Perfil profissional:
Saídas Profissionais:
O

Técnico

de

Animação

Sociocultural é o profissional que
está

apto

a

desenvolvimento
grupos

promover

o

sociocultural

de

e

comunidades,

organizando, coordenando e/ou desenvolvendo actividades de
animação (de caráter cultural, educativo, social, lúdico e

Principais actividades:
Este curso profissional, tem como principal objetivo a
aprendizagem e o desenvolvimento de diversos conteúdos,



Estabelecimentos e Serviços de Apoio Social, de carácter público e/ou privado com ou sem fins lucrativo;



Centros Culturais e/ou Recreativos ou Centros de
Atividades de Tempos Livres;





Museus e Bibliotecas;






Escolas de Ensino Pré-escolar, Básico e Secundário;

Ginásios, Pavilhões e Parques Desportivos;
Autarquias locais (Juntas de Freguesias e Câmaras
Municipais);
Hotéis;

CURSO PROFISSIONAL
Nível IV

Empresas de Organização de Eventos;
Centros de Apoio Social (Lares, Centros de Dia).

técnicas e práticas no âmbito da animação sococultual, entre
as quais:

 Diagnosticar

Condições de ingresso:
e

analisar,

em

equipas

técnicas

multidisciplinares, situações de risco e áreas de intervenção
sobre as quais atuar, relativas ao grupo alvo e ao seu meio




Jovens com o 9º ano de escolaridade;
Idade não superior a 25 anos.

envolvente;

 Planear e implementar, em conjunto com a equipa técnica
multidisciplinar, projetos de intervenção sociocomunitária;

 Planear, organizar, promover e avaliar atividades de caráter

Certificação profissional:



Adquirir o 12º ano;



Prosseguir os estudos no ensino superior.

educativo, cultural, desportivo, social, lúdico, turístico e
recreativo, em contexto institucional, na comunidade ou ao

Adquirir qualificação profissional nível 4 válida em toda
a União Europeia;

ANIMADOR SOCIOCULTURAL

domicílio, tendo em conta a entidade em que está integrado
e as necessidades de grupo e dos indivíduos, com vista a

“A parte mais importante do sucesso é o
desejo de progredir.”

melhorar a sua qualidade de vida e da sua inserção e
interação social;

 Promover a integração grupal e

Largo General Silveira, 5400-516 Chaves

social;

 Fomentar a interação entre os vários
atores sociais e da comunidade;

 Acompanhar as alterações que se verifiquem na situação
dos beneficiários e que afetem o seu bem-estar;

Telefone: 276 340 090
Telemóvel: 934420078
Fax: 276 340 091
Email: esc.fernao@mail.telepac.pt

 Articular a sua intervenção com os atores institucionais, nos
quais o grupo alvo/indivíduo se insere;

 Elaborar relatórios de atividades sobre o seu desempenho.

Ano letivo 2019 / 2020

CURSO PROFISSIONAL
ANIMADOR SOCIOCULTURAL
Ficha de pré inscrição
2019/2020

CURSO PROFISSIONAL
ANIMADOR SOCIOCULTURAL

Identificação do aluno
Nome:_____________________________________
Data de nascimento: ___/___/______

PLANO DE FORMAÇÃO
Componentes de Formação

Componente Sociocultural

Componente Científica

B.I/ C.C. nº: _______________ NIF: ______________

Disciplinas

TOTAL HORAS

Morada completa:_____________________________

Português

320

C. Postal:______ - _____ Localidade:_____________

Língua Estrangeira

220

Telefone/Telemóvel:________________

Área de Integração

220

TIC

100

Educação Física

140

Matemática

100

Psicologia

200

Sociologia

200

Área e Expressões
Componente Técnica

Área de Estudo da Comunidade

TOTAL

Pai:_________________________________________
Tel/Tlm:_____________________
Mãe: ________________________________________
Tel/Tlm:_____________________
Enc.Educação:________________________________
Tel/Tlm:_____________________

1100
Currículo Escolar

Área Sociocultural
Formação em Contexto de Trabalho

Filiação

600

Escola anteriormente frequentada:_________________

3200

Curso e ano frequentado em 2018/19:______________

Data: ___/___/______
Assinatura do E. Educação _______________________
Nota: Anexar cópia do cartão de cidadão e certificado de
habilitações do candidato.

