AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO
CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO AUXILIAR DE SAÚDE

UFCD de Higiene, Segurança e Cuidados Gerais

Ano lectivo 2018/ 2019 – Turma PTAS18

A disciplina de Higiene e Segurança do Curso Técnico/a Auxiliar de Saúde é constituída por 10 Unidades de Formação de Curta
duração, que serão distribuídos pelos três anos do curso. A disciplina organiza-se em 3 componentes: teórica, prática e de
prática simulada, contribuindo assim para o desenvolvimento de conhecimentos, atitudes e competências que preparam o
aluno para o desempenho da sua futura actividade profissional.
Duração
UFCD
Designação da UFCD
Unid. Lectiva*
horas
6562
50
67
Prevenção e controlo da infeção: princípios básicos a considerar na prestação
de cuidados de saúde
6572
Higiene, segurança e saúde no trabalho no setor da saúde
50
67
Ano 1
6571
Técnicas de posicionamento, mobilização, transferência e transporte
50
67
6579

Cuidados na saúde mental
Total do ano

Ano 2

6563
6574
6576

Prevenção da infecção na higienização de roupas, espaços, materiais e equipam.
Cuidados na higiene, conforto e eliminação fisiológica
Cuidados na saúde do idoso

6582

Cuidados de saúde a pessoas em fim de vida e post mortem

6564

Prevenção e controlo da infecção: esterilização

6575

Cuidados na alimentação e hidratação

Total do ano
Ano 3

Total do ano

25

33

175

234

50
50
50

67
67
67

175
50

234
67

50
100

67
134

AVALIAÇÃO
A avaliação será contínua e incidirá no domínio cognitivo (componente teórica e prática) e no domínio sócio-afectivo/atitudes e
valores). No final de cada Unidade, a avaliação será formalizada em pauta numa classificação de 0 a 20.

(Saber conceptual e processual)

Conhecimentos
Desempenho prático
Recolha, seleção e organização de
informação
Comunicação
Trabalho em equipa
Organização e planeamento

Responsabilidade
(Saber atitudinal)

ATITUDES E VALORES

DIMENSÃO

APRENDIZAGENS

Domínios/Parâmetros

Comportamento

Participação na aula

Instrumentos de avaliação
Produções escritas
Provas práticas/experimentais
Relatórios
Questionários
Listas de verificação
Fichas autocorretivas
Registos de participação oral/escrita nas
atividades letivas
Trabalhos de projeto/pesquisa
Questões de aula
É assíduo e pontual
Traz sempre o material necessário
Cumpre sempre os prazos das tarefas
Realiza adequadamente a sua autoavaliação
Respeita as regras estabelecidas
Apresenta uma atitude correta perante os
outros
Está atento
Intervém de forma adequada e pertinente
Demonstra interesse e participa nas
atividades propostas
Responsabiliza-se pela realização das tarefas

Peso

75%

25%
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