FICHA DE UNIDADE CURRICULAR
2018/2019

Curso
Licenciatura em Educação e Formação
Designação
Relação Educativa
Docente(s) (Indicar também qual o docente responsável pela U.C.)
Mariana Gaio Alves (Docente Responsável)
Descrição geral
5 ECTS; aulas teórico-práticas de 3 horas semanais; apoio tutorial presencial e on line

Objectivos / Competências
Esta unidade curricular visa promover a reflexão sobre processos educativos em contextos formais, não-formais
e informais, considerando a respetiva complexidade e natureza relacional. Pretende-se que os estudantes
construam conhecimentos teóricos e empíricos que permitam a análise e compreensão de uma diversidade de
situações educativas, perspetivando desafios da intervenção sobre as mesmas dentro e fora das escolas.
Procura-se ainda, nesta unidade curricular, que os alunos desenvolvam competências de análise e síntese de
informação; de expressão oral e escrita; de recolha e seleção de dados; de reflexão crítica sobre as temáticas
em estudo; bem como capacidades de trabalho autónomo e em grupo.
Conteúdos programáticos
1) Relação Educativa: conceitos e contextos
1.1) Os conceitos de formal, não-formal e informal em educação
1.2) Práticas de participação em educação ao longo da vida
1.3) Políticas educativas e aprendizagem ao longo da vida
2) Relação Educativa: temas e desafios contemporâneos
2.1) Indisciplina, violência e bullying em meio escolar
2.2) O escolar e o não escolar na educação de crianças e jovens
2.3) As interações entre educação, trabalho e emprego numa perspetiva educativa
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Métodos de ensino
As aulas terão um carácter teórico-prático. A exposição oral da docente será complementada com debates entre
os alunos e com a apresentação de trabalhos em grupo. Com este tipo de metodologia pretende-se promover a
participação ativa dos alunos e o trabalho dentro e fora da sala de aula.
Regime Geral de Avaliação
O Regime Geral de Avaliação inclui:
a) Portefólio individual composto por dois exercícios escritos realizados ao longo do semestre e uma
reflexão crítica final (60%);
b) Realização de um trabalho em grupo com apresentação em aula (40%);
c) Participação oral (este elemento de avaliação será ponderado na nota final.)
Data de entrega da versão final do portefólio individual: 14 de Junho de 2019
A opção pelo Regime Geral de Avaliação exige um mínimo de 2/3 de assiduidade.

Regime Alternativo de Avaliação
Os estudantes que não cumpram o requisito de 2/3 de assiduidade devem cumprir o Regime Alternativo de
Avaliação. O Regime Alternativo envolve a realização de um ensaio sobre um tema relevante no âmbito desta
UC. Estes trabalhos devem ser entregues até 14 de Junho de 2019.
Para integrar o Regime alternativo o docente deve ser informado até à terceira semana de aulas e deve ficar
agendada um plano de tutorias de acompanhamento do trabalho, num mínimo de 3 sessões.
Regras relativas à melhoria de nota
A melhoria de nota dos estudantes é feita mediante a realização de um ensaio sobre um tema relevante no
âmbito desta UC. A escolha deste tema deve ser acordada com a docente, bem como a data da entrega do
trabalho que será posterior ao último dia de aulas.

