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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2020-2021 – ÁREA DE INTEGRAÇÃO - ENSINO SECUNDÁRIO- CURSOS PROFISSIONAIS - NÍVEL IV 

10.º, 11.º E 12.º (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 
 

 
DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM / 

PONDERAÇÃO  
 

Aprendizagens Essenciais  

 
Instrumentos de Avaliação 

 
  Competências Específicas 

 
 

1 - Análise e sistematização 
(50 %) 

 

 
Esta disciplina tem como objetivo proporcionar o desenvolvimento de 
um conjunto de saberes provenientes das diversas áreas científicas 
e, simultaneamente, contribuir para uma melhor compreensão do 
mundo contemporâneo nas diferentes vertentes e uma preparação 
esclarecida para a inserção na vida social e no mercado de trabalho. 
A Área de Integração, constituindo uma área de saberes 
interdisciplinares, deve ser integradora de competências. 
Nessa perspetiva, as AE desta disciplina estão estruturadas em 3 
grandes Áreas: 
“A Pessoa”; 
“A Sociedade”; 
“O Mundo”. 
Em cada ano letivo são lecionados 2 módulos.  
Cada um dos módulos é constituído por 3 Temas-problema, com 
tempos equitativamente geridos, selecionados a partir dos diferentes 
Temas-problema do programa. 
Para que o desenvolvimento curricular seja abrangente e equilibrado, 
cada módulo terá de incorporar 1 Tema-problema das 3 Áreas 
propostas. 
 

 
- Testes 
- Fichas de Trabalho 
- Questões de aula 
(oral/escrita). 
- Trabalhos de grupo. 
- Apresentações orais de 
trabalhos individuais ou 
em grupo (elaboração de 
posters, comentários, 
mapas concetuais; 
participação num role-
play; relatórios de 
atividades; mapas de 
conceitos); 
- Trabalhos de pesquisa; 
- Debates. 
 
 
 
 
 
 

 

Ao nível da análise e 
sistematização pretende-se 
que cada discente: 
- Analise factos, teorias, 
situações, identificando os 
seus elementos ou dados, em 
particular numa perspetiva 
disciplinar e interdisciplinar. 
- Analise textos com diferentes 
pontos de vista; confronte 
argumentos para encontrar 
semelhanças, diferenças, 
consistência interna. 
- Realize tarefas de síntese, 
planificação, revisão, registo 
seletivo e organização. 
Ao nível da problematização 
e argumentação pretende-se 
que cada discente: 

 
2 - Problematização e 

argumentação 
 

(30%) 
 

3 - Comunicação 
(20%) 
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Face ao exposto, os Temas-problemas abordados serão os 
constantes dos manuais adotados: 
Área de Integração - Elsa Silva e Rosa Moinhos, Plátano Editora 
 

Nota: 
A aplicação dos 
instrumentos de avaliação 
é flexível, podendo alguns 
dos instrumentos 
apresentados não serem 
aplicados em todos os 
módulos e/ou em todas 
as turmas, dependendo 
do perfil de discentes de 
cada turma/curso. 
 
 
 

- Discuta conceitos ou factos 
numa perspetiva disciplinar e 
interdisciplinar, incluindo 
conhecimento disciplinar 
específico. 
- Problematize situações. 
- Mobilize o discurso (oral e 
escrito) argumentativo 
(expresse uma tomada de 
posição, pense e apresente 
argumentos e contra-
argumentos, rebata os contra-
argumentos). 
- Organize debates que 
requeiram sustentação de 
afirmações, elaboração de 
opiniões ou análises de factos 
ou dados.  
Ao nível da comunicação 
pretende-se que cada 
discente: 
- Analise e interprete textos 
científicos e/ou outros. 
 - Participe em contextos 
comunicativos diversificados.  
- Comunique, oralmente ou 
por escrito, com correção 
linguística. 
 

 

Áreas de competências do Perfil do Aluno: 

A  –  L i n g u a g e n s  e  T e x t o s B - Informação e comunicação C – Raciocínio e resolução de problemas  D – Pensamento crítico e criativo  E – Relacionamento interpessoal  

F –  Desenvo lv imento pessoa l e autonomi a G –  Bem  –  e s t ar ,  saúde  e  am b ient e H –  Sensib il idade estética e art ístic a I – Saber científico, técnico e tecnológico  J – Consciência e domínio do corpo 

   



1/2 

 

                                            

 

Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
 
 

 

 

 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2020-21 – INGLÊS - 11.º ANO - ENSINO SECUNDÁRIO CURSOS PROFISSIONAIS- (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 

 
DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM / 

PONDERAÇÂO  
 

Aprendizagens Essenciais 

 
 

Instrumentos de Avaliação 
por Módulo 

 

 

   
Competências Específicas/ 

Áreas de competências do Perfil 
do Aluno: 

 

Ouvir 
(20%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Compreensão oral  
Compreender vários tipos de discurso e seguir linhas de 
argumentação dentro das áreas temáticas apresentadas, 
integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos 
adquiridos em outras disciplinas; interpretar atitudes, 
emoções, pontos de vista e intenções do(a) autor(a) e 
informação explícita e implícita em diversos tipos de texto; 
identificar marcas do texto oral que introduzem mudança de 

estratégia discursiva, de assunto e de argumentação; 
interagir progressivamente na diversidade da língua inglesa 
em contexto de uso internacional, envolvendo falantes de 
culturas distintas. 
 

Compreensão escrita  
Ler, compreender e identificar diversos tipos de texto; 
descodificar palavras-chave, ideias presentes no texto, 
marcas do texto oral e escrito que introduzem mudança de 
estratégia discursiva, de assunto e de argumentação; 

1 Ficha 
1 Teste de Avaliação 
Formativa 
1 Apresentação oral 
Grelha de atitudes 
observadas em aula 
 
Metodologia: 
Trabalho individual e 

de pares /grupo 
 

 
 
 
 
 

Criativo (A, C, D, J) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Crítico/Analítico (A, B, C, 
D, G) 
 
 

 

Ler 
(20%) 
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interpretar informação explícita e implícita em diversos tipos 
de texto, pontos de vista e intenções do(a) autor(a). 
 
 
Expressão escrita 
Elaborar respostas adequadas; responder a um questionário, 
email, chat e carta, de modo estruturado, atendendo à sua 
função e destinatário, dentro das áreas temáticas, integrando 
a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos em 

outras disciplinas. 
 
Planificar e produzir, de forma articulada, enunciados para 
descrever, narrar e expor informações e pontos de vista; 
elaborar textos claros e variados, de modo estruturado, 
atendendo à sua função e destinatário. 
 
 
 
 
Expressão Oral 
Interagir com eficácia, participando em discussões, 
defendendo pontos de vista; interagir, pedindo clarificação, 
reformulação e/ou repetição; usar formas alternativas de 
expressão e compreensão, recorrendo à reformulação do 
enunciado para o tornar mais compreensível. 
 
 

Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas 
apresentadas; produzir enunciados para descrever, narrar e 
expor informações e pontos de vista. 
 
 

 
 
 
        Sistematizador     
/organizador (A, B, C, I, J) 
 
 
 
 

 
 
Questionador (A, F, G, I, J) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indagador / Investigador (C, 
D, F, H, I) 
 
 
 
 
Comunicador (A, B, D, E, H) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escrever 
(30%) 

 
 
 
 
 
 
 

Falar 
(30%) 

 
 

NOTA: A COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA E A COMPETÊNCIA SÓCIOCULTURAL SERÃO DESENVOLVIDAS E AVALIADAS AO LONGO DE TODO O ANO LETIVO. 



 

Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
 
 

 

 

 

1/1 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2020/2021 – BIOLOGIA – ENSINO PROFISSIONAL 

DOMÍNIOS DE 
APRENDIZAGEM 
/PONDERAÇÃO 

Aprendizagens Especificas 
(de acordo com as aprendizagens essenciais) 

Instrumentos de Avaliação 
Descritores do “Perfil dos 

Alunos 

1. Conceitos, leis, 
princípios e 

teorias científicas 
(60%) 

Conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Conhecer, compreender e aplicar conceitos, princípios e teorias científicas. 

• Aplicar conhecimentos a novas situações/resolução de problemas, explicando as estratégias 

de resolução e avaliando os resultados.                                                                  

• Relacionar dados/factos. 

• Interpretar dados de natureza diversa. 

 
✓ Situação-problema 

✓ Fichas de trabalho individuais 
e/ou de grupo  

✓ Testes 

✓ Questão aula  

✓  Debate/Role Play 

✓ Relatórios 
científicos/Relatórios de 
saídas de campo 

✓ Produto dos trabalhos de 
grupo e/ou individuais  

✓ Grelhas de registo de 
observação formais ou 
informais, em contexto de 
sala de aula e laboratório 

✓ Grelhas de autoavaliação e 
heteroavaliação 

✓ Trabalhos inseridos em DAC 

 

Conhecedor/sabedor/informado/culto 
(A, B, G, I, J) 

Criativo (A, C, D; J) 

Crítico/analítico (A, B, C, D, G) 

Questionador/ Investigador (A, C, D, F, 
G, I, J) 

Respeitador da diferença do outro (A, 
B, E, F, H) 

Sistematizador/Organizador (A, B, C, I, 
J) 

Comunicador/Interventor (A, B, D, E, 
G, H, I) 

Participativo/Colaborador (B, C, D, E, 
F) 

Responsável/Autónomo (C, D, E, F, G, 
I, J) 

Cuidador de si e do outro (A, B, E, F, G, 
I, J) 

Autoavaliador 

2. Trabalho 
experimental/ 
laboratorial 

(20%) 

Conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Identificar/formular problemas e hipóteses. 

• Planificar e /ou executar procedimentos experimentais de acordo com as regras de 

segurança. 

• Tratar e comunicar resultados experimentais. 

• Interpretar estudos experimentais com dispositivos de controlo e variáveis controladas, 

dependentes e independentes. 

• Avaliar criticamente procedimentos e resultados. 

• Manusear corretamente instrumentos específicos. 

• Ser persistente, resiliente e colaborativo no trabalho de equipa. 

3. Ciência-
Tecnologia-
Sociedade-
Ambiente 

  (20%) 

Conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Formular e comunicar opiniões críticas cientificamente fundamentadas e relacionadas com 

a CTSA (Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente). 

• Reconhecer a influência de fatores históricos, tecnológicos e sociológicos na construção 

dinâmica do conhecimento científico. 

• Utilizar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar 

informação. 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS: A – LINGUAGEM E TEXTOS; B – INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO; C – RACIOCÍNIO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS; D – PENSAMENTO CRÍTICO E PENSAMENTO CRIATIVO; E – RELACIONAMENTO INTERPESSOAL; F – 

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E AUTONOMIA; G – BEM-ESTAR, SAÚDE E AMBIENTE; H – SENSIBILIDADE ESTÉTICA E ARTÍSTICA; I – SABER CIENTÍFICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO; J – CONSCIÊNCIA E DOMÍNIO DO CORPO 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2020-21 – EDUCAÇÃO FÍSICA - 11.º ANO - CURSOS PROFISSIONAIS - (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 
DOMÍNIOS DE 

APRENDIZAGEM/ 
PONDERAÇÃO 

Aprendizagens Essenciais 
(são apresentadas por módulo) 

Instrumentos 
de Avaliação 

Competências Específicas/ 
Áreas de competências do Perfil do Aluno: 

ÁREA DAS ATIVIDADES 
FÍSICAS 

(Módulos 2, 5, 8 e 11) 
 

80% +20% 

No 2.º ano o aluno desenvolve as seguintes competências essenciais: 
Nível Introdução num jogo desportivo coletivo, diferente do demonstrado no 
1.º ano do ciclo de formação; 
Nível Elementar na ginástica de solo e Nível Introdução num aparelho da 
ginástica de aparelho, diferente do demonstrado no 1.º ano do 
ciclo de formação; 
Nível Introdução, no grupo das Outras Atividades Físicas Desportivas, numa 
aprendizagem diferente daquela demonstrada no 1.º ano do ciclo de 
formação, ou, em alternativa, o Nível Elementar na aprendizagem 
desenvolvida no 1.º ano do ciclo de formação; 
Nível Introdução, no grupo da Dança, numa outra dança social ou tradicional 
portuguesa, diferente da demonstrada no 1.º ano do ciclo de formação. 

Grelhas de 
observação direta 

 
Trabalhos/ 

exercícios em 
grupo, a pares e 

individuais 

Proporcionar atividades formativas, em grupos homogéneos e 
heterogéneos, que possibilitem ao aluno: aceitar opções, falhas e 
erros dos companheiros; aceitar o apoio dos companheiros nos 
esforços de aperfeiçoamento próprio; aceitar ou argumentar pontos 
de vista diferentes; promover estratégias que induzam respeito por 
diferenças de características, crenças ou opiniões. Proporcionar 
atividades formativas que possibilitem ao aluno: saber questionar 
uma situação; realizar ações de comunicação verbal e não verbal 
pluridirecional. Proporcionar atividades formativas que possibilitem 
ao aluno, em todas as situações: apreciar os seus desempenhos e os 
dos outros, dando e aceitando sugestões de melhoria; identificar 
aspetos críticos que permitam a melhoria do seu desempenho; 
identificar pontos fracos e fortes das suas aprendizagens; utilizar os 
dados da sua autoavaliação para se envolver na aprendizagem; 
interpretar e explicar as suas opções; descrever processos de 
pensamento e ação, usados durante a realização de uma tarefa ou 
abordagem de um problema. Proporcionar atividades formativas que, 
em todas as situações, criem aos alunos oportunidades de: cooperar 
com os companheiros na procura do êxito pessoal e do grupo; 
cooperar, promovendo um clima relacional favorável ao 
aperfeiçoamento pessoal e prazer proporcionado pelas atividades; 
aplicar as regras de participação, combinadas na turma; agir com 
cordialidade e respeito na relação com os colegas e o professor; 
respeitar as regras organizativas que permitam atuar em segurança; 
cumprir e fazer cumprir regras de arbitragem; apresentar iniciativas e 
propostas; ser autónomo na realização das tarefas; cooperar na 
preparação e organização dos materiais. Proporcionar atividades 
formativas que impliquem, por parte do aluno: conhecer e aplicar 
cuidados de higiene; conhecer e aplicar as regras de segurança 
pessoal e dos companheiros; conhecer e aplicar regras de preservação 
dos recursos materiais; reforçar o gosto pela prática regular de 
atividade física; aplicar processos de elevação do nível funcional da 
aptidão física. 

ÁREA DOS 
CONHECIMENTOS 

(Módulo 14) 
 

80% +20% 

Conhecer processos de controlo do esforço e identificar sinais de fadiga ou 
de inadaptação à exercitação praticada, evitando riscos para a saúde, tais 
como: dores, mal-estar, dificuldades respiratórias, fadiga e recuperação 
difícil. 
Compreender, traduzindo em linguagem própria, a dimensão cultural da 
atividade física na atualidade e ao longo dos tempos: identificando as 
características que lhe conferem essa dimensão; reconhecendo a diversidade 
e variedade das atividades físicas, e os contextos e objetivos com que se 
realizam; distinguindo Desporto e Educação Física, reconhecendo o valor 
formativo de ambos, na perspetiva da educação permanente. 

Trabalho de 
investigação 

 
Apresentações 

orais 
 

Grelhas de registo 
 

Fichas de 
autorregulação 

ÁREA DA APTIDÃO 
FÍSICA 

(Módulo 16) 
 

Formativo 

O aluno deve ficar capaz de desenvolver capacidades motoras evidenciando 
aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de 
Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 

Aplicação da 
Bateria de testes 

do FITescola 
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Disciplina: Educação Física 

Anos: 11º ano 

Ciclo/ Curso: Cursos Profissionais 

 

 
 
Critérios de Avaliação 

 
 
 

PLANO EDUCATIVO ESPECIAL 

CURSO PROFISSIONAL 

 
Porque legalmente estão privados de prestar provas práticas dos conhecimentos relativos às matérias, bem como dos Testes de Aptidão Física e Matérias, ou ainda por se 

encontrarem ao abrigo do Despacho n.º 8553-A/2020, por serem considerados doentes de risco e que se encontram impossibilitados de assistir às atividades letivas e formativas 

presenciais em contexto de grupo ou turma, estabeleceu o GEF um regime especial de Avaliação que permitirá ao professor e ao aluno um controlo permanente da sua 

aprendizagem, definindo objectivos a atingir no final de cada período para cada nível de aprendizagem, ou seja Nível Introdução ou Elementar, assim o aluno será avaliado da 

seguinte forma: 

 

Por módulo: 

 
 
 

Trabalho          ----------------------------------------------------------------------------- 80% 

 

Atitudes / Valores   ----------------------------------------------------------------------- 20% 

 

 

 

Ao aluno será entregue um documento orientador do Plano de Avaliação após análise do Atestado Médico, e que terá de ser assinada pelo EE. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2020-2021 – FÍSICA E QUÍMICA – CURSOS PROFISSIONAIS 

DOMÍNIOS DE 
APRENDIZAGEM / 

PONDERAÇÂO  

Aprendizagens Especificas 

(de acordo com as aprendizagens essenciais) 

Instrumentos de Avaliação Descritores do “Perfil dos 
Alunos” 

 
 

1-Conceitos, leis, 
princípios e 

teorias científicas 
(50%) 

 

Conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Conhecer, compreender, relacionar e aplicar conceitos, princípios e teorias científicas. 

• Aplicar conhecimentos a novas situações/resolução de problemas, explicando as 
estratégias de resolução e avaliando os resultados. 

• Interpretar, sistematizar e relacionar dados de natureza diversa (gráficos, tabelas, 
modelos, simulações computacionais, relatórios, textos, …). 

• Utilizar raciocínio matemático. 

 

➢ Fichas de trabalho  

➢ Testes 

➢  Questão aula  

➢  Debate/Role Play 

➢ Relatórios 

➢ Trabalhos de pesquisa de 

grupo e/ou individuais  

➢ Apresentações orais 

➢ Grelhas de registo de 

observação, em contexto 

de sala de aula e 

laboratório 

➢ Ficha de auto-avaliação e 

heteroavaliação 

➢ Trabalhos inseridos em 

DAC 

 
Conhecedor/sabedor/informado/culto (A, 
B, G, I, J) 
 
Criativo (A, C, D; J) 
 
Crítico/analítico (A, B, C, D, G) 
 
Questionador/ Investigador (A, C, D, F, G, I, 
J) 
 
Respeitador da diferença do outro (A, B, E, 
F, H) 
 
Sistematizador/Organizador (A, B, C, I, J) 
 
Comunicador/Interventor (A, B, D, E, G, H, 
I) 
 
Participativo/Colaborador (B, C, D, E, F) 
 
Responsável/Autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 
 
Cuidador de si e do outro ( A, B, E, F, G, I, J) 
 
Autoavaliador 
 

 
 

2-Trabalho 
experimental 

(30%) 
 

 
 

Conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Identificar/formular problemas e hipóteses. 

• Planificar e/ou executar procedimentos experimentais em segurança. 

• Tratar e comunicar resultados experimentais. 

• Avaliar criticamente procedimentos e resultados. 

• Manusear corretamente instrumentos específicos. 

• Ser persistente, resiliente e colaborativo no trabalho entre pares. 

 
 
 

3-Literacia 
Científica 

(20%) 

Conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este domínio: 

• Utilizar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar e 
mobilizar informação. 

• Reconhecer o modo como o conhecimento científico é construído, validado e 
transmitido pela comunidade científica. 

• Analisar situações da história da ciência incorporando-as na construção do 
conhecimento científico. 

• Descrever, explicar e prever fenómenos. 

• Reconhecer a importância do conhecimento científico na sociedade actual. 
• Formular e comunicar opiniões críticas cientificamente fundamentadas promovendo o 

bem estar e a sustentabilidade. 
 



Critérios de Avaliação _ (abreviatura da disciplina- exp: OTET)_(CEF OU PROF.-indicar o curso- expl TURISMO)_(10ºOU11ºOU12º AnoOU2ºAno)_2020_21 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO   2020-2021  DISCIPLINA DA COMPONENTE TÉCNICA: Gestão e Organização dos Serviços e Cuidados de Saúde 
 
11º ANO – CURSO PROFISSIONAL de Técnico Auxiliar de Saúde 
 

 
DOMÍNIOS DE 

APRENDIZAGEM / 
PONDERAÇÂO  

Objetivos de aprendizagem 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

 
Competências Específicas 

 

Conhecimentos e 
capacidades/ 80% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Caracterizar as diferentes unidades e 
serviços tendo em conta a natureza 
da prestação de cuidados na rede 
nacional de cuidados de saúde; 

• Identificar a tipologia de 
equipamentos por serviço; 

• Identificar a tipologia de materiais 
por serviço; 

• Explicar que as tarefas que se 
integram no âmbito de intervenção 
do/a Técnico/a Auxiliar de saúde 
terão de ser sempre executados com 
orientações e supervisão de um 
profissional de saúde; 

• Identificar as tarefas que têm de ser 
executadas sob supervisão direta do 
profissional de saúde e aquelas que 
podem ser executadas sozinho; 

• Explicar a importância de se atualizar 
e adaptar a novos produtos, 
materiais, equipamentos e 
tecnologias no âmbito das suas 

• - Questionários 

 

• Fichas/testes 

escritos 

 
 

• Grelhas de 

observação 

 

• Projetos 

 
 

• Apresentações 

orais 

 

• Posters. 

 

 
Conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio:  

• Conhecer, compreender e aplicar conceitos, 
princípios e teorias científicas.  
• Aplicar conhecimentos a novas 
situações/resolução de problemas, explicando as 
estratégias de resolução e avaliando os 
resultados.                                                                   
• Relacionar dados/factos.  
• Interpretar dados de natureza diversa.  
• Tratar e comunicar resultados experimentais.  
• Interpretar estudos experimentais com 
dispositivos de controlo e variáveis controladas, 
dependentes e independentes.  
• Avaliar criticamente procedimentos e 
resultados.  
• Manusear corretamente instrumentos 
específicos.  
• Ser persistente, resiliente e colaborativo no 
trabalho de equipa.  

 



Critérios de Avaliação _ (abreviatura da disciplina- exp: OTET)_(CEF OU PROF.-indicar o curso- expl TURISMO)_(10ºOU11ºOU12º AnoOU2ºAno)_2020_21 

 

 
Socio afetivo/ 20%  

 

atividades; 

• Explicar o dever de agir em função 
das orientações do Profissional de 
saúde; 

• Explicar a importância da sua 
atividade para o trabalho de equipa 
multidisciplinar; 

• Explicar a importância de assumir 
uma atitude pró-ativa na melhoria 
contínua da qualidade, no âmbito da 
sua ação profissional; 

• Explicar a importância de cumprir as 
normas de segurança, higiene e saúde 
no trabalho assim como preservar a 
sua apresentação pessoal; 

• Explicar a importância de agir de 
acordo com normas e/ ou 
procedimentos definidos no âmbito 
das suas atividades; 

• Explicar a importância de prever e 
antecipar riscos; 

• Explicar a importância de desenvolver 
uma capacidade de alerta que 
permita sinalizar situações ou 
contextos que exijam intervenção. 

  
 
 
 
 
Conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio:  

• Formular e comunicar opiniões críticas 
cientificamente fundamentadas e relacionadas com a 
CTSA (Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente).  
• Reconhecer a influência de fatores históricos, 
tecnológicos e sociológicos na construção dinâmica do 
conhecimento científico.  
• Utilizar instrumentos diversificados para 
pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar 
informação.  

 

 

Áreas de competências do Perfil do Aluno:* 

A  –  L i n g u a g e n s  e  T e x t o s B - Informação e comunicação C – Raciocínio e resolução de problemas D – Pensamento crítico e criativo E – Relacionamento interpessoal 

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia G – Bem – estar, saúde e ambiente  H – Sensibilidade estética e artística I – Saber científico, técnico e tecnológico J – Consciência e domínio do corpo 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO   2020-2021    DISCIPLINA DA COMPONENTE TÉCNICA: Higiene, Segurança e Cuidados Gerais 
 
11º ANO – CURSO PROFISSIONAL de Técnico Auxiliar de Saúde 
 

 
DOMÍNIOS DE 

APRENDIZAGEM / 
PONDERAÇÂO  

Objetivos de aprendizagem 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

 
Competências Específicas 

 
 
 

Conhecimentos e 
capacidades/ 80% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Identificar a terminologia e os 
conceitos associados aos diferentes 
tipos de posicionamento; 

• Identificar os diversos tipos de 

ajuda técnicas e funcionalidade 
das mesmas; 

• Identificar os diferentes tipos de 
transferência e princípios 
associados; 

• Explicar que as tarefas que se 
integram no âmbito de intervenção 

do/ a Técnico/a Auxiliar de saúde 
terão de ser sempre executados 
com orientação e supervisão de um 
profissional de saúde; 

• Identificar as tarefas que têm de 
ser executadas sob supervisão 
direta do profissional de saúde e 
aquelas que podem ser executadas 

- 

• Questionários 

 

• Fichas/testes 

escritos 

 
 

• Grelhas de 

observação 

 

• Projetos 

 
 

• Apresentações 

orais 

 

• Posters. 

 
Conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio:  

• Conhecer, compreender e aplicar conceitos, 
princípios e teorias científicas.  
• Aplicar conhecimentos a novas 
situações/resolução de problemas, explicando as 
estratégias de resolução e avaliando os 
resultados.                                                                   
• Relacionar dados/factos.  
• Interpretar dados de natureza diversa.  
• Tratar e comunicar resultados experimentais.  
• Interpretar estudos experimentais com 
dispositivos de controlo e variáveis controladas, 
dependentes e independentes.  
• Avaliar criticamente procedimentos e 
resultados.  
• Manusear corretamente instrumentos 
específicos.  
• Ser persistente, resiliente e colaborativo no 
trabalho de equipa.  
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sozinho; 

• Aplicar técnicas de 
posicionamentos, mobilização, 
transferência e transporte 
utilizando diferentes ajudas 
técnicas, tendo em conta as 
orientações do profissional de 

saúde a capacidade do indivíduo e 
os princípios de ergonomia e riscos 
associados; 

• Explicar a importância de 
demonstrar compreensão, 
paciência e sensibilidade na 
aplicação adequada de técnicas de 
posicionamentos, mobilização, 
transferência e transporte;  

• Explicar a importância de agir em 

função da capacidade de 
autonomia do utente, e de 
valorizar pequenos progressos; 

• Explicar a importância de manter 
autocontrolo em situações críticas 
e de limite; 

• Explicar a importância de se 

atualizar e adaptar a novos 
produtos, materiais, equipamentos 
e tecnologias no âmbito das suas 
atividades; 

• Explicar o dever de agir em função 
das orientações do profissional de 
saúde; 

• Explicar o impacte das suas ações 
na interação e bem-estar 
emocional de terceiros;  

• Explicar a importância da sua 
atividade para o trabalho de 
equipa multidisciplinar; 
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Socio afetivo/ 20%  

 
 
 

• Explicar a importância de assumir 
uma atitude pró-ativa na melhoria 
contínua da qualidade, no âmbito 
da sua ação profissional; 

• Explicar a importância de cumprir 

as normas de segurança, higiene e 
saúde no trabalho assim como 
preservar a sua apresentação 
pessoal; 

• Explicar a importância de agir de 
acordo com as normas e/ ou 
procedimentos definidos no âmbito 
das suas atividades; Explicar a 

importância de adequar a sua ação 
profissional a diferentes públicos e 
culturas; 

• Explicar a importância de adequar 
a sua ação profissional a diferentes 
contextos institucionais no âmbito 
dos cuidados de saúde; 

• Explicar a importância de prever e 

antecipar riscos na aplicação 
adequada de técnicas nos 
posicionamentos, mobilização, 
transferência e transporte; 

• Explicar a importância de 
demonstrar segurança durante a 
execução das suas tarefas; 

• Explicar a importância da 

concentração na aplicação 
adequada de técnicas de 
posicionamentos, mobilização, 
transferência e transporte; 

• Explicar a importância de 
desenvolver as suas atividades 
promovendo a humanização do 
serviço; 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio:  

• Formular e comunicar opiniões críticas 
cientificamente fundamentadas e relacionadas com a 
CTSA (Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente).  
• Reconhecer a influência de fatores históricos, 
tecnológicos e sociológicos na construção dinâmica do 
conhecimento científico.  
• Utilizar instrumentos diversificados para 
pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar 
informação.  
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• Explicar a importância de 
desenvolver uma capacidade de 
alerta que permita sinalizar 
situações ou contextos que exijam 
intervenção; 

• Distinguir os conceitos de lavagem, 

desinfeção, esterilização, métodos 
e técnicas associadas; 

• Identificar a tipologia de produtos 
utilizados nos processos de 
lavagem e desinfeção: aplicação e 
recomendações associadas, 

• Identificar as diferentes etapas do 

processo de tratamento de roupas-
recolha, triagem, transporte e 
acondicionamento, tendo em conta 
os procedimentos definidos e 
diferentes níveis de risco; 

•  Identificar a tipologia de produtos 

de higiene e limpeza da unidade 
do utente: tipo de utilização, 
manipulação e modo de 
conservação; 

• Identificar diferentes etapas do 
processo de lavagem e 
higienização de instalações e 
mobiliário da unidade do doente, 
bloco operatório, unidade de 
isolamento e outros serviços que 
tenham especificidades no 
controlo da infeção, tendo em 

conta os procedimentos definidos e 
diferentes níveis de risco; 

• Identificar os diferentes tipos de 
etapas do processo de lavagem e 
desinfeção de materiais: hotelaria, 
apoio clínico; 
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• Identificar os diferentes tipos e 
etapas do processo de lavagem e 
desinfeção de equipamentos, do 
serviço/ unidade tendo em conta 
as instruções do fabricante, os 
procedimentos definidos e 
diferentes níveis de risco; 

• Identificar os diferentes tipos de 
tratamento e etapas do processo 
de lavagem de materiais e 
equipamentos utilizados na 
lavagem, higienização e desinfeção 
de instalações/ superfícies do 
serviço/ unidade tendo em conta 
os procedimentos definidos e 
diferentes níveis de risco; 

• Identificar os diferentes tipos de 

resíduos e tipologia de tratamento 
associado:  recolha, triagem, 
transporte e acondicionamento e 
manuseamento;  

• Identificar noções básicas 
associadas aos fatores inibidores e 
promotores do bem-estar a pessoas 
em fim de vida; 

• Identificar as especificidades dos 
cuidados (alimentação, 
eliminação, higiene e hidratação) a 
prestar a utentes em final de vida; 

• Identificar noções básicas sobre as 
diferentes fazes do luto e as 

formas de lidar com as mesmas. 
 

 
 

 

Áreas de competências do Perfil do Aluno:* 
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A  –  L i n g u a g e n s  e  T e x t o s B - Informação e comunicação C – Raciocínio e resolução de problemas D – Pensamento crítico e criativo E – Relacionamento interpessoal 

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia G – Bem – estar, saúde e ambiente  H – Sensibilidade estética e artística I – Saber científico, técnico e tecnológico J – Consciência e domínio do corpo 
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – MATEMÁTICA – 11º ANO – CURSOS PROFISSIONAIS – 2020/2021 
 

Domínios / Ponderação Aprendizagens Essenciais Instrumentos de Avaliação 
Competências Específicas / 

Descritores do Perfil do Aluno2 

Conceitos e procedimentos 

• Funções Reais 

• Estatística 

• Probabilidade 

(75%)1 

As aprendizagens essenciais são as que se encontram indicadas nos 
respetivos documentos de referência e que correspondem às especifici-
dades definidas legalmente, podendo ser consultadas em 
https://anqep.gov.pt/np4/476.html. Testes escritos 

 
 Questões-aula  
 
Trabalhos individuais 
 
Fichas de trabalho  
 
Apresentações orais  
 
Grelhas de registo de ob-
servação em contexto de 
sala de aula  
 
Trabalhos inseridos em 
DAC 
 

• Conhecedor/ sabedor/ culto/ infor-
mado (A, B, G, I, J) 

• Criativo (A, C, D, J) 

• Crítico/ analítico (A, B, C, D, G) 

• Indagador/ investigador (C, D, F, H, I) 

• Respeitador da diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 

• Sistematizador/ organizador (A, B, C, 
I, J) 

• Questionador (A, F, G, I, J) 

• Comunicador (A, B, D, E, H) 

• Autoavaliador (A, B, C, D, E, F, G, H, I, 
J) 

• Participativo/ colaborador (B, C, D, E, 
F) 

• Responsável/ autónomo (C, D, E, F, 
G, I, J) 

• Cuidador de si e do outro (B, E, F, G) 

Capacidades transversais 

• Resolução de problemas 

• Raciocínio matemático 

• Comunicação matemática 

(25%)1 

• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias e explicar raciocínios, proce-
dimentos e conclusões; 

• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos mate-
máticos e na capacidade de analisar o próprio trabalho, regulando a 
sua aprendizagem; 

• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situa-
ções que envolvam a Matemática no percurso escolar e na vida em 
sociedade; 

• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana 
e social; 

• Utilizar recursos tecnológicos (calculadora gráfica, ambientes de 
geometria dinâmica, aplicações interativas, folha de cálculo ou ou-
tras), nomeadamente para resolver problemas, explorar, investigar e 
comunicar; 

• Abordar situações novas com interesse, espírito de iniciativa e criati-
vidade. 

 
______________________ 
1 Ponderação atribuída para cada domínio e respetivas capacidades transversais. 
2 Áreas de competências do Perfil do Aluno: 
A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento 
pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo. 

https://anqep.gov.pt/np4/476.html
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2020-21 – PORTUGUÊS 11.º ANO - ENSINO SECUNDÁRIO – CURSOS PROFISSIONAIS - (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE 

CURRICULAR) 
 

DOMÍNIOS DE 
APRENDIZAGEM / 

PONDERAÇÃO  
 

Aprendizagens Essenciais 

 
 

Instrumentos de Avaliação 
 
 

  Competências Específicas/ 
Áreas de competências do 
Perfil do Aluno 

 
 
 
 

ORALIDADE: 
(20%) 

 
        - Compreensão 

(8%) 
+ 

   - Expressão 
(12%) 

 
 
 
 

 
Compreensão 
- Interpretar textos orais dos géneros: exposição sobre um tema, discurso 
político e debate, evidenciando perspetiva crítica e criativa.  
- Avaliar os argumentos de intervenções orais (exposições orais, discursos 
políticos e debates).  
 
Expressão 
- Fazer exposições orais para apresentação de temas, de opiniões e de 
apreciações críticas (de debate, de filme, de peça de teatro, de livro, de 
exposição ou outra manifestação cultural).  
- Preparar adequadamente as apresentações orais através de uma 
planificação cuidada.  
- Utilizar recursos verbais e não-verbais adequados à eficácia das 
apresentações orais a realizar.  
- Avaliar, individualmente e/ou em grupo, os discursos orais produzidos 
por si próprio, através da discussão de diversos pontos de vista.  
  

 
Ø Ficha de trabalho 

individual e/ou em grupo 
 
 
Ø Questionário oral  

 
 

Ø Questão de aula 
 
 

Ø Exposição oral e escrita  
 
 

Ø  Produção textual 
 

 
Ø Trabalho em grupo e/ou 

 
Comunicador (A, B, D, E, H) 
  
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J)  
 
Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J)  
Respeitador da diferença/ do 
outro (A, B, E, F, H) 
 
Participativo/ colaborador 
(B, C, D, E, F) 
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LEITURA 
(20%) 

 
 

 
 

- Ler em suportes variados textos de diferentes graus de complexidade 
argumentativa dos géneros seguintes: discurso político, apreciação crítica 
e artigo de opinião.  
- Realizar leitura crítica e autónoma. 
- Analisar a organização interna e externa do texto.  
- Clarificar tema(s), subtemas, ideias principais, pontos de vista.  
- Analisar os recursos utilizados para a construção do sentido do texto.  
- Interpretar o texto, com especificação do sentido global e da 
intencionalidade comunicativa.  
- Utilizar criteriosamente procedimentos adequados ao registo e 
tratamento da informação.  
- Exprimir, com fundamentação, pontos de vista suscitados por leituras 
diversas.  

individual 
 
 

Ø Dramatização (role-play) 
 
 

Ø Simulação / jogos 
 
 

Ø Comentário de imagens 
fixas e/ou em 
movimento 

 
 

Ø Ficha de gramática 
 
 

Ø Atividade de leitura 
 
 

Ø Atividade de 
compreensão oral 
 
 

Ø Atividade de 
compreensão escrita 

 
 

Ø Portefólio digital 
 
 

Ø  Grelha de observação 
 

 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J) 
 
Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Leitor (A, B, C, D, F, H, I) 

 
 

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

(25%) 
 

 
 

- Interpretar obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros, 
produzidas entre os séculos XVII e XIX (ver Anexo 1).  
- Contextualizar textos literários portugueses dos séculos XVII ao XIX de 
vários géneros em função de grandes marcos históricos e culturais.  
- Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos manifestados nos textos.  
- Analisar o valor de recursos expressivos para a construção do sentido do 
texto, designadamente: adjetivação, gradação, metonímia, sinestesia.  
- Comparar textos de diferentes épocas em função dos temas, ideias, 
valores e marcos históricos e culturais.  
- Debater, de forma fundamentada e sustentada, oralmente ou por escrito, 
pontos de vista fundamentados, suscitados pela leitura de textos e autores 
diferentes.  
- Mobilizar para a interpretação textual os conhecimentos adquiridos 
sobre os elementos constitutivos do texto poético, do texto dramático e 
do texto narrativo.  
- Desenvolver um projeto de leitura que revele pensamento crítico e 
criativo, a apresentar publicamente em suportes variados. 

 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J) 
  
Indagador/ Investigador (C, 
D, F, H, I) 
 
Criativo (A, C, D, J)  
Responsável/ autónomo (C, 
D, E, F, G, I, J) 
 
Comunicador (A, B, D, E, H)  
 
Leitor (A, B, C, D, F, H, I) 
 
Crítico/Analítico(A, B, C, D, 
G) 
 
Cuidador de si e do outro (B, 
E, F, G)  

 
 

ESCRITA 

- Escrever textos de opinião, apreciações críticas e exposições sobre um 
tema.  

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J) 
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(20%) 
 

- Planificar os textos a escrever, após pesquisa e seleção de informação 
relevante.  
- Redigir com desenvoltura, consistência, adequação e correção os textos 
planificados.  
- Utilizar os mecanismos de revisão, de avaliação e de correção para 
aperfeiçoar o texto escrito antes da apresentação da versão final.  
- Respeitar princípios do trabalho intelectual como referenciação 
bibliográfica de acordo com normas específicas. 

 
Ø Teste 

 
 

Ø Debate 
 
 

Ø Ferramentas Educativas 
(APP) 

 
 

Ø Trabalho desenvolvido 
em DAC 

 

Indagador/ Investigador (C, 
D, F, H, I)  
 
Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Criativo (A, C, D, J)  
 
Comunicador (A, B, D, E, H) 
 
Responsável/ autónomo (C, 
D, E, F, G, I, J)  

 
GRAMÁTICA 

(15%) 
 

- Sistematizar o conhecimento dos diferentes constituintes da frase (grupo 
verbal, grupo nominal, grupo adjetival, grupo preposicional, grupo 
adverbial) e das funções sintáticas internas à frase.  
- Explicitar o conhecimento gramatical relacionado com a articulação entre 
constituintes e entre frases.  
- Reconhecer os valores semânticos de palavras considerando o respetivo 
étimo.  
- Analisar processos de coesão e de progressão do texto como a anáfora.  
- Utilizar intencionalmente os processos de coesão textual (gramatical e 
lexical).  
- Utilizar intencionalmente modalidades de reprodução do discurso 
(incluindo discurso indireto livre).  
- Conhecer a referência deítica (deíticos e respetivos referentes).  

 
Questionador (A, F, G, I, J)  
 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J)  
 
Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J) 
 

 
Áreas de competências do Perfil do Aluno: 
A – Linguagens e textos; B – Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e criativo; E – Relacionamento 
interpessoal; F – Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem – estar, saúde e ambiente; H – Sensibilidade estética e artística; I – Saber científico, técnico e 
tecnológico; J – Consciência e domínio do corpo. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO   2020-2021      DISCIPLINA DA COMPONENTE TÉCNICA: SAÚDE 
 
11º ANO – CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO AUXILIAR DE SAÚDE (NÍVEL IV) 
 

 
DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM / 

PONDERAÇÂO  
Objetivos de aprendizagem 

Instrumentos de Avaliação 

 

 
Competências Específicas 

Domínio cognitivo -  80% 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema Gastrointestinal 
 
A constituição do sistema gastrointestinal: boca; faringe; esófago; 
estômago; intestinos; glândulas anexas 
 
A fisiologia da digestão 
 
Sucos digestivos e suas funções 
 
A importância da digestão para a absorção de nutrientes e 
funcionamento do organismo 
 
A mecânica e eliminação intestinal 
 
Noções elementares sobre as principais alterações gastrointestinais: 
disfagia; vómito (risco de aspiração); dispepsia; úlcera gástrica e 
duodenal; obstipação; diarreia pancreatite; hepatites; tumores do 
sistema digestivo 
 
Sintomas e sinais de alerta 
 
Implicações para os cuidados de Saúde 
 
Sistema Urinário e GenitoReprodutor 
 
A constituição do Sistema Urinário: rim; bexiga; vias urinárias 

-Comentário: texto/legislação/prospetos 
- Levantamento de recursos 
- Pesquisa bibliográfica 
- Trabalhos de investigação 
- Exposições / apresentações orais 
- Testes Escritos/Fichas de trabalho 
 
 
Testes e /ou trabalho  
 
* De acordo com as características de cada 
módulo pode optar só por realizar trabalhos 
práticos, ou dividir entre teste escrito e 
trabalhos. 
 
- Trabalhos individuais ou de grupo, 
 
- realizados dentro e/ou fora da aula e/ou 
apresentados em aula 
 
Em todo o tipo de trabalhos escritos (fichas, 
testes, projectos, relatórios, memórias 
descritivas,..) são privilegiados os seguintes 
aspectos: 
 
- clareza de estrutura do texto 

Sistema Gastrointestinal 
 
A constituição do sistema gastrointestinal: boca; 
faringe; esófago; estômago; intestinos; glândulas 
anexas 
 
A fisiologia da digestão 
 
Sucos digestivos e suas funções 
 
A importância da digestão para a absorção de 
nutrientes e funcionamento do organismo 
 
A mecânica e eliminação intestinal 
 
Noções elementares sobre as principais alterações 
gastrointestinais: disfagia; vómito (risco de aspiração); 
dispepsia; úlcera gástrica e duodenal; obstipação; 
diarreia pancreatite; hepatites; tumores do sistema 
digestivo 
 
Sintomas e sinais de alerta 
 
Implicações para os cuidados de Saúde 
 
Sistema Urinário e GenitoReprodutor 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
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Sistema reprodutor feminino: genitais externos femininos; útero; 
trompas de falópio; ovários. 
 
Sistema reprodutor masculino: genitais externos masculinos; 
testículos, próstata e vias genitais. 
 
A produção e excreção de urina – função reguladora do rim; 
características químicas e físicas da urina 
 
O funcionamento da bexiga 
 
Noções elementares sobre as principais alterações do sistema 
urinário e sintomas associados: Infeções urinárias; pielonefrites; 
litíase e cólica renal; incontinência urinária 
 
Sinais e sintomas de alerta 
 
Implicações para os cuidados de saúde 
 
Fisiologia da reprodução: fecundação; nidação; fases do 
desenvolvimento embrionário 
 
Esterilidade masculina e feminina 
 
Impotência sexual 
 
Implicações para os cuidados de saúde 
 
Tarefas que em relação a esta temática se encontram no âmbito de 
intervenção do/a  
Técnico/a Auxiliar de Saúde 
 
Tarefas que, sob orientação de um profissional de saúde, tem de 
executar sob sua supervisão directa 
 
Tarefas que, sob orientação e supervisão de um profissional de 
saúde, pode executar sozinho/a 

 
- expressão escrita 
 
- objectividade da comunicação verbal pelo 
uso de vocabulário específico 
 
- pela manipulação de técnicas de informação, 
pesquisa e animação 
 
- relação de conteúdos 
 
- compreensão e aplicação dos conteúdos 
leccionados 
 
 
A demonstração de atitudes e valores, tais 
como: 
- pontualidade /assiduidade 
- empenho nas actividades em sala de aula 
(resolução de trabalhos/participação 
oral/iniciativa/autonomia) 
- cooperação com os colegas nas actividades 
lectivas 
- respeito e cordialidade pelos 
colegas/professor quer nas exposições de 
trabalhos, quer nas participações orais de 
colegas. 
 

 
A constituição do Sistema Urinário: rim; bexiga; vias 
urinárias 
 
Sistema reprodutor feminino: genitais externos 
femininos; útero; trompas de falópio; ovários. 
 
Sistema reprodutor masculino: genitais externos 
masculinos; testículos, próstata e vias genitais. 
 
A produção e excreção de urina – função reguladora 
do rim; características químicas e físicas da urina 
 
O funcionamento da bexiga 
 
Noções elementares sobre as principais alterações do 
sistema urinário e sintomas associados: Infeções 
urinárias; pielonefrites; litíase e cólica renal; 
incontinência urinária 
 
Sinais e sintomas de alerta 
 
Implicações para os cuidados de saúde 
 
Fisiologia da reprodução: fecundação; nidação; fases 
do desenvolvimento embrionário 
 
Esterilidade masculina e feminina 
 
Impotência sexual 
 
Implicações para os cuidados de saúde 
 
Tarefas que em relação a esta temática se encontram 
no âmbito de intervenção do/a  
Técnico/a Auxiliar de Saúde 
 
Tarefas que, sob orientação de um profissional de 
saúde, tem de executar sob sua supervisão directa 
 
Tarefas que, sob orientação e supervisão de um 
profissional de saúde, pode executar sozinho/a 

O Sistema Nervoso 
 
O sistema nervoso central: cérebro; cerebelo e medula 
espinal 
 

 

O Sistema Nervoso 
 
O sistema nervoso central: cérebro; cerebelo e 
medula espinal 
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Domínio Sócio Afectivo - 20% 

O sistema nervoso periférico 
 
Funções do sistema nervoso central, do sistema nervoso 
periférico e do sistema nervoso autónomo 
 
Condução do impulso neuronal e neurotransmissores 
 
Noções elementares sobre as principais alterações do 
sistema nervoso e sintomas associados: epilepsia e 
convulsões; doença de 
Parkinson; degenerações crónicas senis; meningite e 
encefalite; acidente vascular cerebral (A.V.C); afasia; disfasia; 
parésia; plegia; 
tumores. 
 
Sinais e sintomas de alerta 
Implicações para os cuidados de saúde 
 
O Sistema Endócrino 
 
Noção de hormona e suas funções em órgãos alvo 
 
Referência a estruturas anatómicas e suas funções: hipófise; 
hipotálamo; tiroide e paratiroides; glândulas suprarenais; 
glândulas 
endócrinas sexuais; pâncreas endócrino 
Noções de hipoprodução e hiperprodução de hormonas e 
suas implicações: a diabetes 
 
Os órgãos dos Sentidos 
 
Órgãos, estruturas e fisiologia da visão 
 
Órgãos, estrutura e fisiologia da audição 
 
Órgãos, estruturas e fisiologia do olfacto 
 
Órgãos, estruturas e fisiologia do paladar 
 
Órgãos, estruturas e biofísica do tacto 
 
Alterações ao nível dos sentidos 
 
As especificidades da prestação de cuidados de saúde ao 
utente com alterações ao nível dos sentidos 
 
Tarefas que em relação a esta temática se encontram no 
âmbito de intervenção do/a Técnico/a Auxiliar de Saúde 
 
Tarefas que, sob orientação de um profissional de saúde, tem 
de executar sob sua supervisão directa 

O sistema nervoso periférico 
 
Funções do sistema nervoso central, do sistema 
nervoso periférico e do sistema nervoso 
autónomo 
 
Condução do impulso neuronal e 
neurotransmissores 
 
Noções elementares sobre as principais 
alterações do sistema nervoso e sintomas 
associados: epilepsia e convulsões; doença de 
Parkinson; degenerações crónicas senis; 
meningite e encefalite; acidente vascular 
cerebral (A.V.C); afasia; disfasia; parésia; plegia; 
tumores. 
 
Sinais e sintomas de alerta 
Implicações para os cuidados de saúde 
 
O Sistema Endócrino 
 
Noção de hormona e suas funções em órgãos 
alvo 
 
Referência a estruturas anatómicas e suas 
funções: hipófise; hipotálamo; tiroide e 
paratiroides; glândulas suprarenais; glândulas 
endócrinas sexuais; pâncreas endócrino 
Noções de hipoprodução e hiperprodução de 
hormonas e suas implicações: a diabetes 
 
Os órgãos dos Sentidos 
 
Órgãos, estruturas e fisiologia da visão 
 
Órgãos, estrutura e fisiologia da audição 
 
Órgãos, estruturas e fisiologia do olfacto 
 
Órgãos, estruturas e fisiologia do paladar 
 
Órgãos, estruturas e biofísica do tacto 
 
Alterações ao nível dos sentidos 
 
As especificidades da prestação de cuidados de 
saúde ao utente com alterações ao nível dos 
sentidos 
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Tarefas que, sob orientação e supervisão de um profissional de 
saúde, pode executar sozinho/a 

Tarefas que em relação a esta temática se 
encontram no âmbito de intervenção do/a 
Técnico/a Auxiliar de Saúde 
 
Tarefas que, sob orientação de um profissional 
de saúde, tem de executar sob sua supervisão 
directa 
 
Tarefas que, sob orientação e supervisão de um 
profissional de saúde, pode executar sozinho/a 

 

O alcoolismo 
 
Problemas associados ao álcool 
 
Conceitos básicos sobre bebidas alcoólicas, consumo nocivo 
e dependência 
 
Os tipos de embriaguez: 
 
Processos degenerativos e demências 
 
As dificuldades no tratamento do utente alcoólico 
 
A reabilitação e redes de suporte 
 
A toxicodependência 
 
A problemática 
 
O tipo de drogas: classificação 
 
As medidas de atuação e prevenção 
 
A integração em programas de assistência sanitária VIH/SIDA 
 
A infeção pelo VIH/SIDA e a necessidade da prevenção e 
rastreio precoce 
 
Modos de transmissão, evolução da infeção VIH, 
comportamentos de risco 
 
Conhecimento e cumprimento de regras de precaução da 
infecção 
 
Exploração de medos e anseios 
 
As questões éticas e legais 
 
Aspectos psicossociais da infeção VIH/SIDA 
 
Doenças oportunistas 

 

O alcoolismo 
 
Problemas associados ao álcool 
 
Conceitos básicos sobre bebidas alcoólicas, 
consumo nocivo e dependência 
 
Os tipos de embriaguez: 
 
Processos degenerativos e demências 
 
As dificuldades no tratamento do utente alcoólico 
 
A reabilitação e redes de suporte 
 
A toxicodependência 
 
A problemática 
 
O tipo de drogas: classificação 
 
As medidas de atuação e prevenção 
 
A integração em programas de assistência 
sanitária VIH/SIDA 
 
A infeção pelo VIH/SIDA e a necessidade da 
prevenção e rastreio precoce 
 
Modos de transmissão, evolução da infeção VIH, 
comportamentos de risco 
 
Conhecimento e cumprimento de regras de 
precaução da infecção 
 
Exploração de medos e anseios 
 
As questões éticas e legais 
 
Aspectos psicossociais da infeção VIH/SIDA 
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Outras doenças infeciosas. Hepatite A, B, C, e Tuberculose 
 
A problemática e necessidade da prevenção e rastreio 
precoce 
 
Modos de transmissão, comportamentos de risco 
 
As medidas de atuação e prevenção 
 
A prestação de cuidados 
 
Negligência, violência e mal tratos 
 
Conceito de violência, maustratos 
e negligência 
 
A perspetiva da vítima 
 
Os sinais de alerta para identificação de deteção de casos de 
negligência, violência e maus-tratos 
 
As medidas de atuação e prevenção 
 
As Técnicas de comunicação perante situações de violência e 
maus tratos 
 
Aspectos específicos nos cuidados à pessoa em situação 
vulnerável 
 
Alimentação 
 
Eliminação 
 
Higiene e conforto 
 
Indivíduo com dor 
 
Indivíduo objecto de violação 
 
Sono e Repouso 
 
A dor e outros sintomas 
 
Tarefas que em relação a esta temática se encontram no 
âmbito de intervenção do/a Auxiliar e Saúde 
 
Tarefas que, sob orientação de um Enfermeiro, tem de 
executar sob sua supervisão directa 
 

Doenças oportunistas 
 
Outras doenças infeciosas. Hepatite A, B, C, e 
Tuberculose 
 
A problemática e necessidade da prevenção e 
rastreio precoce 
 
Modos de transmissão, comportamentos de 
risco 
 
As medidas de atuação e prevenção 
 
A prestação de cuidados 
 
Negligência, violência e mal tratos 
 
Conceito de violência, maustratos 
e negligência 
 
A perspetiva da vítima 
 
Os sinais de alerta para identificação de deteção 
de casos de negligência, violência e maus-tratos 
 
As medidas de atuação e prevenção 
 
As Técnicas de comunicação perante situações 
de violência e maus tratos 
 
Aspectos específicos nos cuidados à pessoa em 
situação vulnerável 
 
Alimentação 
 
Eliminação 
 
Higiene e conforto 
 
Indivíduo com dor 
 
Indivíduo objecto de violação 
 
Sono e Repouso 
 
A dor e outros sintomas 
 
Tarefas que em relação a esta temática se 
encontram no âmbito de intervenção do/a 
Auxiliar e Saúde 
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Tarefas que, sob orientação e supervisão de um Enfermeiro, 
pode executar sozinho/a 
6581 

Tarefas que, sob orientação de um Enfermeiro, 
tem de executar sob sua supervisão directa 
 
Tarefas que, sob orientação e supervisão de um 
Enfermeiro, pode executar sozinho/a 
6581 

 

Áreas de competências do Perfil do Aluno:* 

A  –  L i n g u a g e n s  e  T e x t o s  B - Informação e comunicação C – Raciocínio e resolução de problemas D – Pensamento crítico e criativo E – Relacionamento interpessoal 

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia  G – Bem – estar, saúde e ambiente H – Sensibilidade estética e artística I – Saber científico, técnico e tecnológico J – Consciência e domínio do corpo  

 


