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2,5 ECTS, 1h30 por semana
Objectivos / Competências
- Ser capaz de discutir a educação de adultos, enquanto campo de intervenção profissional;
- Ser capaz de identificar a variedade de ocupações da educação de adultos;
- Ser capaz de debater o trabalho realizado pelos educadores de adultos nos diversos contextos de trabalho;
Esta UC visa o desenvolvimento de competências de análise e síntese, de mobilização conceptual no domínio em
estudo, de gestão e articulação da informação, de reflexão crítica, de trabalho autónomo e de trabalho em grupo, e
de criatividade.
Conteúdos programáticos (sinopse)
- A educação de adultos: um campo de intervenção profissional diversificado e heterogéneo.
- A variedade de ocupações da educação de adultos e a diversidade de características dos educadores adultos.
- O trabalho realizado pelos educadores de adultos nos diversos contextos de trabalho, como organizações públicas,
privadas e da sociedade civil.
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Métodos de ensino
As sessões terão um carácter teórico-prático. A par de momentos de apresentação mais formal de conteúdos relativos
aos temas referenciados no programa, serão realizadas atividades práticas a partir da análise de textos e de outros
recursos.
Pretende-se promover o trabalho autónomo e suscitar a participação de todos, de modo a criarem-se momentos de
debate alargado.
Todos os documentos da disciplina podem ser encontrados na Plataforma Moodle.

Regime Geral de Avaliação (Modalidades, elementos, calendarização, ponderação, etc.)
O regime geral de avaliação segue os princípios da avaliação contínua, da adequação ao processo formativo e da
consistência com os objetivos que se pretende que os estudantes desenvolvam na unidade curricular.
Este regime implica a presença do estudante em 2/3 das aulas.
Propõem-se os seguintes elementos de avaliação:
• A participação e envolvimento nas atividades propostas (10%)
• A construção de um portefólio individual, em formato digital (70%), que inclua os trabalhos desenvolvidos ao
longo do semestre a entregar até 6 de janeiro de 2022
• A apresentação do portefólio (20%)

Regime Alternativo de Avaliação (Modalidades, estudantes abrangidos, elementos, calendarização, ponderação,
etc.)
O regime alternativo de avaliação contempla a realização de um ensaio individual (com cerca de 10 págs.) sobre as
tarefas e os temas abordados na UC, de acordo com as regras e orientações indicadas pelo docente. Os temas destes
ensaios deverão ser acordados previamente com a docente e entregues até 6 de janeiro de 2022 por e-mail.

Os alunos que desejem melhorar a avaliação obtida devem contactar o docente e acordar com a mesma os elementos
de avaliação necessários à melhoria de nota.
Este regime abrange alunos que, por razões profissionais ou outras contempladas nos regulamentos do Instituto de
Educação, não possam frequentar as sessões desta UC.
Regras relativas à melhoria de nota
Os alunos que desejem melhorar a avaliação obtida devem contactar a docente e acordar com a mesma os
elementos de avaliação necessários à melhoria de nota.

