
                                                                                                                                          

 

 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO 
CURSO PROFISSIONAL DE NÍVEL SECUNDÁRIO 

Disciplina de Higiene, Segurança e Cuidados Gerais (HSCG) 
Planificação – ano letivo 2019/ 2020 – 1ºano 

 
O programa da disciplina de HSCG, de natureza técnica e tecnológica, está estruturado de forma a possibilitar 
uma completa e vasta análise da Segurança e Higiene nas atividades de maior risco potencial, aplicando a 
respetiva legislação e normalização, para além da preparação para a prática de cuidados gerais nos serviços de 
saúde. Trata-se de uma disciplina com três componentes: teórica, prática e de prática simulada, contribuindo 
assim para o desenvolvimento de conhecimentos, atitudes e competências que preparam o aluno para o 
desempenho responsável da sua futura atividade profissional.  
A disciplina de HSCG organiza-se em dez unidades de formação de curta duração (UFCD), distribuídas ao longo 
de 3 anos. No 1º ano serão lecionadas 4 UFCD’s: 
 

 UFCD Designação Duração de referência 

Horas Tempos 50’. 

1
º 

an
o

 

6562 Prevenção e controlo da infeção: princípios básicos a 
considerar na prestação de cuidados de saúde 

50 60 

6572 Higiene, segurança e saúde no trabalho no setor da saúde 50 60 

6571 Técnicas de posicionamento, mobilização, transferência e 
transporte 

50 60 

6574 Cuidados na higiene, conforto e eliminação. 50 60 

TOTAL 200 240 

 
AVALIAÇÃO 
A avaliação será contínua e incidirá no domínio cognitivo (componente teórica e componente prática) e no 
domínio sócio afetivo / atitudes e valores. No final de cada UFCD, a avaliação será formalizada em pauta.  

 

Domínio Parâmetros  

 
Cognitivo 
Componente  
Teórica  
 
Componente  
Prática 

Revelados pela análise de: 
- Provas de avaliação 
- Oralidade e trabalhos de aula / Comunicações à turma 
- Trabalhos de investigação individual / grupo 
- Atividades práticas e experimentais / Relatórios de atividades 
- Resolução de problemas 
- Grelhas/registos de observação 

75% 

Sócio afetivo / 
Atitudes e Valores 
 

Responsabilidade  
 

- Assiduidade e pontualidade.  

- Material necessário 

- Cumprimento dos prazos das tarefas 

- Realização adequada da sua autoavaliação. 

10% 

25% 

Comportamento  - Cumprimento das regras estabelecidas 

- Apresentação de uma atitude correta perante os 
outros 

- Atenção na aula 
 

10% 

Participação na 
aula 

- Intervenção adequada e pertinente 

- Demonstração de interesse e participação nas 
atividades propostas 

- Responsabilização pela realização das tarefas. 

5% 

 
 

Professora da disciplina: Ana Diva Gonçalves ( anadivagoncalves@esfundao.pt ) 
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