Escola Superior de Educação
Curso Técnico Superior Profissional em
Animação Sociocultural Aplicada à Gerontologia

Podem ter acesso ao Curso Técnico Superior Profissional em Animação Sociocultural Aplicada
à Gerontologia os candidatos que se enquadrem nas condições de acesso definidas pelo artigo
9.º do Decreto-Lei n.º 43/2014 de 18/03 e desde que demonstrem conhecimentos e aptidões
correspondentes ao nível de ensino secundário nas áreas relevantes definidas para acesso ao
CTeSP.

Estrutura das provas (n.º 5 do art.º 9.º)
Provas escritas e de cariz teórico.
Para a realização das provas não é admitido qualquer tipo de consulta.
Duração: 120 minutos cada prova.

Referenciais da prova (n.º 5 do art.º 9.º)
Prova de Língua Portuguesa (50%)
•

Domínio da língua portuguesa através do conhecimento explícito das suas estruturas
e funcionamento;

•

Capacidade de interpretação textual bem como de reflexão crítica perante temas da
atualidade portuguesa;

•

Capacidade de compreensão e expressão oral, escrita, leitura, assim como o
funcionamento da língua, transversal a todos os domínios;

•

Descodificação de significados na perspetiva de reconhecimento de chaves
linguísticas e textuais;

•

Domínio das noções de análise gramatical e lexical e a competência na sua
aplicação;

•

Produção de textos orais e escritos adequados aos contextos comunicativos.

Prova de Temas Sociais Contemporâneos (50%)
•

Compreensão das implicações do crescimento urbano, migrações, saúde, estrutura
e funcionamento familiar, desenvolvimento científico e tecnológico, educação e
níveis de rendimento na estruturação das sociedades contemporâneas;

•

Conhecimento e compreensão das características e das problemáticas dos contextos
sociais;

•

Conhecimento e compreensão das tendências demográficas da população e suas
implicações sociais;

•

Conhecimento das causas e consequências do envelhecimento demográfico;

•

Reconhecimento das problemáticas da sociedade e dos instrumentos que permitam
a melhoria da vida social e cultural dos indivíduos e da comunidade;

•

Reconhecimento e valorização das características dos grupos de pertença.

