AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO
CURSO PROFISSIONAL DE NÍVEL SECUNDÁRIO
Disciplina de Saúde
Planificação – ano letivo 2019/ 2020 – 2ºano
O programa da disciplina de Saúde, da componente de formação técnica, tem um teor especificamente

tecnológico e prático, com o qual se pretende que os alunos adquiram conhecimentos e
competências científico-profissionais sobre anatomia, fisiologia patologias frequentes e respetivas
estratégias de resposta, bem como noções na área de abordagem geral aos primeiros socorros e a
aplicação de conceitos em ambientes específicos como a obstetrícia e a pediatria.

2º
ano

A disciplina de Saúde organiza-se em nove unidades de formação de curta duração (UFCD), distribuídas ao
longo de 3 anos. No 2º ano serão lecionadas 2 UFCD’s:
UFCD

Designação

6578
6577

Cuidados na saúde materna
Cuidados na saúde infantil
TOTAL

Duração de referência
Horas
Tempos 50’.
25
30
50
60
75
90

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
Cognitivo
Componente
Teórica
Componente
Prática

Parâmetros
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
Responsabilidade

- Assiduidade e pontualidade.

75%

10%

- Material necessário
- Cumprimento dos prazos das tarefas
- Realização adequada da sua autoavaliação.
Comportamento

- Cumprimento das regras estabelecidas

10%

- Apresentação de uma atitude correta perante os
outros

Sócio afetivo /
Atitudes e Valores

25%

- Atenção na aula
Participação
aula

na

- Intervenção adequada e pertinente

5%

- Demonstração de interesse e participação nas
atividades propostas
- Responsabilização pela realização das tarefas.

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

