Direção de Serviços da Região Norte

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA FLOR - 151841
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE VILA FLOR – 346184

PLANEAMENTO DAS ATIVIDADES LETIVAS – SAÚDE ANO – II TÉCNICO AUXILIAR DE SAÚDE
2022-2023
Perfil dos Alunos
Domínios/Temas de
aprendizagens

Aprendizagens
Essenciais

Conteúdos

Ações estratégicas
Áreas de
Competência

Descritores

Gestão do
tempo

Instrumentos de avaliação

Exposição oral e diálogo com os

UFCD 6567 – Noções gerais
sobre o sistema
gastrointestinal, urinário e
genitor-reprodutor

Sistema Gastrointestinal
Não definidas .
Sistema Urinário e Genitoreprodutor
O âmbito da intervenção do
Técnico Auxiliar de Saúde

audiovisual, folhetos e catálogos
de equipamentos e produtos;
Visualização de filmes e imagens
sobre cuidados de saúde;
Realização de fichas de trabalho;
Realização de fichas de aplicação
de conhecimentos;

UFCD 6568 – Noções gerais
sobre o sistema
neurológico, endócrino e
órgãos dos sentidos

Exploração de imagens e
Sistema Neurológico
Não definidas .
Sistema Endócrino
Órgãos dos Sentidos

experiências;
Realização de trabalhos de grupo;
Realização de trabalhos de
pesquisa.

O âmbito da intervenção do
Técnico Auxiliar de Saúde

Linguagens e textos
Informação e
comunicação
Raciocínio e resolução
de problemas
Pensamento crítico e
pensamento criativo
Relacionamento
interpessoal
Desenvolvimento
pessoal e autonomia
Bem-estar, saúde e
ambiente
Sensibilidade estética e
artística
Sensibilidade estética e
artística

50 horas
(67 tempos)
Critérios de
desempenho dos
alunos por área
de competência
do PASEO –
Anexo I –
Critérios Gerais
de Avaliação
25 horas
(34 tempos)

Ao longo do ano letivo

alunos com recurso a material

Domínios da
Avaliação

Conhecimentos e
capacidades

Atividades / Instrumentos de Avaliação
- Avaliação Escrita
(Testes, questão-aula, mini-testes)
Na recuperação do módulo o teste é
feito por consulta do portefólio.
- Portefólio (inclui o caderno diário,
documentos fornecidos pelo professor da
disciplina, resolução de exercícios ou fichas
extra aula, pesquisas, … )
- Trabalhos de grupo e/ou individuais
-Relatórios

Peso
percentual

20%

20%

30%

Grelha de observação:
Atitudes

-Responsabilidade e integridade
-Excelência e exigência
-Curiosidade, reflexão e inovação
-Cidadania e participação
-Liberdade

30%

