DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

3º ANO

2021-2022

6579

6582

TEMAS

Prevenção e controlo da infeção:
esterilização iniciada 2.ºano

Prevenção e controlo da infeção na
higienização de roupas,espaços,
materiais e equipamentos

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

Ponderação

(%)
Tipologia de material clínico
A recolha e transporte de material clínico contaminado
As fases do processo de esterilização do material clínico
A Preparação e empacotamento de Kits de material clínico
Armazenamento e conservação de material clínico no Serviço/unidade de esterilização
Tarefas que em relação a esta temática se encontram no âmbito de intervenção do/a Técnico/a Auxiliar de
Saúde
Conceitos associados à lavagem, desinfeção e esterilização
Tipologia de produtos, aplicação e recomendações associadas
Roupas
Limpeza e higienização de instalações/superfícies
Materiais
Equipamentos
Materiais e equipamentos
Tratamento de resíduos
Doença mental
Cuidar em saúde mental

A prestação de cuidados de saúde a utentes em fim de vida
A morte e o luto
A auto-proteção em situações de sofrimento e agonia do utente, família e cuidadores.

RESPONSABLIDADE
. Assiduidade e Pontualidade; -Material necessário; -Cumprimento dos prazos das tarefas;
- Realização adequada da sua autoavaliação; -Cumprimento de normas, respeito pelo outro, cooperação e empenho na realização de atividades e projetos.
- COMPORTAMENTO
. Cumprimento das regras estabelecidas; -Apresentação de uma atitude correta perante os outros; -Atenção na aula

Componente teórica:
50%
Componente pática:
25%

Componente teórica
50%
Componente pática 25%

Componente teórica
50%
Componente pática 25%
Componente teórica
50%
Componente pática 25%

10%
10%

- PARTICIPAÇÃO
. Intervenção adequada e pertinente; -Demonstração de interesse e participação nas atividades propostas; -Responsabilização pela realização das tarefas
5%

Grelhas de registo; Listas de
verificação

6563

SUBDOMÍNIOS E SUBTEMAS

Produções escritas; Provas práticas/ experimentai;
Relatórios; Questionários; Listas de verificação; Fichas
autocorrectivas; Registos de participação oral/escrita nas
atividades letivas; Grelhas de observação; Portefólios;
Trabalhos de projeto/ pesquisa; Questão de aula;
Ferramentas digitais, Outros

UFCD
6564

Responsável/autónomo (E, F)
Respeitador da diferença/ do outro (E,
F) Participativo/ colaborador (E, F)

UFCD´s Organizadas na disciplina de HSCG|

Instrumentos avaliação

A. Linguagens e textos; B. Informação e comunicação; C.
Raciocínio e resolução de problemas; D. Pensamento crítico e
pensamento criativo; E. Relacionamento interpessoal; F.
Desenvolvimento pessoal e autonomia;G. Bem-estar, saúde e
ambiente; H. Sensibilidade estética e artística; I. Saber
científico, técnico e tecnológico;J. Consciência e domínio do
corpo.

ÁREAS DE
COMPETÊNCIAS
(PA)

|

