
                                                                                                                   

 

 

 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO ESCOLA 

SECUNDÁRIA DE SAMPAIO 

 

                  Curso Profissional de Curso Profissional de Técnico Ação Educativa 

12º Ano         Disciplina: Saúde e Rotinas Infantis     Ano Letivo 2022/23 

PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO 

Módulo 8:  3290-Crianças com necessidades específicas de educação (NEE) 

Conteúdos: 

 

1. Necessidades específicas de educação – evolução e modelos 

1.1. Evolução histórica do conceito de necessidades específicas de educação 

1.2. Modelos e práticas em necessidades específicas de educação em 

Portugal 

2. Caracterização das necessidades específicas de educação 

2.1. Crianças com imaturidade de desenvolvimento 

2.2. Crianças hiperativas 

2.3. Crianças com deficiência 

2.3.1. Motora 

2.3.2. Mental 

2.3.3. Visual 

2.3.4. Auditiva 

2.4. Crianças com doenças crónicas 

2.5. Papel da família 

2.6. Papel da equipa educativa 

2.7. Deficiência e agressividade 

Data de início 
17/11/2022 

 

Data de conclusão 
09/01/2023 

 

 
 
 

Nº Aulas Previstas 
(50 min) 

60 

Módulo 9: 3292- Desenvolvimento sexual de crianças com NEE 

Conteúdos: 

 

1. Educação sexual na deficiência; 

2. Cognição, valores e sexualidade; 

3. Direito à sexualidade. 

Data de início 
09/01/2023 

Data de conclusão 
13/03/2023 

 

Nº Aulas Previstas 
(50 min) 

30 

Módulo 10: 3295- Higienização e manutenção de materiais e equipamentos específicos 

Conteúdos: 

1. Elaboração e preparação dos materiais necessários às atividades; 

2.  Preparação dos espaços, equipamentos e materiais para a realização de 

atividades pedagógicas;  

3. Higiene dos espaços, equipamentos e materiais. 

Data de início 
13/03/2023 

 

Data de conclusão 
19/05/2023 

 

Nº Aulas Previstas 
(50 min) 

60 



                                                                                                                   

 

 

SAÚDE E ROTINAS INFANTIS – 12º ANO 

Critérios de Avaliação Avançado Intermédio Elementar Inicial 

 
o Identificar a evolução do conceito de 

necessidades específicas de 

educação e as Necessidades 

específicas de educação – evolução e 

modelos; 

 

o Identificar o desenvolvimento sexual 

da criança com deficiência. 

 

o Identificar ações relacionadas com 

higiene, manutenção, arrumação, 

preparação de materiais, 

equipamentos e espaços. 

o  Reconhece Necessidades específicas 
de educação – evolução e modelos e a 
Evolução histórica do conceito de 
necessidades específicas de educação 

o Reconhece o desenvolvimento sexual 
da criança com deficiência. 

 
o Reconhece ações relacionadas com 

higiene, manutenção, arrumação, 

preparação de materiais, 

equipamentos e espaços. 

 
o Consegue avaliar as 

diferentes necessidades específicas 
de educação; 

o Consegue identificar o 
desenvolvimento sexual da criança 
com deficiência, planificar e 
desenvolver autonomamente ações 
relacionadas com higiene, 
manutenção, arrumação, 
preparação de materiais 
equipamentos e espaços. 

o Tem dificuldade em reconhecer as 
diferentes necessidades específicas 
de educação e depende em grande 
parte do ponto de vista dos outros 
para formar uma opinião em vez de 
formular opiniões as conclusões; 

 
o Revela e desenvolve 

esporadicamente persistência na 

realização de tarefas e relações em 

contextos de colaboração, 

cooperação e entreajuda 

o Dificuldade em definir metas; 

o Revela se confuso nas suas 
limitações e potencialidades 
apresentando dificuldade em se 
auto corrigir; 

 
o Dificuldade em cooperar com os 

outros e cumprimento de 

prazos, bem como a estabelecer 

relações de entreajuda. 

 
o Identificar Modelos e práticas em 

necessidades específicas de 
educação em Portugal 

 
o identificar técnicas de separação, 

recolha e transporte de resíduos 
decorrentes da prestação de 
cuidados de higiene e conforto e da 
higienização dos espaços. 

 

o Pesquisa e recolhe informação 

documental e digital sobre os Modelos 

e práticas em necessidades específicas 

de educação em Portugal 

o Avalia, valida e organiza a informação 
recolhida de forma crítica e autónoma. 

 
o Elabora as posições éticas e morais 

inerentes aos pontos de vista e ações 

 
o Consegue avaliar uma ideia para 

formular e justificar conclusões 

pessoais, reconhece os interesses nos 

argumentos e identifica os problemas 

éticos agregados 

o Fundamenta uma ideia e procura 
informação não tendo em atenção 
as fontes e depende em grande 
parte do ponto de vista dos outros 
para formar uma opinião em vez de 
formular opiniões; 

 
o As conclusões resumem-se a pontos 

de vista. 

 
o Tem dificuldade nas pesquisas 

realizadas e em formular a sua 

opinião ou em ouvir com eficácia 

a opinião dos outros na maioria 

das situações propostas. 

o Colabora na implementação de 

estratégias na área da saúde e rotinas 

infantis;  

 

o Desenvolve competências e 

metodologias próprias, na área da 

saúde e rotinas infantis. 

o Conhece fatos e conceitos que 
mobiliza facilmente; 

 
o Conclui de forma efetiva tarefas e 

procedimentos incorporados numa 
estrutura teórica e seleciona as opções 
apropriadas tendo em consideração 
fatores contextuais 

o Conhece fatos e conceitos que 
mobiliza facilmente; 

 
o Conclui de forma independente tarefas 

e procedimentos incorporados numa 

estrutura teórica e seleciona as opções 

apropriadas tendo em consideração 

fatores contextuais 

o Mobiliza em algumas situações 
fatos e conceitos para desenvolver 
processos e produtos; 

 
o Define com limitações, implementa 

estratégias para atingir metas e 

desafios que o ajudam a construir. 

 

 
o Conhece fatos e conceitos, mas 

não os consegue mobilizar com 
vista à resolução de problemas; 

 
o Dificuldade em implementar 

estratégias e concluir atividades 

  



                                                                                                                   

 

 

 

o Colabora na implementação de 

técnicas de comunicação, de 

acordo com o tipo de interlocutor. 

 

 

o Desenvolve competências e 

metodologias próprias, na área da 

saúde e rotinas infantis 

o Usa linguagens adequadas, verbais e 
não verbais, com rigor. 

 

o Expressa-se com clareza, expõe fatos, 
conceitos, opiniões, projetos e 
produtos de qualidade, 
individualmente ou em grupo. 

 
o Comunica de forma eficaz e equilibra 

as ações de ouvir e responder. 

Sintetiza o que foi ouvido e avalia ou 

elabora respostas com outras ideias, 

oferecendo perspetivas alternativas. 

o Usa linguagens adequadas, verbais e 
não verbais, de forma correta. 

 

o Apresenta/expõe fatos, conceitos, 
projetos e produtos individualmente 
ou em grupo. 

 

o Comunica de forma eficaz e explica 

claramente as suas ideias.  

 

o Ouve ativamente os outros e responde 

adequadamente, refletindo uma 

compreensão pessoal do ponto de vista 

expresso. 

 
o Usa linguagens verbais e não-

verbais para se exprimir de forma 
elementar. 

 

o Participa na apresentação de fatos, 
conceitos, projetos e produtos. 

 

 
o Comunica ideias e relaciona-se 

sensivelmente com os outros. Ouve 

as ideias dos outros e responde-lhes. 

o Usa linguagens verbais e não-
verbais para se exprimir de 
forma incorreta. 

 

o Tem dificuldade em comunicar 
e expor conceitos, projetos ou 
produtos. 

 

o 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. 


