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Mestrado
Educação 
Social
A Educação Social pode ser vista como um campo científico 
muito alargado, que se debruça sobre todos os âmbitos e 
contextos nos quais se torna necessária uma intervenção 
educativa especializada, que ultrapassa os contextos da 
educação formal. 

Alguns dos âmbitos abrangidos pela Educação Social, contam com 
um conjunto de teorias práticas e políticas já consolidadas, outros, 
porém, têm sido negligenciados e carecem de mais investigação e 
investimento. 

A sociedade portuguesa tem necessidade de intervenções 
educativas especializadas, que possam beneficiar os actores sociais 
que se movem em contextos desfavorecidos. 

Falamos, por exemplo, da necessidade de promover a educação 
intergeracional; a educação e formação de educadores e cuidadores; 
a Educação permanente de adultos; a animação comunitária e 
sociocultural, o desenvolvimento comunitário e a economia social; o 
reconhecimento dos adquiridos experienciais de adultos nacionais e 
imigrantes; da educação e reabilitação da população reclusa do 
desenvolvimento de respostas sociais alternativas à   
institucionalização, buscando as relações entre a cidadania, 
aprendizagem e o envelhecimento bem-sucedido; de reforçar as 
intervenções junto às crianças e jovens em risco; de analisar sem 
complexos, os fenómenos racistas e promover múltiplas literacias 
bem como de promover a compreensão dos fenómenos sociais 
ligados ao género e às trans-sexualidades. 

O Mestrado em Educação Social quer promover o estudo 
abrangente de todos estes fenómenos. Quer, ainda, através da 
compreensão profunda da realidade social local, nacional e global, 
contribuir para a investigação inovadora e para a melhoria da 
realidade social, formando pessoas críticas e conscientes do seu 
importante papel nas sociedades contemporâneas.

PLANO DE ESTUDOS

1º ANO  [ 1º SEMESTRE ]

unidade curricular      ects

GOVERNAÇÃO GLOBAL E POLÍTICAS SOCIOEDUCATIVAS  6
HISTÓRIA E FUNDAMENTOS DA PEDAGOGIA SOCIAL  6
SOCIOLOGIA DO ENVELHECIMENTO    6
INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL  6
METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO I    6

1º ANO  [ 2º SEMESTRE ]

unidade curricular      ects

POBREZA, DESIGUALDADES E EXCLUSÃO SOCIAL  6
METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO II    6
INFÂNCIA, JUVENTUDE E VULNERABILIDADES   6
DESENHO DE PROJETO      6
 LITERACIAS E EDUCAÇÃO AO LONGO DA VIDA  6
 UC DE QAC      6

2º ANO  [ ANUAL ]

unidade curricular      ects

ESTÁGIO / DISSERTAÇÃO / PROJETO    50
SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO I    5
SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO II    5

Opção


