Curso Profissional “Técnico Auxiliar de Saúde”
Ano letivo 2019 / 2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL DA DISCIPLINA DE ÁREA DE INTEGRAÇÃO
Módulo

Tempos letivos
(45 m)

Tema-problema
1.2 – Pessoa e cultura
Reconhecer que partilhamos uma herança genética que nos define como seres
humanos que possuem linguagens, comunicam e se adaptam e que essa adaptação
é tão complexa quanto transformadora do meio e produtora de culturas. A
diversidade cultural é específica do património humano e coloca frente a frente uma
multiplicidade de modelos nem sempre em coexistência pacífica. Tal facto, muito
presente nas sociedades contemporâneas, impele à necessidade de questionar
estereótipos e refletir sobre a problemática da coexistência da diversidade cultural.

1

2

16

4.1 – A identidade regional
Identificar aspetos físicos e humanos que caracterizam a região em que a escola se
integra. Explorar o conceito de região como síntese dos aspetos físicos e humanos
que caracterizam e definem um determinado território.

16

7.1 – Cultura global ou globalização de culturas?
Analisar os vários sentidos incluídos no conceito de globalização, as etapas e os
fatores que contribuíram para a sua constituição. Distinguir os aspetos relativos à
internacionalização da economia e da produção dos aspetos culturais envolvidos na
globalização. A partir da exploração de notícias da atualidade debater diferentes
perspetivas sobre o sentido da globalização.

16

1.3 – A comunicação e a construção do indivíduo
Abordar a problemática da comunicação num percurso que começa com a
constatação da sua inevitabilidade (“ninguém pode não comunicar”), prossegue com
o estudo dos elementos que a comunicação envolve - emissor, recetor e mensagem
– e os esquemas lógicos que lhe subjazem. Compreender que o ser humano dispõe
de uma multiplicidade de formas possíveis de comunicação, entre as quais a verbal,
particularmente rica e suporte do discurso argumentativo.

16

6.2 – O desenvolvimento de novas atitudes no trabalho e no emprego: o
empreendedorismo
Abordar questões fundamentais da socialização no trabalho: as novas tecnologias
como determinantes das relações de trabalho; a mudança como categoria intrínseca
do trabalho e do emprego; as novas necessidades frente ao desempenho
profissional: formação inicial estruturante, formação ao longo da vida; as novas
situações face às expectativas profissionais: flexibilidade, precariedade,
autoemprego, trabalho virtual. Compreender a relevância das atitudes indutoras de
criatividade e inovação relativamente ao trabalho: o empreendedorismo.

16

9.1 – Os fins e os meios: que Ética para a vida humana
Conhecer os fundamentos éticos das sociedades, as suas especificidades e
diferenças. Problematizar o conceito de liberdade em diversas aceções e
concretizações.

16

Total

Calend.

48

1º e 2º
Períodos

48

2º e 3º
Períodos

96 (72 horas)

