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Nível: 4 

1- Perfil de desempenho 

O Animador Sociocultural é o profissional qualificado apto a promover o desenvolvimento 

sociocultural de grupos e comunidades, organizando, coordenando e/ou desenvolvendo atividades 

de animação (de carácter cultural, educativo, social, lúdico e recreativo). 
 

2- Tipo de Prova 

a) A Prova de Aptidão Profissional (PAP) consiste na realização, apresentação e defesa, perante um 

júri, de um projeto de intervenção no âmbito da Animação Sociocultural, bem como do respetivo 

relatório final de realização e apreciação crítica.  

b) O projeto de PAP centra-se em temas e problemáticas perspetivados e desenvolvidos pelo aluno 

nas diversas áreas de intervenção da Animação Sociocultural, contextos e destinatários, em estrita 

ligação com as Entidades onde desenvolvem a sua formação em contexto de trabalho. 
 

3- Material  

Deve ser especificado, na memória descritiva do projeto, todo o material que o aluno utilizou na 

realização do seu projeto. 

O aluno deve preparar previamente a defesa da PAP e realizar a sua apresentação com suporte 

informático, complementando-a com material de apoio utilizado e/ou realizado/construído durante 

a implementação do seu projeto.   
 

4- Duração  

A apresentação e defesa individual do projeto tem a duração mínima de 20 minutos e não deverá 

exceder 45 minutos. 
 

5- Critérios gerais de classificação 

A avaliação será atribuída segundo uma escala de 0 a 20 valores, de acordo com as seguintes 

componentes:  

• Produto – 30% 

• Prática simulada – 20% 

• Relatório Final – 20% 

• Apresentação e Defesa – 30% 
 

6- Recomendações 

Os alunos deverão:  

a) Entregar ao Professor Orientador o seu relatório final entre os dias 21 e 25 de junho de 2021. 

b) Apresentar-se na respetiva sala onde decorrerá a apresentação e defesa da PAP com a 

antecedência de 15 minutos relativamente à hora de início da prova, de forma a organizar/preparar 

o espaço e materiais necessários. A apresentação e defesa da PAP decorrerá no mês de julho de 

2021.  


