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Área de educação e formação: 761  Serviços de Apoio a Crianças e Jovens
Qualificação: 761337  Técnico/a de Juventude
Nível de Qualificação do QNQ: 4
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Data de entrada em vigor do referencial de formação associado: 22 de maio de 2020

Unidades de Competência (UC) PRÉDEFINIDAS*
Tarefas

Conhecimentos e saberes sociais e relacionais

Ponderação**
(1 a 5)

UC 1 - Diagnosticar necessidades de intervenção com jovens
UFCD 8968  Técnico de Juventude – contextos e práticas de atuação
Alicerces da profissão de Técnico de Juventude (UFCD 8968); Diversidade de saberes e práticas (UFCD 8968); Métodos
1.1 - Aplica
e técnicas de diagnóstico de situações sociais (UFCD 8968); Análise do contexto (UFCD 8968); Técnicas de abordagem
instrumentos de
(UFCD 8968); Aplicação de instrumento (UFCD 8968); Problemas sociais contemporâneos dos jovens (UFCD 8973);
diagnóstico de
Políticas de juventude em Portugal (UFCD 8969); Auscultação aos jovens (UFCD 8969); Políticas de juventude na Europa
necessidades
(UFCD 8970); Fatores que inibem a participação dos jovens (UFCD 8978); Trabalho de diagnóstico comunitário 
sociais dos jovens fundamentos (UFCD 4260); Relações interpessoais (UFCD 5272); Culturas juvenis  os jovens na atualidade (UFCD
8972).
1.2 - Analisa os
Métodos e técnicas de diagnóstico de situações sociais (UFCD 8968); Análise do contexto (UFCD 8968); Técnicas de
dados recolhidos
abordagem (UFCD 8968); Análise de resultados (UFCD 8968).
no diagnóstico
1.3  Propõe
Propostas de intervenção (UFCD 8968); Diversidade dos contextos de atuação com jovens (UFCD 8968); Diversidade de
ações de
práticas (UFCD 8968); Políticas de juventude em Portugal (UFCD 8969); Políticas de juventude na Europa (UFCD 8970);
intervenção com
Oportunidades para jovens (UFCD 8975); Fatores que facilitam a participação dos jovens (UFCD 8978); Empowerment
jovens
(UFCD 8978); Atividades de educação não formal (UFCD 8979); Técnicas de relações interpessoais (UFCD 5272).

3

3
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UC 2 - Prevenir e intervir na área da juventude
UFCD 8973  Prevenção e intervenção na área da juventude
2.1 - Identifica
Problemas sociais contemporâneos dos jovens (UFCD 8973); Identificação e contextualização de problemas (UFCD
necessidades
8973); Dados qualitativos e quantitativos (UFCD 8973); Métodos e técnicas de diagnóstico de situações sociais (UFCD
sociais dos jovens 8968); Técnicas de relações interpessoais (UFCD 5272).
Estratégias de prevenção com jovens (UFCD 8973); Projetos, programas e campanhas de prevenção (UFCD 8973);
2.2 - Aplica
Intervenção multidisciplinar (UFCD 8973); Encaminhamento e orientação (UFCD 8973); Políticas de juventude em
estratégias de
Portugal (UFCD 8969); Políticas de juventude na Europa (UFCD 8970); Oportunidades para jovens (UFCD 8975);
intervenção com
Fatores que facilitam a participação dos jovens (UFCD 8978); Empowerment (UFCD 8978); Atividades de educação não
jovens
formal (UFCD 8979); Programas e projetos nacionais e internacionais para jovens (UFCD 8975); Técnicas de relações
interpessoais (UFCD 5272).

3

4

UC 3 - Prestar informação aos jovens
UFCD 8974  Informação aos jovens  contextos e práticas, nacionais e internacionais
3.1 - Define
metodologia para
o trabalho de
informação aos
jovens

3.2 - Presta
informação aos
jovens

3.3 - Executa
campanha de
informação aos
jovens

Trabalho de informação aos jovens (UFCD 8974); Necessidades de informação aos jovens (UFCD 8974); Tipos de
comunicação (UFCD 8974); Metodologias para o trabalho de informação aos jovens (UFCD 8974); Boas práticas de
informação aos jovens (UFCD 8974); Planificação de campanha de informação (UFCD 8974); Conceção e definição de
instrumentos (UFCD 8971); Programas e/ou projetos de informação aos jovens (UFCD 8975); Oportunidades e iniciativas
de formação, intercâmbios e mobilidade para jovens (UFCD 8975); Conceitos e princípios de direitos humanos e
cidadania (UFCD 8971).
Trabalho de informação aos jovens (UFCD 8974); Necessidades de informação aos jovens (UFCD 8974); Tipos de
comunicação (UFCD 8974); Boas práticas de informação aos jovens (UFCD 8974); Parcerias e redes (UFCD 8973);
Relações interpessoais (UFCD 5272); Avaliação da informação prestada (UFCD 8974); Programas e/ou projetos de
infromação aos jovens (UFCD 8975); Oportunidades e iniciativas de formação, intercâmbios e mobilidade para jovens
(UFCD 8975); Organismos público e privados e serviços nacionais como referência na oferta de oportunidades para
jovens (UFCD 8975); Programas internacionais de apoio às iniciativas jovens (UFCD 8971); Conceitos e princípios de
direitos humanos e cidadania (UFCD 8971).
Trabalho de informação aos jovens (UFCD 8974); Necessidades de informação aos jovens (UFCD 8974); Tipos de
comunicação (UFCD 8974); Metodologias para o trabalho de informação aos jovens (UFCD 8974); Boas práticas de
informação aos jovens (UFCD 8974); Campanha de informação (UFCD 8974); Campanha de sensibilização (UFCD 8971);
Inovação social (UFCD 8971); Relações interpessoais (UFCD 5272); Avaliação da ação (UFCD 8974); Programas e/ou
projetos de infromação aos jovens (UFCD 8975); Gestão e marketing  princípios básicos (UFCD 0423); Conceitos e
princípios de direitos humanos e cidadania (UFCD 8971).

3

4

5

UC 4 - Elaborar projeto associativo de jovens
UFCD 8976 - Associativismo jovem e cidadania
4.1 - Cria uma
associação juvenil
4.2 - Concebe
projeto no
contexto da
associação juvenil

Associativismo jovem (UFCD 8976); Regime jurídico do Associativosmo Jovem (UFCD 8976); Apoios ao Associativismo
Jovem (UFCD 8976); Programas e/ou projetos de apoio e fomento do associativismo (UFCD 8975).

3

Boas práticas associativas (UFCD 8976); Conceção de projetos em associações juvenis (UFCD 8976); Programas e/ou
projetos de apoio e fomento do associativismo (UFCD 8975); Metodologia de trabalho de projeto (UFCD 4261); Trabalho
de projeto comunitário (UFCD 4260).

3

UC 5 - Elaborar e gerir projeto de voluntariado jovem
UFCD 8977 - Voluntariado jovem
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de Juventude das entidades promotoras e dos voluntários (UFCD 8977); Análise
jovem (UFCD
8977); Responsabilidades
5.1 - Elabora
projeto de

das necessidades (UFCD 8977); Projetos de voluntariado, nacionais e internacionais, dirigidos a jovens (UFCD 8977);
Elaboração de projeto de voluntariado (UFCD 8977); Programas e/ou projetos de apoio e fomento do voluntariado e

4

UC 4 - Elaborar projeto associativo de jovens
UFCD 8976 - Associativismo jovem e cidadania
4.1 - Cria uma
associação juvenil
4.2 - Concebe
projeto no
contexto da
associação juvenil

Associativismo jovem (UFCD 8976); Regime jurídico do Associativosmo Jovem (UFCD 8976); Apoios ao Associativismo
Jovem (UFCD 8976); Programas e/ou projetos de apoio e fomento do associativismo (UFCD 8975).

3

Boas práticas associativas (UFCD 8976); Conceção de projetos em associações juvenis (UFCD 8976); Programas e/ou
projetos de apoio e fomento do associativismo (UFCD 8975); Metodologia de trabalho de projeto (UFCD 4261); Trabalho
de projeto comunitário (UFCD 4260).

3

UC 5 - Elaborar e gerir projeto de voluntariado jovem
UFCD 8977 - Voluntariado jovem
5.1 - Elabora
projeto de
voluntariado

5.2 - Gere projeto
de voluntariado

Voluntariado jovem (UFCD 8977); Responsabilidades das entidades promotoras e dos voluntários (UFCD 8977); Análise
das necessidades (UFCD 8977); Projetos de voluntariado, nacionais e internacionais, dirigidos a jovens (UFCD 8977);
Elaboração de projeto de voluntariado (UFCD 8977); Programas e/ou projetos de apoio e fomento do voluntariado e
associativismo (UFCD 8975); Relações interpessoais (UFCD 5272); Métodos e técnicas de ação com jovens (UFCD
8978); Direitos humanos e responsabilidade dos cidadãos (UFCD 8971).
Voluntariado jovem (UFCD 8977); Responsabilidades das entidades promotoras e dos voluntários (UFCD 8977); Projetos
de voluntariado, nacionais e internacionais, dirigidos a jovens (UFCD 8977); Divulgação (UFCD 8977); Métodos e
técnicas de educação não formal (UFCD 8979); Relações interpessoais (UFCD 5272); Métodos e técnicas de
participação e ação com jovens (UFCD 8978); Participação e cidadania (UFCD 8978); Gestão e marketing  princípios
básicos (UFCD 0423).

4

3

UC 6 - Planear e implementar um projeto de animação sociocultural
UFCD 4281  Projeto de animação sociocultural  implementação
6.1 - Planifica
projeto de
animação
sociocultural
6.2 - Implementa
projeto de
animação
sociocultural

Características do grupo alvo do projeto (UFCD 4281); Recursos necessários ao trabalho de projeto (UFCD 4281);
Conceito de trabalho de projeto (UFCD 4260); Metodologia de trabalho de projeto (UFCD 4260).

3

Métodos e técnicas do projeto de animação sociocultural (UFCD 4281); Conceito de trabalho de projeto (UFCD 4260);
Metodologia de trabalho de projeto (UFCD 4260).

3

UC 7 - Avaliar projetos de animação sociocultural
UFCD 4282  Projeto de animação sociocultural  avaliação
7.1 - Concebe e
utiliza
instrumentos de
avaliação
7.2 - Reformula a
intervenção em
função da
avaliação
efetuada
7.3 - Produz o
relatório final do
trabalho de
projeto efetuado

Instrumentos de avaliação (UFCD 4282).

3

Hipóteses de trabalho, de objetivos e de ações (UFCD 4282); Novos projetos de intervenção sociocultural (UFCD 4282).

3

Relatórios  normas de elaboração (UFCD 4282); Normas de divulgação de resultados (UFCD 4282); Avaliação do
trabalho de projeto (UFCD 4282).

4

UC 8 - Aplicar metodologias de trabalho com jovens através do desporto
UFCD 8980  Metodologia de trabalho com jovens através do desporto
8.1 - Dinamiza
projeto de
animação
desportivo juvenil

Dinamização de projetos de animação deportiva juvenil (UFCD 8980); Recurso ao desporto no trabalho com jovens
(UFCD 8980); Metodologias de trabalho com jovens através do desporto (UFCD 8980); Estruturas de enquadramento e
promotoras de desporto (UFCD 8980); Estratégias, métodos e técnicas de motivação no trabalho com jovens (UFCD
8980); Projetos para a promoção e o desenvolvimento desportivo destinado aos jovens (UFCD 8980); Gestão e
marketing  princípios básicos (UFCD 0423).

5

UC 9 - Gerir associações juvenis
UFCD 8981  Gestão de associações juvenis
9.1 - Executa
tarefas
administrativas
9.2 - Aplica
métodos e
técnicas de
marketing
associativo
9.3 - Desenvolve
estratégias de
financiamento da
associação
9.4 - Efetua a
contabilidade
associativa

Fundamentos da organização associativa (UFCD 8981); Associativismo jovem (UFCD 8976).

4

Marketing associativo (UFCD 8981); Gestão e marketing  princípios básicos (UFCD 0423).

3

Financiamento de projetos associativos; Programas de apoio associativo (UFCD 8981); Apoios ao associativismo jovem
(UFCD 8976); Programas e/ou projetos de apoio e fomento do associativismo (UFCD 8975)

3

Contabilidade associativa (UFCD 8981).

3
UC 10 - Gerir eventos juvenis
UFCD 0528  Gestão de eventos

10.1 - Planifica um Gestão de eventos (UFCD 0528); Planos elaborados antes dos eventos (UFCD 0528); Marketing estratégico (UFCD
evento juvenil
0423); Projetos de organização de eventos  planeamento e gestão (UFCD 0501).
Gestão de eventos (UFCD 0528); Planos usados para gerir eventos (operacionais; saúde e segurança; emergência)
10.2 - Monitoriza a
(UFCD 0528); Relações interpessoais (UFCD 0528); Projetos de organização de eventos  planeamento e gestão (UFCD
implementação
0501).
Implementação dos planos (UFCD 0528); Instruções escritas (UFCD 0528); Briefings (UFCD 0528); Ambiente saudável e
10.3 - Assegura
seguro (UFCD 0528); Tipo de emergências e procedimentos corretos (UFCD 0528); Saúde e socorrismo (UFCD 4283);
as condições de
Relações interpessoais (UFCD 5272); Projetos de organização de eventos  planeamento e gestão (UFCD 0501);
segurança
Segurança e saúde no trabalho (UFCD 0349).
Qualidade (UFCD 0528); Monitorização da qualidade dos bens fornecidos e serviços prestados (UFCD 0528); Saúde e
10.4 - Monitoriza a
socorrismo (UFCD 4283); Relações interpessoais (UFCD 5272); Projetos de organização de eventos  planeamento e
qualidade
gestão (UFCD 0501).
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UC 11 - Animar e coordenar campos de férias

UFCD 8982  Animação e coordenação de campos de férias

4
4

4

4
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10.1 - Planifica um Gestão de eventos (UFCD 0528); Planos elaborados antes dos eventos (UFCD 0528); Marketing estratégico (UFCD
evento juvenil
0423); Projetos de organização de eventos  planeamento e gestão (UFCD 0501).
Gestão de eventos (UFCD 0528); Planos usados para gerir eventos (operacionais; saúde e segurança; emergência)
10.2 - Monitoriza a
(UFCD 0528); Relações interpessoais (UFCD 0528); Projetos de organização de eventos  planeamento e gestão (UFCD
implementação
0501).
Implementação dos planos (UFCD 0528); Instruções escritas (UFCD 0528); Briefings (UFCD 0528); Ambiente saudável e
10.3 - Assegura
seguro (UFCD 0528); Tipo de emergências e procedimentos corretos (UFCD 0528); Saúde e socorrismo (UFCD 4283);
as condições de
Relações interpessoais (UFCD 5272); Projetos de organização de eventos  planeamento e gestão (UFCD 0501);
segurança
Segurança e saúde no trabalho (UFCD 0349).
Qualidade (UFCD 0528); Monitorização da qualidade dos bens fornecidos e serviços prestados (UFCD 0528); Saúde e
10.4 - Monitoriza a
socorrismo (UFCD 4283); Relações interpessoais (UFCD 5272); Projetos de organização de eventos  planeamento e
qualidade
gestão (UFCD 0501).

4
4

4

4

UC 11 - Animar e coordenar campos de férias
UFCD 8982  Animação e coordenação de campos de férias
11.1 - Elabora um
regulamento
interno de um
campo de férias
11.2 - Concebe
um projeto
pedagógico e de
animação de um
campo de férias
11.3 - Implementa
o projeto
pedagógico e de
animação

O exercício da atividade de organização de campos de férias (UFCD 8982); Incentivo à realização de campos de férias
(UFCD 8982); O pessoal técnico de um campo de férias (UFCD 8982); Regulamento interno de um campo de férias
(UFCD 8982);

3

Projeto pedagógico e de animação (UFCD 8982); Plano de atividades de campos de férias (UFCD 8982); Dinâmicas de
grupo (UFCD 8979); Marketing (UFCD 0423); Organização de eventos (UFCD 0501).

3

Plano de atividades de campos de férias (UFCD 8982); Metodologias de avaliação de um campo de férias (UFCD 8982);
Dinâmicas de grupo (UFCD 8979); Relações interpessoais (UFCD 5272); Organização de eventos (UFCD 0501); Saúde e
socorrismo (UFCD 4283).

4

UC 12 - Planear e desenvolver atividades de tempos livres
UFCD 3287 - Planeamento e desenvolvimento de atividades de tempos livres
12.1 - Concebe
um plano de
atividade de
tempos livres
12.2 - Implementa
as atividades de
tempos livres

Planeamento de atividades de tempos livres (UFCD 3287); Programas e/ou projetos de ocupação de tempos livres
(UFCD 8975); Dinâmicas de grupo (UFCD 8979); Marketing (UFCD 0423).

3

Desenvolvimento de atividades de tempos livres (UFCD 3287); Dinâmicas de grupo (UFCD 8979); Relações interpessoais
(UFCD 5272); Organização de eventos (UFCD 0501); Saúde e socorrismo (UFCD 4283).

4

UC 13 - Aplicar técnicas de expressão musical e corporal na animação e ocupação de tempos livres
UFCD 7240  Animação e ocupação de tempos livres através da expressão musical e corporal
Objetivos da animação e ocupação de tempos livres através da expressão musical e corporal, em contexto domiciliário e
13.1 - Participa
institucional (UFCD 7240); Estratégias de dinamização e motivação de grupos e de individuos (UFCD 7240); Técnicas de
em atividades de
expressão musical e corporal adequadas ao contexto domiciliário e instituição (UFCD 7240); Expressão musical (UFCD
expressão musical 7240); Canto (UFCD 7240); Instrumentos musicais (UFCD 7240); Fatores críticos para a implementação das actividades
(UFCD 7240).
Objetivos da animação e ocupação de tempos livres através da expressão musical e corporal, em contexto domiciliário e
13.2 - Participa
institucional (UFCD 7240); Estratégias de dinamização e motivação de grupos e de individuos (UFCD 7240); Técnicas de
em atividades de
expressão musical e corporal adequadas ao contexto domiciliário e instituição (UFCD 7240); Expressão corporal (UFCD
expressão
7240); Expressão dramática (UFCD 7240); Dança (UFCD 7240); Jogos e outras actividades lúdicas (UFCD 7240);
corporal
Fatores críticos para a implementação das atividades (UFCD 7240).

3

3

UC 14 - Aplicar técnicas de expressão plástica
UFCD 4269  Oficina de expressão plástica
14.1 - Aplica
técnicas de
expressão plástica
14.2 - Aplica
diferentes
técnicas de
modelação em
barro e outros
materiais plásticos
14.3 - Aplica
diferentes
técnicas de
moldagem com
gesso em moldes
plásticos
14.4 - Aplica
técnicas de
tecelagem
14.5 - Aplica
técnicas de
impressão

Exploração plástica no espaço bidimensional e tridimensional (UFCD 4269); Normas de conceção e execução de
construções bidimensional e tridimensional (UFCD 4269); Esboço, maquetas e memória descritiva (UFCD 4269);
Técnicas de reutilização e revocação de materiais, utensílios e suportes (UFCD 4269).

3

O atelier de expressão plástica (UFCD 4269); Técnicas e materiais de modelação (UFCD 4269).

3

O atelier de expressão plástica (UFCD 4269); Técnicas e materiais de moldagem (UFCD 4269).

3

O atelier de expressão plástica (UFCD 4269); Introdução histórica sobre a tecelagem (UFCD 4269); Técnicas de
tecelagem (UFCD 4269).

3

O atelier de expressão plástica (UFCD 4269); História das técnicas de impressão (UFCD 4269); Técnicas de impressão
(UFCD 4269).

3

UC 15 - Aplicar técnicas de expressão dramática
UFCD 4271  Oficina de expressão dramática
15.1 - Aplica
técnicas de
construção e
manipulação de
fantoches,
Formas animadas (UFCD 4271); Teatro de sombras (UFCD 4271); Máscara (UFCD 4271).
silhuetas e
máscaras e utiliza
os em diferentes
funções
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técnicas de
construção e
manipulação de
fantoches,
Formas animadas (UFCD 4271); Teatro de sombras (UFCD 4271); Máscara (UFCD 4271).
silhuetas e
máscaras e utiliza
os em diferentes
funções

3

UNIDADES DE COMPETÊNCIA (UC) COMPLEMENTARES ***

Tarefas

Conhecimentos e saberes sociais e relacionais

Ponderação**
(1 a 5)

UC 16 - Aplicar técnicas de comunicação administrativa em língua inglesa
UFCD 0658  Língua inglesa  comunicação administrativa
16.1 - Atende
presencial e
telefonicamente em
língua inglesa
16.2 - Traduz
documentos
administrativos de
português para língua
inglesa
16.3 - Traduz
documentos
administrativos de
língua inglesa para
português
16.4 - Redige
documentos
administrativos,
internos e externos,
em língua inglesa

Comunicação telefónica (UFCD 0658).

3

Comunicação escrita em língua inglesa (UFCD 0658).

3

Comunicação escrita em língua inglesa (UFCD 0658).

3

Língua inglesa  comunicação administrativa (UFCD 0658).

3

UC 17 - Aplicar técnicas de comunicação administrativa em língua francesa
UFCD 0698  Língua francesa  comunicação administrativa
17.1 - Atende
presencialmente e
telefonicamente em
língua francesa
17.2 - Traduz
documentos
administrativos de
português para língua
francesa
17.3 - Traduz
documentos
administrativos de
língua francesa para
português
17.4 - Redige
documentos
administrativos,
internos e externos,
em língua francesa

Comunicação telefónica (UFCD 0698).

3

Comunicação escrita em língua francesa (UFCD 0698).

3

Comunicação escrita em língua francesa (UFCD 0698).

3

Língua francesa  comunicação administrativa (UFCD 0698).

3

UC 18 - Efetuar a gestão orçamental
UFCD 7263  Gestão orçamental
18.1 - Elaborar um
orçamento

Gestão orçamental (UFCD 7263); Orçamento (UFCD 7263); Controlo orçamental (UFCD 7263).

4

UC 19 - Gerir espaços, instalações e equipamentos desportivos
UFCD 7267  Gestão de espaços, instalações e equipamentos desportivos
19.1 - Executa o apoio
à gestão de espaços e
instalações
desportivas
19.2 - Executa o apoio
à gestão de
equipamentos
desportivos

Gestão de espaços e instalações (UFCD 7267); Tipos de instalações desportivas (UFCD 7267); Enquadramento
leagal (UFCD 7267); Estruturas funcionais (UFCD 7267); Requisitos técnicos e funcionais das instalações (UFCD
7267); Registo de acesso de utentes (UFCD 7267); Tipos de atividades e técnicas de apoio à gestão de espaços e
instalações (UFCD 7267); Relatórios técnicos de apoio à gestão (UFCD 7267).

3

Gestão de equipamentos desportivos (UFCD 7267); Tipos de atividades e técnicas de apoio à gestão de
equipamentos desportivos (UFCD 7267); Ocorrências e iventariação (UFCD 7267); Registo e controlo de consumos
(UFCD 7267); Relatórios técnicos de apoio à gestão (UFCD 7267).

3

UC 20 - Executar programas e projetos de desporto
UFCD 7259  Execução de programas e projetos de desporto
20.1 - Implementa
Fundamentos para a implementação do programa e projeto (UFCD 7259); Sistema de controlo do projeto (UFCD
plano, programa ou
7259); Técnicas de coordenação da equipa (UFCD 7259).
projeto
20.2  Define área
Espaços de trabalho concentrados e colaborativos (UFCD 7259); Painéis informativos (UFCD 7259); Base
comum de trabalho
documental ou repositório (UFCD 7259).
20.3 - Transmite
informação de
Reuniões especializadas (UFCD 7259); Informação de progresso e reporte (UFCD 7259).
progresso e reporte
REFERENCIAL
Profissional
| Técnico/a
Juventude
20.4 - Encerra o DE RVCC
Encerramento
do projeto
(UFCDde
7259);
Instrumentos de avaliação do grau de satisfação da execução do projeto
programa ou projeto
(UFCD 7259); Relatório final (UFCD 7259).

3
3
3
3
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desportivos
UC 20 - Executar programas e projetos de desporto
UFCD 7259  Execução de programas e projetos de desporto
20.1 - Implementa
plano, programa ou
projeto
20.2  Define área
comum de trabalho
20.3 - Transmite
informação de
progresso e reporte
20.4 - Encerra o
programa ou projeto

Fundamentos para a implementação do programa e projeto (UFCD 7259); Sistema de controlo do projeto (UFCD
7259); Técnicas de coordenação da equipa (UFCD 7259).

3

Espaços de trabalho concentrados e colaborativos (UFCD 7259); Painéis informativos (UFCD 7259); Base
documental ou repositório (UFCD 7259).

3

Reuniões especializadas (UFCD 7259); Informação de progresso e reporte (UFCD 7259).

3

Encerramento do projeto (UFCD 7259); Instrumentos de avaliação do grau de satisfação da execução do projeto
(UFCD 7259); Relatório final (UFCD 7259).

3

UC 21 - Aplicar técnicas de comunicação em língua materna e estrangeira
UFCD 0327  Comunicação oral e escrita em língua materna e estrangeira
21.1 - Comunica
oralmente em língua
materna e estrangeira
21.2 - Comunica por
escrito em língua
materna e estrangeira

Processo de comunicação oral (UFCD 0327); Comunicação oral em língua materna e estrangeira  fundamentos
(UFCD 0327); Técnicas de exposição oral e de conversação (UFCD 0327).

3

Processo de comunicação escrita (UFCD 0327); Comunicação escrita em língua materna e estrangeira 
fundamentos (UFCD 0327); Técnicas de exposição escrita (UFCD 0327).

3

UC 22 - Dinamizar ações de animação turística em contexto cultural
UFCD 3500  Animação cultural
22.1 - Executa
atividades de
animação turística em
contexto cultural

Animação cultural (UFCD 3500).

3

UC 23 - Dinamizar ações de animação turística em contexto ambiental
UFCD 3503  Animação ambiental
23.1 - Executa
atividades de
animação turística em
contexto ambiental

Animação ambiental (UFCD 3503).

3

UC 24 - Dinamizar ações de animação em contexto desportivo
UFCD 3505  Animação desportiva
24.1 - Executa
atividades de
animação em contexto
desportivo

Animação desportiva (UFCD 3505).

3

UC 25 - Aplicar técnicas de expressão plástica na animação e ocupação de tempos livres
UFCD 7239  Animação e ocupação de tempos livres através da expressão plástica
25.1 - Seleciona e
prepara os materiais e
equipamentos

Atividades de animação e ocupação de tempos livres através da expressão plástica em contexto domiciliário e
institucional (UFCD 7239); Atividades de expressão plástica adequadas ao contexto domiciliário e instituição (UFCD
7239); Seleção e preparação de materiais e equipamentos necessários às actividades de expressão plástica (UFCD
7239).

25.2 - Efetua
Estratégicas de motivação e incentivo para a prática da expressão plástica (UFCD 7239); Técnicas de desenho
actividades de
(UFCD 7239); Técnicas de pintura (UFCD 7239); Técnicas de moldagem (UFCD 7239); Estampagem, colagem,
expressão plástica de
impressão, tecelagem (UFCD 7239).
acordo com o proposto

3

3

Notas:
* - Unidades elementares que integram a qualificação e, como tal, constituem unidades de validação e certificação obrigatórias.
**  A ponderação traduz o grau de importância de cada uma das tarefas no âmbito da UC respetiva. As tarefas com ponderação 5, consideradas fundamentais

e imprescindíveis no âmbito da UC, assumem um caráter eliminatório para a sua validação.
*** - Unidades adicionais que não integram a qualificação e, como tal, constituem unidades de validação e certificação não obrigatórias para a obtenção da
qualificação.
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