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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Educação Básica 

 

Unidade Curricular: 9853308  - Socioantropologia da Educação 

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 142 ECTS: 1,5 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: José António Orta da Encarnação 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

37,5       25                                     12,5 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

. Utilizar conceitos sociológicos na análise da realidade sociocultural e educativa. 

. Interligar níveis de análise (global, nacional, local, organizacional e sala de aula) 

. Compreender as relações entre sociedade, educação e escola 

. Perceber o sistema formal de ensino como contendo, simultaneamente, factores de reprodução e de mudança social. 

. Compreender a multiplicação de agentes educativos nas sociedades e a sua complementaridade e/ou conflitualidade. 

. Compreender a projecção dos fenómenos sociais na sala de aula de forma a perspectivar soluções que se aproximem 
gradualmente “da igualdade de oportunidades em educação”.  

. Adquirir perspectivas reflexivas sobre a prática profissional desenvolvida pelo docente. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Questões preliminares: Sociologia e Antropologia 

2. Sociedade, cultura, educação 

3. Diversidades culturais e educacionais 

4. Processo de socialização 

4.1. Agentes e meios de socialização 

4.2. Identidade pessoal – identidades cultural 

5. Educação formal, não formal e informal 

6. Globalização e Educação 

7. Profissão professor e deontologia profissional 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Aos objetivos "Utilizar conceitos sociológicos e antropológicos na análise da realidade social, cultural e educacional; - 
Compreender as relações entre sociedade, educação e escola" correspondem os conteúdos "Questões preliminares: Sociologia 
e Antropologia, Sociedade, cultura, educação, Diversidades culturais e educacionais. 

Ao objetivo "- Apropriar a relação entre o processo de socialização e o processo educacional" corresponde o conteúdo " 
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Interiorizar as características da educação forma, não formal e informal" Processo de socialização". 

Ao objetivo "Interligar níveis de análise glocais e educação"corresponde o conteúdo: Profissão professor e deontologia 
profissional. 

Ao objetivo "Refletir sobre a profissão de professor" corresponde o conteúdo  "Profissão professor e deontologia profissional". 

 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

As estratégias e métodos de ensino a utilizar são dinâmicas, tendo em vista desenvolver no estudante a capacidade de 
investigação, a reflexibilidade crítica, a participação, a trabalho em equipa, a autonomia, a apropriação de saberes e saberes-
fazer específicos desta unidade curricular, a educação para a cidadania, tendo em vista a aprendizagem da autonomia para a 
integração social em geral e o mundo do trabalho em particular.. 

      

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

As metodologias dinâmicas de ensino-aprendizagem  pretendem desenvolver os os seguintes objetivos de aprendizagem: 
capacidade de investigação, reflexibilidade crítica, participação, trabalho em equipa, autonomia, apropriaçºão de saberes e 
saberes-fazer 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação processa-se a partir de três tipos de contributos: a) Participação nas aulas (10%); b) Trabalho de grupo (40%); c) 
Teste escrito (50%) 
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