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PERFIL E FUNÇÕES DOS ANIMADORES SOCIOCULTURAIS 

Perfil do Animador: 

A figura do animador desempenha um papel central no método de animação. É ele quem assume a 

responsabilidade de promover a vida do grupo através do uso dos instrumentos que dinamizam as 

crianças e jovens envolvidos por este método. 

Para que desempenhe eficazmente as suas funções, existem três áreas fundamentais que o animador 

deve ter em conta: o ser, o saber e o saber-fazer. 

 - O ser, é constituído pela sua identidade pessoal. 

 - O saber, refere-se aos conhecimentos que deve possuir para desempenhar convenientemente a sua 

tarefa formativa. Além disso, um animador, conforme a área específica do seu desempenho, terá uma 

formação consoante o seu setor, o contexto e o conteúdo respetivos. 

 - O saber-fazer, reporta-se à metodologia que usa para dar vida ao grupo que anima, a qual é sempre o 

reflexo do seu ser e do seu saber. 

Através das suas atitudes, o animador promove o protagonismo, a liberdade, a responsabilidade e o 

crescimento do destinatário. 

A contratação de Técnicos/Animadores surge no âmbito da celebração do Contrato de Autonomia do 

Agrupamento de Escolas nº 1 de Santiago do Cacém. Assim, pretende dar resposta aos objetivos 

expressos nesse documento, nomeadamente ao objetivo geral – “Diminuir o número de conflitos entre 

pares (alunos)” e ao objetivo operacional – “Proporcionar, aos alunos do 1º e 2º ciclos, atividades de 

animação, que cubram 100% da mancha não letiva dos alunos”. 

 

Funções do Animador Sociocultural: 

O animador sociocultural irá desempenhar as suas funções/atividades no Agrupamento de Escolas nº 1 

de Santiago do Cacém – Escola Básica Frei André da Veiga. 

As suas atividades serão desenvolvidas com crianças e jovens entre os 5 e 16 anos de idade, do 1º e 2º 

Ciclo do Ensino Básico, em duas salas de convívio, no período compreendido entre as 10:00h-10:30h – 
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intervalo, as 12:00h-14:30h – período de almoço e das 15:30h-17:30h – intervalo e período da tarde, 

durante o período das atividades letivas. 

Nas interrupções letivas, Natal, Carnaval e Páscoa, os animadores poderão desenvolver as suas atividades 

com alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, mediante inscrição, durante o período da manhã, almoço e o 

período da tarde. 

Assim, passamos a elencar alguns dos objetivos que devem ser cumpridos/concretizados: 

 Ocupar os tempos não letivos das crianças e jovens; 

 Elaborar um plano de atividades/de ação; 

 Elaborar relatórios de atividades; 

 Promover a integração social das crianças e jovens; 

 Instituir/promover regras de convivência pessoal e social; 

 Organizar, coordenar e/ou desenvolver atividades de animação; 

 Promover o desenvolvimento sociocultural de grupos; 

 Desenvolver atividades de caráter lúdicas, cultural e formativas; 

 Incentivar e estimular grupos para participarem no desenvolvimento do seu próprio meio; 

 Transmitir conhecimentos educativos e culturais; 

 Dinamizar grupos de crianças e jovens; 

 Contribuir para o desenvolvimento da cultura das crianças e jovens; 

 Contribuir para o desenvolvimento da capacidade de autonomia, criatividade e iniciativa das crianças e 

jovens; 

 Facilitar processos de comunicação individual e em grupo; 

 Intervir, juntamente com outros profissionais, em grupos de crianças e jovens com comportamentos 

desajustados. 
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