
 

 

 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO ESCOLA 

SECUNDÁRIA DE SAMPAIO 

 

Curso Profissional de Curso Profissional de Técnico Ação Educativa 

1º Ano     Disciplina: Comunicação e Relações Interpessoais     Ano Letivo 2022/23 

PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO 

Módulo 1: 9631 - Ética e deontologia profissional no trabalho com crianças e jovens 
Conteúdos: 
 

1. Ética e deontologia profissional no trabalho com crianças e jovens 
1.1. Conceitos de ética e de moral 
1.2. Princípios de referência ética 

1.2.1. Competência/ Responsabilidade/ Integridade/ Respeito 
1.3. Os Direitos das Crianças 
1.4. Dever de transparência e Informação à família 
1.5. Dever de colaboração com a família na procura de soluções 
1.6. Dever de zelo 
1.7. Particularidades da aplicação dos princípios éticos e deontológicos no 

trabalho com crianças em contexto diferenciados 
1.7.1. Domicílio/ Entidades privadas/ Entidades públicas 

2. Compromissos com os intervenientes (crianças/ jovens/ famílias/ equipas) 
3. Comportamentos e atitudes / Relações interpessoais 

3.1. Resolução de conflitos 
3.2. Bem-estar pessoal 
3.3. Ética do cuidado 
3.4. Sigilo profissional 
3.5. Negligência e maus-tratos 

 
Data de início 

 
 

16/09/2022 
 
 

 
Data de 

conclusão 
 

27/01/2023 
 

 
 

Nº Aulas Previstas 
(50 min) 

 

 
 

36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO ESCOLA 

SECUNDÁRIA DE SAMPAIO 

 

Curso Profissional de Curso Profissional de Técnico Ação Educativa 

1º Ano     Disciplina: Comunicação e Relações Interpessoais     Ano Letivo 2022/23 

PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO 

Módulo 2: UFCD 10746 - Segurança e Saúde no Trabalho (situações epidémicas/pandémicas) 

Conteúdos: 
 

1. Papel do responsável pelo apoio aos Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho 

na gestão de riscos profissionais em cenários de exceção 

1.1. Deveres e direitos dos empregadores e trabalhadores na prevenção da 

epidemia/pandemia /  

1.2. Funções e competências – Planeamento, organização, execução, avaliação 

1.3. Medidas de intervenção e prevenção para trabalhadores  

2. Plano de Contingência  

2.1. Articulação com diferentes estruturas – do sistema de saúde, do trabalho e 

da economia e Autoridades Competentes/ Disponibilização, divulgação e 

atualização do Plano (diversos canais) 

2.2. Política, planeamento e organização / Procedimentos a adotar  

2.3. Avaliação de riscos / Controlo de riscos – medidas de prevenção e proteção 

2.4. Higiene, ventilação e limpeza do local de trabalho / Distanciamento físico 

entre pessoas, reorganização dos locais e horários de trabalho 

2.5. Equipamento de Proteção Individual (EPI) e Coletivo (EPC) – utilização, 

conservação, higienização e descarte 

3. Gestão de riscos profissionais / Condições de proteção e segurança para os 

consumidores/clientes 

4. Identificar o papel e funções do responsável na empresa/organização pelo apoio 

aos Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho na gestão de riscos profissionais 

em situações de epidemias/pandemias no local de trabalho. 

5. Apoiar os Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho na implementação do 

Plano de Contingência da organização/empresa, em articulação com as 

entidades e estruturas envolvidas e de acordo com o respetivo protocolo interno, 

assegurando a sua atualização e implementação. 

6. Apoiar na gestão das medidas de prevenção e proteção dos trabalhadores, 

clientes e/ou fornecedores, garantindo o seu cumprimento em todas as fases de 

implementação do Plano de Contingência, designadamente na reabertura das 

atividades económicas. 

 
Data de início 

 
 
 
 

03/02/2023 
 
 
 
 
 

 
Data de 

conclusão 
 
 
 
 
 

09/06/2023 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nº Aulas Previstas 
(50 min) 

 

 
 

32 
 

 



 

 

COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INTERPESSOAIS – 1º ANO 

Critérios de Avaliação Avançado Intermédio Elementar Inicial 

▪ Identificar o papel e funções do 
responsável na gestão de riscos 
profissionais em situações de 
epidemias/pandemias no local de 
trabalho. 

▪ Identificar o conceito de Ética e 

Moral e princípios de referência 

ética, direitos das crianças e 

relações interpessoais. 

▪ Analisa/ explica autonomamente 
funções relativas à prevenção de 
riscos profissionais e promove 
regras sociais de integridade;  

▪ Analisa/explica os conceitos e 

princípios de ética e moral e 

identifica os fatores deontológicos 

associados à atividade profissional 

no trabalho com crianças e jovens. 

▪ Conhece as funções do 
responsável na 
empresa/organização pelo apoio 
aos Serviços de Segurança e Saúde 
no Trabalho  

▪ Conhece os conceitos e princípios 

de ética e moral e identifica os 

fatores deontológicos associados à 

atividade profissional no trabalho 

com crianças e jovens. 

▪ Descreve ações relativas às 
funções do responsável pela 
segurança e saúde no trabalho. 

▪ Descreve os fatores deontológicos 
associados à atividade profissional 
no trabalho com crianças e jovens. 

▪ Colabora com a equipa sempre que 

solicitado;  

▪ Identifica parte das ações relativas 
à higiene, manutenção e 
preparação de materiais e 
equipamentos de suporte; 

▪ Identifica parte dos fatores 
deontológicos associados à 
atividade profissional no trabalho 
com crianças e jovens e enumera 
com dificuldade riscos 
profissionais  

▪ Reconhecer a importância das 

diretrizes no quadro da prevenção 

de epidemias/pandemias no local 

de trabalho e a necessidade do seu 

cumprimento legal. 

▪ Reconhece a importância de Ética e 

Moral, direitos das crianças e 

relações interpessoais. 

▪ Analisa e organiza informação 
relativa prevenção e mitigação de 
epidemias/pandemias no local de 
trabalho em contexto de creche e 
jardim de infância;  

▪ Analisa os princípios de referência 

ética respeitante a ética e moral e 

os direitos das crianças. 

▪ Conhece e domina diversos tipos 
de atitudes comportamentais face 
às epidemias/ pandemias e 
seleciona diferentes métodos de 
prevenção face às 
epidemias/pandemias; 

▪ Conhece os princípios da ética e 

moral e os direitos das crianças. 

▪ Identifica diferentes métodos de 

prevenção e comportamentos face 

às epidemias/ pandemias  

▪ Identifica os princípios de 

referência ética respeitante a ética 

e moral e os direitos das crianças. 

▪ Dificuldade em identificar 

diferentes métodos de prevenção 

face às epidemias/ pandemias  

▪ Dificuldade em identificar os 
princípios de referência ética 
respeitante a ética e moral e os 
direitos das crianças. 

▪ Apoiar na implementação do Plano 

de Contingência de acordo com o 

respetivo protocolo interno, 

assegurando a sua atualização e 

implementação. 

▪ Identificar os fatores deontológicos 

associados à atividade profissional 

no trabalho com crianças e jovens. 

▪ Explica como se efetua a 

implementação do Plano de 

Contingência de acordo com o 

respetivo protocolo interno, 

assegurando a sua atualização e 

implementação. 

▪ Explica os fatores deontológicos 

associados à atividade profissional 

no trabalho com crianças e jovens 

▪ Conhece as regras para a 

implementação do Plano de 

contingência de acordo com o 

respetivo protocolo interno; 

▪ Conhece e domina tipos de 

comportamentos éticos e direitos 

das crianças e seleciona os direitos 

das crianças. 

▪ Explica as regras de cumprimento 

do Plano de contingência de acordo 

com o respetivo protocolo interno 

▪ Explica comportamentos éticos e 

direitos das crianças. 

▪ Dificuldade em fundamentar ideias 

e métodos de prevenção face às 

epidemias/ pandemias. 

▪ Tem dificuldade em comunicar e 

expor conceitos, projetos ou 

produtos. 

▪ Apoiar na gestão das medidas de 

prevenção e proteção garantindo o 

seu cumprimento em todas as 

fases de implementação do Plano 

de Contingência. 
 

▪ Identificar comportamentos, 

atitudes nas relações interpessoais. 

▪ Explica como gerir as medidas de 

prevenção e proteção dos 

trabalhadores, em todas as fases 

de implementação do Plano de 

Contingência. 

▪ Explica os Comportamentos, 

atitudes nas relações interpessoais. 

▪ Conhece a gestão das medidas de 

prevenção e proteção dos 

trabalhadores, em todas as fases 

de implementação do Plano de 

Contingência. 

▪ Explica as medidas de prevenção e 

proteção dos trabalhadores, em 

todas as fases de implementação 

do Plano de Contingência. 

▪ Usa linguagens verbais e não-

verbais para se exprimir de forma 

incorreta. 

▪  Tem uma má comunicação verbal 

e capacidade de escuta 

acompanhadas por uma falta de 

autoconsciência do impacto sobre 

os outros. 

   SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO: A classificação final, em cada módulo, resulta da média das classificações de todas avaliações sumativas realizadas 


