AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO
CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO AUXILIAR DE SAÚDE

Química Aplicada

Ano letivo 2020/ 2021 – Turma PTAL /TAS 19
A disciplina de Química Aplicada do Curso Técnico de Análises Laboratoriais é constituída por várias unidades de curta duração
que são lecionados no 1º, 2º e no 3.º ano do curso. A disciplina organiza-se em componentes teórica e prática, contribuindo assim
para o desenvolvimento de conhecimentos, atitudes e competências que preparam o aluno para o desempenho da sua futura
atividade profissional.
Duração
Professoras

UFCD
Designação da UFCD

horas

4496*

Enzimologia

4497

Fotossíntese e Respiração

25

30

4512

Citologia e Microbiologia elementar

25

30

63

76

Alda
e
Anabela

25 (13)

Unid. Letiva
50 min

Total do ano

30 (16)

*Módulo a terminar: a componente teórica referente à unidade de formação de curta duração, foi lecionada no ano letivo anterior
pela professora Alda Fidalgo, ficando a componente prática para este ano letivo. Será feita a recuperação das aprendizagens
referentes ao mesmo antes de serem iniciadas as atividades experimentais.
AVALIAÇÃO

A avaliação será contínua e incidirá nos domínios conhecimentos (componente teórica e prática), Aptidões/Skills e no domínio
atitudes e valores. No final de cada Unidade, a avaliação será formalizada em pauta numa classificação de 0 a 20.
DIMENSÕES

Instrumentos*

DOMÍNIOS

Conhecimentos
APRENDIZAGENS
(Saber conceptual e
processual)
Aptidões/Skills

•
•
•

Conhecimento no âmbito da UFCD
Conhecimento no âmbito interdisciplinar
Conhecimento prático/técnico
(50%)

• Aptidões técnicas e práticas
(25%)

Questionários
Produções escritas
Provas práticas/experimentais
Demonstração de prática simulada
Relatórios
Listas de verificação
Fichas autocorretivas
Registos de participação oral/escrita nas
atividades letivas
Grelhas de observação
Utilização das aplicações da “Google
Suite for Education”.
Trabalhos de projeto/pesquisa
Questão de aula
DAC´s
Outros

− Assiduidade e pontualidade.
Responsabilidade − Material necessário
− Cumprimento dos prazos das tarefas
− Realização adequada da sua autoavaliação.
− Cumprimento das regras estabelecidas
ATITUDES E
Observação direta
Comportamento
VALORES
− Apresentação de uma atitude correta
Registos
(Saber atitudinal)
perante os outros
− Atenção na aula
Participação na aula − Intervenção adequada e pertinente
− Demonstração de interessee participação nas
atividades propostas
− Responsabilização pela realização dastarefas.
*Variável e ajustável em cada UFCD, bem como o respetivo peso

Fator de
ponderação

75%

25%

Professoras: Alda Fidalgo e Anabela Pimenta

