
	

	

	
	

Planificação/Critérios 

Ano Letivo 2019/2020	

 

Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: Saúde Infantil   Ano:11ºano  Curso: Profissional 

 

Planificação Anual 

 

Período Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

 

1.º 

 

 

 

 

Módulo 5- A Patologia na 

Criança 

 

 

 

 

 

Módulo 6- Crescimento e 

Desenvolvimento na 2ª Infância 

(3-6 anos) 

 

Módulo 5- A Patologia na Criança 

 

1. Criança doente e causas fisiológicas de maior susceptibilidade na 

1ª infância  

	
2. Sintomas comuns na infância  

 

3. Patologias mais frequentes e sua história natural  

 

4. Abordagem à doença grave: conceito de morbilidade e 

mortalidade infantil  

 

5. Técnicas de avaliação de sinais de gravidade e suporte inicial em 

doença aguda 

 

          

 

 

 

        36 

 

2.º 

 

 

Módulo 6- Crescimento e 

Desenvolvimento na 2ª Infância 

(3-6 anos) (continuação) 

 

 

 

 

 

 

Módulo 6- Crescimento e Desenvolvimento na 2ª Infância (3-6 

anos) 

 

1. Marcos de crescimento esturo ponderal e psicomotor dos 3 aos 6 

anos, com especial incidência o período pré-escolar  

	
2. Factores que afectam o desenvolvimento: personalidade, 

empatia, desajustamento e vulnerabilidade  

 

          

 

 

 

          30 



Módulo 7- Primeiros Socorros e 

Suporte Básico de Vida 

 

3. Sinais de alarme: detecção de problemas da fala, auditivos, de 

percepção e de relação  

4. Técnicas e aptidões em áreas específicas nas diferentes etapas do 

desenvolvimento psicomotor  

 

5. A criança no seio de divórcio parental: reacções e implicações no 

desenvolvimento 

 

 6. Necessidades nutricionais específicas à idade pré-escolar 

 

 

3.º 

 

Módulo 7- Primeiros Socorros e 

Suporte Básico de Vida 

(continuação) 

Módulo 7- Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida 

 

1. Noção de urgência e emergência médica.  

 

2. Identificação e abordagem em situações de stress: perturbações 

da consciência, dificuldade respiratória, ferimentos e perda de 

sangue, queimaduras, envenenamentos e intoxicações, lesões 

musculares e fracturas ósseas, corpos estranhos, mordeduras, 

ligaduras e pensos.  

 

3. Acção perante uma emergência: ABC da reanimação. 

 

 4. Guias de actuação em situações extremas tais como, asfixia, 

hemorragia, envenenamento, incêndio, choque eléctrico e 

afogamento. 

 

         

         36 

 

 

Critérios de Avaliação/Ponderação 

Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveis seguintes: 

Ainda está longe de um 

desempenho razoável 

Ainda não desempenha 

razoavelmente 

Desempenha 

razoavelmente 
Desempenha bem Desempenha plenamente 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Até 19% Entre 20% e 46% Entre 47% e 69% Entre 70% e 89% Entre 90% e 100% 

 



Módulos Descritores Instrumentos de Avaliação 

Módulo 5- A Patologia na Criança 

 

 

	a.Distingue os sintomas e sinais relevantes das doenças comuns 

na 1ª infância, com especial ênfase para as patologias infecto-

contagiosas, doenças do aparelho respiratório, digestivo e 

afecções da pele. �  

 

b.Toma conhecimento dos modos de actuação simples e 

imediata em situações de urgência moderada. 

. Ficha  

 

. Questões de aula 

 

. Trabalho prático (em grupo e a 

pares) 

 

. Teste ou Trabalho Individual 

 

. Autoavaliação 

 

 

Módulo 6- Crescimento e 

Desenvolvimento na 2ª Infância 

(3-6 anos) 

a. Reconhece os marcos de desenvolvimento normal na criança 

dos 3 aos 6 anos. �  

 

b. Detecta desvios no desenvolvimento harmonioso da criança. � 

 

c. Testa competência verbal, inteligência, observação, 

percepção e visão. �  

 

d.Reconhece necessidades nutricionais e cuidados essenciais. 

 

. Ficha  

 

. Questões de aula 

 

. Trabalho prático (em grupo e a 

pares) 

 

. Teste ou Trabalho Individual 

 

. Autoavaliação 

 

 

Módulo 7- Primeiros Socorros e 

Suporte Básico de Vida 

a. Responde a situações de stress minor, nomeadamente avalia, 

actua e encaminha.  

 

b. Avalia situações de emergência e utiliza as técnicas de 

reanimação: posição lateral de segurança, respiração artificial e 

reanimação cardio-respiratória na criança. 

. Ficha  

 

. Questões de aula 

 

. Trabalho prático (em grupo e a 

pares) 

 

. Teste ou Trabalho Individual 

 

. Autoavaliação 

 

 

Notas: 

- a avaliação de cada módulo resulta da média aritmética do resultado de cada um dos descritores; 

- os instrumentos de avaliação devem ser diversificados; 



- um instrumento de avaliação tem tantas classificações quantos descritores que estão a ser avaliados; 

 

 


