que saibas que neste curso…
• tens um plano de estudos que te prepara para
trabalhares com diferentes públicos-alvo
(crianças, jovens, adultos e idosos em situação
de vulnerabilidade);
• tens a oportunidade de complementar a teoria
com a prática, no âmbito de protocolos de
estágios curriculares que se iniciam logo no
2º ano do curso;
• experienciarás uma cultura de relação de
proximidade entre professor e aluno.

Enquanto Técnico Superior de Educação Social
poderás exercer funções de:
• consultadoria em empresas no âmbito da
responsabilidade social;
• desenvolvimento de atividades de índole recreativa
e sociocultural na ocupação de tempos livres de
crianças, jovens e pessoas idosas (Ludotecas, ATL´s,
Centros de Dia e Lares de Idosos, etc.);
• planificação e implementação de programas de
desenvolvimento comunitário (autarquias, ONG´s,
Instituições de solidariedade social, etc.);
• promoção de atividades culturais (autarquias, museus,
bibliotecas, etc.);
• mediação familiar e apoio educativo a crianças e jovens
em perigo em Comissões de Proteção de Crianças
e Jovens (CPCJ) e Lares de Infância e Juventude;
• acompanhamento de famílias em situações de conflito
e/ou vulnerabilidade em Centros de Apoio Familiar
e Acompanhamento Parental (CAFAPs);
• mediação e dinamização de projetos socioeducativos
em contexto escolar (Agrupamentos escolares);
• participação em programas de prevenção e intervenção
junto de grupos de risco (Serviços de Reabilitação de
Toxicodependentes, Redes Locais de Intervenção
Social (RLIS), etc.);
• apoio na autonomização e definição de trajetórias de
vida junto de indivíduos portadores de deficiência
(Serviços de Apoio a Pessoas com Deficiência);
• apoio psicossocial a vítimas de violência doméstica
(Serviços de Apoio à Vítima, Delegações da Cruz
Vermelha, etc.);
• apoio psicossocial e orientação de pessoas em
condição de sem abrigo.
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Métodos e Técnicas de Investigação I

5

Métodos e Técnicas de Investigação II

Políticas de Ação Social

5

Psicologia do Desenvolvimento II

5

Pedagogia Social

5

Sociologia da Educação

6

Teoria da Educação

6

Ética e Educação

5

Psicologia do Desenvolvimento I

5

Modelos de Intervenção Socioeducativa

6

Animação Cultural em Contexto Educativo

4

Sociedade da Informação e do Conhecimento

3

Formação de Adultos

5

Educação e Processos de Comunicação

5

Psicologia Social

4

Educação e Interculturalidade

5

Educação para a Saúde

5

Estratégias de Inclusão Social

5

Planeamento, Gestão e Avaliação
de Projetos Sociais

5

Intervenção nos Comportamentos

5

Mediação Educacional

5

Opção 1

Desviantes

Estágio 1 (*)

4
12

4

Organização e Gestão
das Instituições Educativas

4

5

Psicologia das Organizações

4

Processos de Formação e Aquisição

5
6

de Projetos de Vida
Intervenção Socioeducativa com
Crianças e Jovens

4

Pedagogia e Intervenção Familiar

5

Intervenção Socioeducativa para
o Envelhecimento Ativo

Empreendedorismo

5

Opção 2

Estágio 2 (*)

4
14

(*) Inclui 1.º e 2.º Semestres

•
•
•

De acordo com o Decreto-Lei nº 11/2020
(https://dre.pt/application/conteudo/131016733),
a Universidade Portucalense admite a concurso especial
os candidatos titulares dos cursos de dupla certiﬁcação
do ensino secundário e cursos artísticos especializados
(diplomados de vias proﬁssionalizantes).
MCMAR2022

Pedagogia Penitenciária
e de Reinserção Social

5

