
 

 

 

 

 

CURSO PROFISSIONAL : TÉCNICO DE APOIO PSICOSSOCIAL 

DISCIPLINA: COMUNIDADE E INTERVENÇÃO SOCIAL – 2º ANO  

PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO  

TEMAS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
AULAS 

PREVIS

TAS 4 –  
Políticas 

Sociais 

1. A função do Estado 
1.1. Evolução dos seguros sociais obrigatórios em Portugal 
1.2. Prestações sociais: conteúdos e benefícios 
2. Políticas Sociais 
2.1. Saúde 
2.2. Segurança Social, emprego e trabalho 
2.3. Educação 

32 

aulas 

(24 

horas) 

 

5 -Desenho e 

Conceção de 

Projetos 

1- Conceito de trabalho de projeto.  

2- Conceito de projeto social.  

3- Conceito de processo  

4- O trabalho de projeto como um método orientado para a resolução de 

problemas.  

5- Definição de metodologia.  

6- A metodologia como instrumento de transformação da realidade  

7- A flexibilidade da ação metodológica.  

8- Participação e parcerias.  

9- A investigação/ ação participativa como guia operativo capaz de se 

adaptar à dinâmica da realidade sociocultural  

10- Identificação das fases do trabalho de projeto.  

11- Sistematização e contextualização de cada uma das fases do trabalho de 

projeto. 

32 

aulas 

(24 

horas) 

6 - A 

Construção 

do 

Diagnóstico 

1- O diagnóstico social – Breve resenha histórica/ evolução do conceito.  

2- O diagnóstico como conhecimento científico dos fenómenos.  

3- A preparação teórica e a recolha de informação  

4- Os objetivos do diagnóstico.  

5- Identificação de problemas.  

6- Identificação das causas dos problemas.  

7- Identificação das potencialidades e obstáculos.  

8- Estabelecimento de prioridades.  

9- Levantamento de hipóteses.  

10- A avaliação diagnóstica 

 

36 

aulas 

(27  

horas) 

Avaliação 
 

A avaliação do desempenho dos alunos baseia-se na aquisição de conhecimentos e no desenvolvimento 

de competências cognitivas e de competências atitudinais. (conhecimentos 75 % e Atitudes/Valores 25 

%) 

Instrumentos de avaliação: 

- Grelhas de registo de observações nos trabalhos desenvolvidos nas aulas teóricas e práticas; 

- Grelhas de registo de observações relativas a apresentação de trabalhos de grupo e/ou individuais; 

- Relatórios das Saídas de Campo e Visitas de Estudo; 

- Fichas de avaliação formativa; 

- Provas Escritas de Avaliação. 

         


