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CONTEÚDOS OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS ESTRUTURA DA PROVA CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os conteúdos a avaliar serão os que integram 

o Módulo/Unidade da disciplina a avaliar, 

sendo estes: 

 
- definição e enquadramento da actividade 
das empresas de animação turística e 
desportiva; 
- actividades e conceitos relacionados com a 
animação; 
- principais características da animação; 
- noção e enquadramento da animação no 
turismo; 
- noção e enquadramento de actividades de 
animação desportiva: tipologias; 
- o planeamento de actividades de animação; 
- a comunicação na animação turística e 
desportiva; 
- o perfil do animador turístico e do animador 
desportivo; 
- o enquadramento legal e legislação; 
- legislação relevante para animação turística 
e desportiva. 
 

Os objectivos/competências serão os que integram o Módulo/ Unidade da 

disciplina a avaliar, sendo estes: 

 
- entender o conceito de animação, a sua importância e a sua aplicação no 
turismo; 
- conhecer a diversidade de actividades de animação turística, a sua 
aplicabilidade a cada 
situação, considerando os objectivos, os destinatários, as estratégias, e os 
respectivos requisitos humanos e materiais para a sua implementação; 
- compreender a valorização cultural e turística dos lugares, dos sítios 
históricos e dos espaços 
patrimoniais numa perspectiva de utilidade turística; 
- conhecer e adquirir conhecimentos que estimulem o desenvolvimento de 
actividades desportivas e recreativas com o objectivo de complementar o 
produto turístico da região em que se inserem; 
- utilizar competências teóricas e técnicas em actividades desportivas e de 
animação que lhes 
permitam trabalhar nestas empresas; 
- reconhecer a importância do animador turístico/desportivo como 
complemento indispensável à sustentabilidade e desenvolvimento da 
actividade turística. 
 
 

A prova escrita poderá integrar questões: 

- de escolha múltipla; 

50 PONTOS 

- de resposta aberta de composição curta; 

75 PONTOS 

- abertas de composição extensa e de resposta 

orientada. 

75 PONTOS 

Algumas das questões abertas poderão implicar 

necessariamente a observação e interpretação de 

um documento introdutório. 

 TOTAL 200 PONTOS 

Em todo o tipo de provas se deverá ter em conta os 

seguintes objectivos definidos em todas as disciplinas: 

- utilizar correctamente a terminologia da disciplina; 

- estruturar respostas com correcção formal e de 

conteúdo. 

Na prova escrita, nas questões de escolha múltipla, 

serão atribuídos zero pontos às respostas em que se 

apresente:  

– mais do que uma opção (ainda que incluindo a 

opção correcta);  

– de forma ilegível o número da questão e/ou a letra 

da alternativa seleccionada. 

 
Material para as provas: 
Material de escrita (caneta azul ou preta).    
Não é permitida a utilização de lápis e de corrector.  


