
	

	

	
	

Planificação/Critérios 

Ano Letivo 2019/2020	

 
Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: HSCG  Ano:3º  Curso: TAS 
 

Planificação Anual 

Período Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

1.º 

 
 
 
6577 – Cuidados na saúde 

Infantil 

 

1. Os direitos e deveres da criança 

1.1. Conhecimento dos direitos e deveres do adulto e da 

criança 

1.2. Conhecimento da carta de direitos da criança 

hospitalizada 

1.3. Respeito pelas crenças e valores 

2. Marcos de crescimento esturo-ponderal e 

psicomotor dos 0 aos 3 anos com especial 

incidência para o primeiro ano de vida 

2.1. Percentis de peso 

2.2. Percentis de comprimento 

2.3. Percentis de perímetro cefálico 

2.4. A obesidade Infantil 

           3. A alimentação no primeiro ano de vida 

3.1. Aleitamento materno 

3.2. Leites adaptados 

3.3. Biberões 

 
 

 
60 



3.4. Limpeza e esterilização dos equipamentos usados na 

alimentação 

3.5. Diversificação alimentar 

         4. Necessidades nutricionais específicas 

5. Sintomas comuns na infância 

5.1. Febre 

5.2. Vómitos 

5.3. Diarreia 

5.4. Dor abdominal / Cólicas abdominais 

5.5. Tosse 

5.6. Rinorreia 

5.7. Lesões cutâneas 

6. Criança doente e causas fisiológicas de maior 

susceptibilidade na 1ª infância 

6.1. Noções sobre doenças exantemáticas 

7. Conceito de morbilidade e mortalidade infantil 

8. A prestação de cuidados de saúde infantil 

8.1. O apoio nos cuidados na maternidade/berçário 

8.2. O apoio nos cuidados especiais para recém-nascidos 

8.3. O apoio nos cuidados na unidade de internamento de 

pediatria 

8.4. O apoio nos cuidados na consulta de pediatria 

9. Acompanhamento da criança nas actividades diárias 

9.1. Alimentação 

9.2. Eliminação 

9.3. Higiene e hidratação 



9.4. Sono e repouso 

9.5. A relação com a criança e família: a ansiedade, o 

medo e as crenças associados à hospitalização 

9.6. Noções de segurança e prevenção de 

acidentes no universo infantil enquanto 

intervenientes passivos / activos nas 

actividades diárias 

9.7. A importância da ocupação dos tempos livres 

10. Âmbito de intervenção do/a Auxiliar de Saúde 

10.1. Tarefas a executar sob supervisão direta de um 

Enfermeiro 

10.2. Tarefas a executar sozinho/a, sob orientação de um 

Enfermeiro 

 

1.º 

 
 
 
6578 - Cuidados na saúde 

materna 

 

1. Noções sobre hereditariedade, reprodução e 

desenvolvimento embrionário 

2. A importância da vigilância da saúde materna 

3. A fisiologia normal do parto 

4. Noções gerais sobre tipos de parto 

5. Ambiente e emoções durante o parto 

6. Os cuidados à puérpera 

6.1. Mobilização 

6.2. Alimentação 

6.3. A amamentação 

6.4. Higiene 
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7. Lóquios (características normais e sinais de alerta) 

8. Noções sobre algumas das complicações maternas no pós-

parto 

9. Tarefas que em relação a esta temática se encontram no 

âmbito de intervenção do/a Auxiliar de saúde 

9.1. Tarefas que, sob orientação de um Enfermeiro, 

tem de executar sob sua supervisão directa 

9.2. Tarefas que, sob orientação e supervisão de um 

Enfermeiro, que pode executar sozinho/a 

 

2.º 

 
 
 
6580 - Cuidados na saúde a 

populações mais vulneráveis 

 

1. O alcoolismo 

1.1. Problemas associados ao álcool 

1.2. Conceitos básicos sobre bebidas alcoólicas, consumo 

nocivo e dependência 

1.3. Os tipos de embriaguez 

1.4. Processos degenerativos e demências 

1.5. As dificuldades no tratamento do utente alcoólico 

1.6. A reabilitação e redes de suporte 

2. A toxicodependência 

2.1. A problemática 

2.2. O tipo de drogas: classificação 

2.3. As medidas de atuação e prevenção 

2.4. A integração em programas de assistência sanitária 

3. VIH/SIDA 

3.1. A infecção pelo VIH/SIDA e a necessidade da 

 
 
 

60 



prevenção e rastreio precoce 

3.2. Modos de transmissão, evolução da infecção VIH, 

comportamentos de risco 

3.3. Conhecimento e cumprimento de regras de precaução 

da infeção 

3.4. Exploração de medos e anseios 

3.5. As questões éticas e legais 

3.6. Aspetos psicossociais da infecção VIH/SIDA 

3.7. Doenças oportunistas 

4. Outras doenças infeciosas: Hepatite A, B, C e Tuberculose 

4.1. A problemática e necessidade da prevenção e rastreio 

precoce 

4.2. Modos de transmissão, comportamentos de risco 

4.3. As medidas de atuação e prevenção 

4.4. A prestação de cuidados 

5. Negligência, violência e maus-tratos 

5.1. Conceito de violência, maus-tratos e negligência 

5.2. A perspetiva da vítima 

5.3. Os sinais de alerta para identificação de 

detecção de casos de negligência, violência e 

maus-tratos 

5.4. As medidas de atuação e prevenção 

5.5. As técnicas de comunicação perante situações de 

violência e maus-tratos 

6. Aspetos específicos nos cuidados à pessoa em situação 

vulnerável 



6.1. Alimentação 

6.2. Eliminação fisiológica 

6.3. Higiene e conforto 

6.3.1.   Indivíduo com dor 

6.3.2.   Indivíduo objeto de violação 

6.4. Sono e repouso 

6.5. A dor e outros sintomas 

          7. O âmbito de intervenção do/a Auxiliar de saúde 

7.1. Tarefas a executar exclusivamente sob a supervisão 

directa de um Enfermeiro 

7.2. Tarefas a executar sozinho/a, sob orientação e 

supervisão de um Enfermeiro 

 

2.º 

 
 
 
6582 - Cuidados de saúde a 

pessoas em fim de vida e post 

mortem 

 

1. A prestação de cuidados de saúde a utentes em fim de 

vida 

1.1. Fatores inibidores de bem-estar 

1.1.1. Ansiedade 

1.1.2. Agressividade 

1.1.3. Depressão 

1.1.4. Baixa auto-estima 

1.2. Fatores promotores de bem-estar: 

necessidades físicas, psicológicas, sociais 

e espirituais. 

1.2.1. Interacção positiva. 

1.2.2.Resolução dos problemas do utente 
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1.2.3. Ajuda espiritual ao utente. 

1.3. Cuidados em final de vida. 

1.3.1. Apresentação pessoal do utente. 

1.3.2. Aspetos específicos no apoio aos cuidados em 

final de vida. 

1.3.2.1. Alimentação. 

1.3.2.2. Eliminação fisiológica. 

1.3.2.3. Higiene e hidratação. 

1.3.2.4. Sono e repouso. 

1.3.2.5. Controlo da dor e outros sintomas. 

1.3.3. A especificidade da comunicação em cuidados 

paliativos. 

1.3.4. A dimensão spiritual. 

2. A morte e o luto. 

2.1. A morte numa instituição de saúde. 

2.2. A morte em casa. 

2.3. Os cuidados do corpo post mortem. 

2.4. As fases do luto. 

2.5. O acompanhamento e apoio à família. 

3. A auto-proteção em situações de sofrimento e agonia do 

utente, família e cuidadores. 

4. O âmbito de intervenção do/a Auxiliar de Saúde. 

4.1. Tarefas a de executar sob a supervisão direta de um 

Enfermeiro. 

4.2. Tarefas a executar sozinho/a, sob orientação de um 

Enfermeiro. 



 
 

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 

 
 
 
 
6577 – Cuidados na saúde Infantil 

 

• Identificar na generalidade os Direitos e Deveres da Criança; 

• Identificar as características gerais das diferentes fases do 

desenvolvimento infantil; 

• Caracterizar os diferentes tipos de cuidados prestados nos 

serviços de saúde infantil; 

 

• Fichas de trabalho 

• Questões de Aula 

• Planos individuais de 

trabalho 



• Identificar sinais de alerta no âmbito das atividades diárias 

à criança; 

• 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 directa do profissional de saúde das que podem 

ser executadas sozinho; 

• 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; 

• Reconhecer a importância da sua atividade para o trabalho 

de equipa multidisciplinar; 

• Assumir uma atitude pró-activa na melhoria contínua da 

qualidade, no âmbito da sua ação profissional. 

 

• 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 

 
 
 
 
6578 - Cuidados na saúde 

materna 

 

• Identificar aspectos relativos à hereditariedade, reprodução 

e desenvolvimento embrionário. 

• Reconhecer eventuais repercussões de alterações da 

hereditariedade, reprodução e desenvolvimento 

embrionário na vida da família. 

• Identificar especificidades dos cuidados de saúde prestados 

 

• Fichas de trabalho 

• Questões de Aula 

• Planos individuais de 

trabalho 

• Fichas de avaliação e/ou 

Projetos 



à mulher grávida e à puérpera. 

• Identificar aspectos gerais relativos à fisiologia normal 

do trabalho de parto, bem como nomear diferentes 

tipos de parto. 

• Identificar principais alterações maternas no período 

pós-parto e sinais de alerta a sinalizar ao profissional 

de saúde. 

• Executar as tarefas que se integram no seu 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 directa do profissional de saúde das que podem 

ser executadas sozinho; 

• 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; 

• Distinguir o impacte das suas ações na interação e bem-

estar emocional de terceiros; 

• Reconhecer a importância da sua atividade para o trabalho 

de equipa multidisciplinar; 

• Assumir uma atitude pró-activa na melhoria contínua da 

qualidade, no âmbito da sua acção profissional; 

• Cumprir as normas de segurança, higiene e saúde no 

trabalho assim como preservar a sua apresentação 

pessoal; 

• 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 



• Agir de acordo com normas e/ou procedimentos definidos 

no âmbito das suas atividades; 

• Adequar a sua ação profissional a diferentes públicos e 

culturas; 

• Prever e antecipar riscos; 

• Demonstrar segurança durante a execução das suas tarefas; 

• Revelar concentração na execução das suas tarefas; 

• Manifestar a promoção da humanização do serviço no 

desenvolvimento das suas atividades. 

 

 
 
 
6580 - Cuidados na saúde a 

populações mais vulneráveis 

 

• Identificar as noções básicas associadas à problemática do 

alcoolismo bem como os aspectos psicossociais e sanitários 

associados; 

• Identificar os principais efeitos do álcool no organismo; 

• Identificar na generalidade tipos de tratamento do 

alcoolismo; 

• Identificar as  noções básicas associadas à problemática 

da toxicodependência, bem como os aspetos psicossociais 

e sanitários associados; 

• Identificar na generalidade os diferentes tipos de drogas e 

respetiva classificação; 

• Identificar as medidas básicas de atuação face à intoxicação 

por drogas; 

• Definir o conceito de VIH-SIDA, descrever de forma 

genérica a evolução da infeção e as vantagens de prevenir 

 

• 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 



e efectuar um rastreio precoce; 

• Identificar na generalidade as questões éticas e legais 

associadas ao VIH-SIDA; 

• Identificar as noções básicas associadas à problemática da 

hepatite e tuberculose; 

• Identificar os aspetos associados à problemática da 

negligência, maus-tratos e violência; 

• Identificar os principais sinais de alerta de situações no 

âmbito do alcoolismo, toxicodependência, VIH-SIDA e 

outras doenças infecto-contagiosas, negligência, maus-

tratos e violência 

• Aplicar protocolos em situações de alerta; 

• Identificar as especificidades dos cuidados de alimentação, 

higiene, conforto e das técnicas de apoio à eliminação 

fisiológica a ter em conta no caso das populações mais 

vulneráveis; 

• 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 directa do profissional de saúde das que podem 

ser executadas sozinho; 

• 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; 

nas aulas 

• Contributos dados para 

as atividades de 

articulação curricular 

e/ou de complemento ou 

extracurriculares 

Auto e heteroavaliação 
 



• Distinguir o impacte das suas ações na interação e bem-

estar emocional de terceiros; 

• Reconhecer a importância da sua atividade para o trabalho 

de equipa multidisciplinar; 

• Assumir uma atitude pró-ativa na melhoria contínua da 

qualidade, no  âmbito da sua ação profissional; 

• Cumprir as  normas de segurança, higiene e saúde no 

trabalho, assim como preservar a sua apresentação 

pessoal; 

• Agir de acordo com normas e/ou procedimentos definidos 

no âmbito das suas actividades; 

• Adequar a sua ação profissional a diferentes públicos e 

culturas; 

• Prever e antecipar riscos; 

• Demonstrar segurança durante a execução das suas tarefas; 

• Revelar concentração na execução das suas tarefas; 

• Manifestar a promoção da humanização do serviço no 

desenvolvimento das suas atividades. 

 

 
 
 
6582 - Cuidados de saúde a 

pessoas em fim de vida e post 

mortem  

 

• Identificar noções básicas associadas aos factores 

inibidores e promotores do bem-estar a pessoas em fim 

de vida; 

• Identificar as especificidades dos cuidados (alimentação, 

eliminação fisiológica, higiene e hidratação) a prestar a 

utentes em final de vida; 

 
• Fichas de trabalho 

• Questões de Aula 

• Planos individuais de 

trabalho 

• Fichas de avaliação e/ou 

Projetos 



• Identificar noções básicas sobre as diferentes fases do 

luto e as formas de lidar com cada uma delas; 

• Executar as tarefas que se integram no âmbito de 

intervenção do Auxiliar de Saúde com orientação e 

supervisão de um profissional de saúde; 

• Distinguir as tarefas que têm de ser executadas sob 

supervisão directa do profissional de saúde das que 

podem ser executadas sozinho; 

• Aplicar técnicas de cuidados ao corpo post mortem; 

• Aplicar técnicas de auto-proteção em situações de agonia 

e sofrimento do doente; 

• Comunicar de forma clara, precisa e assertiva; 

• Demonstrar interesse e disponibilidade na interacção com 

utentes, familiares e/ou cuidadores; 

• Manter o autocontrolo em situações críticas e de limite; 

• Revelar capacidade de actualização e adaptação a 

novos produtos, materiais, equipamentos e tecnologias no 

âmbito das suas atividades; 

• Agir em função das orientações do profissional de saúde; 

• Reconhecer o impacte das suas acções na interacção e 

bem-estar emocional de terceiros; 

• Respeitar os princípios de ética no desempenho das suas 

funções de Auxiliar de Saúde; 

• Reconhecer a importância da sua atividade para o 

trabalho de equipa multidisciplinar; 

• Assumir uma atitude pró-activa na  melhoria contínua 

• 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 



da qualidade, no  âmbito da sua acção profissional; 

• Cumprir as  normas de segurança, higiene e saúde no  

trabalho, assim  como preservar a sua apresentação 

pessoal; 

• Agir de acordo com normas e/ou procedimentos definidos 

no âmbito das suas actividades; 

• Adequar a sua acção profissional a diferentes públicos e 

culturas; 

• Adequar a sua acção profissional a diferentes 

contextos institucionais no âmbito dos cuidados de 

saúde; 

• Reconhecer a importância da cultura no agir profissional; 

• Prever e antecipar riscos; 

• Demonstrar segurança durante a execução das suas 

tarefas; 

• Revelar concentração na execução das suas tarefas; 

• Realizar as suas atividades, promovendo a humanização do 

serviço; 

• Revelar uma capacidade de alerta que permita sinalizar  

situações ou contextos que exijam intervenção; 

• Demonstrar compreensão, paciência e sensibilidade na 

aplicação adequada de técnicas de posicionamento, 

mobilização, transferência e transporte. 

 
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; 



 


