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Planificação Anual 

Período Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

2.º 

 
 
 
 
6561 - O trabalho em equipas 
multidisciplinares na saúde 

 

1. Grupos 

1.1. Conceito 

1.2. Princípios de funcionamento: desenvolvimento, estrutura e 

evolução 

1.3. Dinâmica de grupo 

2. O trabalho em equipa 

2.1. Conceito 

2.2. Benefícios e constrangimentos do trabalho em equipa 

2.3. Os objetivos partilhados em equipa 

2.4. Liderança no trabalho em equipa: conceito, qualidades e estilos 

3. Equipas multidisciplinares 

3.1. Conceito 

3.2. Influência social e papel social 

3.3. Normas sociais 

3.4. Atitudes e comportamentos 

3.5. Modelos e práticas na saúde 

4. Tarefas que em relação a esta temática se encontram no âmbito 
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de intervenção do/a Auxiliar de Saúde 

4.1. Tarefas que, sob orientação de um profissional de saúde, têm 

de ser executadas sob supervisão direta 

4.2. Tarefas que, sob orientação e supervisão de um profissional de 

saúde, podem ser executadas sozinho 

 

2.º 

 
 
 
 
 
6581 - A gestão do stress 
profissional em saúde 

 
1.O erro humano 

1.1. Conceito 

1.2. Causas e consequências 

1.3. Medidas preventivas 

2.O stress 

2.1. Conceito de stress 

2.2. Factores de risco: emocionais, sociais, organizacionais 

2.3. Sinais e sintomas 

2.4. Consequências negativas do stress 

2.5. Medidas preventivas 

2.6. Técnicas de controlo e gestão de stress profissional 

2.7. Como lidar com situações de agonia e sofrimento 

2.8. Técnicas de auto-proteção 

3.Tarefas que em relação a esta temática se encontram no âmbito 

de intervenção do/a Auxiliar de Saúde 

3.1. Tarefas que, sob orientação de um profissional 

de saúde, têm de ser executadas sob supervisão 

direta 

3.2. Tarefas que, sob orientação e supervisão de um 
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profissional de saúde, podem ser executadas 

sozinho/a 

 
 

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% 

(Muito Bom) 
Nível 5 

18 a 20 valores 
 

O aluno conseguiu atingir na totalidade os conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens 
essenciais, evidenciando não ter qualquer dificuldade na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, a 
plenitude das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Bom) 
Nível 4 

14 a 17 valores 

O aluno conseguiu atingir a maior parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens 
essenciais, evidenciando ter muita facilidade na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, a maior 
parte das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Suficiente) 
Nível 3 

10 a 13 valores 

O aluno conseguiu atingir, de forma satisfatória, uma parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas 
aprendizagens essenciais, evidenciando ter pequenas dificuldades na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, de 
forma satisfatória, uma parte das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Insuficiente) 
Níveis 1 e 2 
0 a 9 valores 

O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, os conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas 
aprendizagens essenciais, evidenciando ter dificuldades na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra muitas dificuldades em poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das competências de conhecimentos, capacidades e 
atitudes.  

 

Módulos Descritores Instrumentos de Avaliação 

 
 
6561 - O trabalho em equipas 
multidisciplinares na saúde 

 

• Definir o conceito de grupo e princípios de funcionamento, 

desenvolvimento, estrutura, evolução e dinâmica; 

 
• Fichas de trabalho 
• Questões de Aula 
• Planos individuais de 

trabalho 



• Identificar o conceito de trabalho em equipa, benefícios, 

constrangimentos e princípios de funcionamento; 

• Definir o conceito e reconhecer a importância da liderança no 

trabalho em equipa; 

• Definir o conceito de equipa multidisciplinar e seu 

funcionamento nos diferentes contextos da saúde; 

• Reconhecer o papel do Auxiliar de Saúde no funcionamento de 

uma equipa multidisciplinar; 

• Executar as tarefas que se integram no âmbito de intervenção 

do Auxiliar de Saúde sob orientação e supervisão de um 

profissional de saúde; 

• Distinguir as tarefas que têm de ser executadas sob supervisão 

direta do profissional de saúde das que podem ser executadas 

sozinho; 

• Refletir e debater sobre o papel social, as atitudes e 

comportamentos no âmbito do trabalho em equipa; 

• Refletir e debater sobre algumas práticas de trabalho em 

equipas multidisciplinares já implementadas ou em processo 

de implementação no sector da saúde; 

• Comunicar de forma clara, precisa e assertiva; 

• Manter autocontrolo em situações críticas e de limite; 

• Reconhecer o impacte das suas ações na interação e bem-estar 

emocional de terceiros; 

• Respeitar os princípios de ética no desempenho das suas 

funções de Auxiliar de Saúde; 

• Valorizar a sua atividade para o trabalho de equipa 

• Fichas de avaliação e/ou 
Projetos 

• Apresentações 
• Participação em Debate 
• Registo de informação 

/Grelhas de observação 
• Participação nas aulas 

nos trabalhos individuais 
ou de grupo 

• Avaliação interativa da 
participação dos alunos 
nas aulas 

• Contributos dados para 
as atividades de 
articulação curricular 
e/ou de complemento ou 
extracurriculares 

• Auto e heteroavaliação 



multidisciplinar; 

• Agir de acordo com normas e/ou procedimentos definidos no 

âmbito das suas atividades; 

• Adequar a sua ação profissional a diferentes públicos e 

culturas; 

• Adequar a sua ação profissional a diferentes contextos 

institucionais no âmbito dos cuidados de saúde; 

• Reconhecer a importância de demonstrar interesse e 

disponibilidade na interação com os colegas de trabalho. 

 

 
 
 
6581 - A gestão do stress 
profissional em saúde 
 

 

•Identificar o conceito de erro humano, causas, 

consequências negativas e medidas preventivas; 

•Identificar o conceito de stress, causas e consequências 

negativas do mesmo; 

•Identificar as técnicas preventivas, de controlo e gestão de 

stress profissional; 

•Identificar as técnicas de prevenção e proteção, de forma 

a lidar com situações de limite, agonia e sofrimento; 

•Executar as tarefas que se integram no âmbito de 

intervenção do Auxiliar de Saúde sob a orientação e 

supervisão de um profissional de saúde; 

•Distinguir as tarefas que têm de ser executadas sob 

supervisão direta do profissional de saúde das que podem 

ser executadas sozinho; 

•Aplicar técnicas preventivas, de controlo e gestão de stress 

 
• Fichas de trabalho 
• Questões de Aula 
• Planos individuais de 

trabalho 
• Fichas de avaliação e/ou 

Projetos 
• Apresentações 
• Participação em Debate 
• Registo de informação 

/Grelhas de observação 
• Participação nas aulas 

nos trabalhos individuais 
ou de grupo 

• Avaliação interativa da 
participação dos alunos 
nas aulas 

• Contributos dados para 
as atividades de 
articulação curricular 
e/ou de complemento ou 
extracurriculares 

• Auto e heteroavaliação 



profissional; 

• Aplicar técnicas de prevenção e protecção, de forma 

a lidar com situações de limite, agonia e sofrimento; 

• Demonstrar interesse e disponibilidade na interacção com 

utentes; 

• Manter autocontrolo em situações críticas e de limite; 

• Agir em função das orientações do profissional de saúde; 

• Reconhecer o impacte das suas acções na interacção e bem-

estar emocional de terceiros; 

• Agir de acordo com normas e/ou procedimentos definidos 

no âmbito das suas actividades; 

• Demonstrar segurança durante a execução das suas tarefas; 

• Reconhecer a importância da concentração na execução das 

suas tarefas. 

 
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; 


