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Esta unidade curricular visa desenvolver nos estudantes capacidades de análise e interpretação multirreferencial
e complexa das situações educativas (em ambientes formais e não formais), designadamente na sua vertente
relacional, bem como desenvolver competências de intervenção neste domínio.
Objetivos
Interpretar situações educativas, considerando diferentes abordagens teóricas da relação educativa.
Relacionar clima e cultura dos grupos e das organizações com qualidade da relação educativa.
Equacionar medidas de intervenção promotoras de adequado clima relacional nos grupos de formação e nas
organizações educativas.
Desenvolver competências pessoais, interpessoais e sociais.
Fornecer métodos e ferramentas para construção de recursos formativos.
Competências

Pratica a escuta ativa, o respeito pelas opiniões dos outros, a abertura a perspetivas alternativas, a autocrítica,
a argumentação, o comprometimento com o trabalho coletivo, apoio e entreajuda.
Assume atitudes de aceitação, disponibilidade, flexibilidade, responsabilidade e cooperação.
Melhora o autoconhecimento e a autonomia.
Reflete criticamente sobre situações educativas, considerando a sua complexidade.
Constrói recursos formativos promotores da reflexividade.

Conteúdos programáticos (sinopse)
Relação educativa – dimensões afetiva e ética: relação e pedagogia; a dimensão afetiva na educação; ética
e educação; modelos de intervenção relacional.
Interação e dinâmica dos grupos: Interação e comunicação pedagógica; representações e expectativas; clima
de grupo, liderança e cooperação; estratégias de apoio, cooperação e entreajuda nos grupos (tutoria,
mentorado, coaching); o conflito no desenvolvimento do grupo; poder e conflitos de poder; gestão de aula;
prevenção da indisciplina.
Organizações educativas como espaços de relacionamento interpessoal: cultura e clima relacional;
liderança e participação; lideranças intermédias e o papel dos grupos colaborativos; mediação de conflitos;
clima de escola, indisciplina e violência; (cyber)bullying; relação entre escola, família e comunidades.
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Métodos de ensino
Aulas teórico-práticas de três horas nas quais as atividades se inserem numa estratégia de diversificação
pedagógica que segue três grandes orientações:
 Parte-se da pesquisa bibliográfica e da análise de situações para a problematização de conceitos e
interpretações da relação educativa.
 Utiliza-se a exposição dialogada, o debate, o trabalho de grupo, o trabalho individual (dentro e fora
da sala de aula, de forma articulada).
 Esta diversidade de atividades e estratégias apoia-se numa programação estruturada, com a
participação ativa dos estudantes, ao longo de todo o semestre (organização de debates temáticos;
análise de casos formativos, role-playing, construção de recursos formativos em trabalho de equipa).
Às sessões coletivas presenciais acrescem as tutorias online ou presenciais destinadas a fazer um
acompanhamento individualizado ou em pequenos grupos do trabalho dos estudantes. Os documentos e as
atividades da unidade curricular fazem parte de uma disciplina da plataforma Moodle.
Regime Geral de Avaliação
Trabalho de grupo que visa a construção de um caso formativo e respetivo relatório escrito (50%);
Participação na aula, que implica pontualidade, participação em pelo menos 2/3 das aulas e a preparação e
dinamização de um debate temático (30%);
Reflexão individual sobre o debate temático e dinâmicas de grupo (20%) a realizar em tempo de aulas;

Os debates temáticos serão agendados com os estudantes. A entrega, da síntese reflexiva do debate é feita no
período de aulas (na aula seguinte ao debate). O relatório escrito do caso formativo será entregue até 4 de junho
de 2018.
Os estudantes devem obter classificação superior ou igual a 8 valores em cada um dos elementos de avaliação.
Caso obtenham nota inferior a 8 nalgum dos elementos de avaliação, ou menos de 10 no conjunto, terão nova
oportunidade de melhorar o seu desempenho.
Regime Alternativo de Avaliação
O regime alternativo será destinado apenas aos estudantes em regime especial que não possam participar num
mínimo de 2/3 das aulas, devendo estas situações ser acordadas com a respetiva docente, até à segunda
semana de aulas. Cada estudante, com a respetiva docente, deverá realizar um plano de trabalho para o
semestre.
Os estudantes neste regime fazem um trabalho individual, com uma componente teórica e uma componente
prática (construção de um caso formativo, segundo guião fornecido pela docente) (50%), a entregar dia 4 de
junho, e uma prova presencial global (50%) a realizar também no dia 4 de junho.
Os estudantes devem obter classificação superior ou igual a 8 valores em cada um dos elementos de avaliação.
Caso obtenham nota inferior a 8 nalgum dos elementos de avaliação, ou menos de 10 no conjunto, terão nova
oportunidade de melhorar o seu desempenho.

Regras relativas à melhoria de nota
Prova global a realizar no dia 4 de junho de 2018.

