
 
 

 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO ESCOLA 

SECUNDÁRIA DE SAMPAIO 

 

                  Curso Profissional de Curso Profissional de Técnico Ação Educativa  

1º Ano      Disciplina: Desenvolvimento e Saúde da Infância e Adolescência       Ano Letivo 2021/22 

PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO 

Módulo 1: UFCD 10654 - Crescimento e desenvolvimento na infância 

Conteúdos: 
 

1. Desenvolvimento de crianças 
1.1. Desenvolvimento físico e psicomotor  

1.2. Desenvolvimento cognitivo  

1.3. Desenvolvimento da linguagem  

1.4. Desenvolvimento socioafetivo  

2. Especificidades do desenvolvimento de crianças  

3. Vinculação: a criança e o adulto de referência  

4. Primeiros comportamentos sociais  

4.1. Importância do contexto pré-escolar e suas implicações nos 

comportamentos sociais  

4.2. Importância do papel do adulto como modelo de referência  

4.3. Importância do contexto escolar e suas implicações nos 

comportamentos sociais  

4.4. Internet e redes sociais  

4.5. Principais desafios do desenvolvimento da sexualidade e relações entre 

pares  

5. Fatores condicionantes do desenvolvimento das crianças  

6. Problemas de desenvolvimento - sinais de alerta 

Data de início 
31.01.2023 

 
 
 

Data de conclusão 
13.06.2023 

 

Nº Aulas Previstas  
(50 min) 

62 

 
 
 
 
 

 

Módulo 2: UFCD 9852- Cuidados básicos de higiene em crianças e jovens 

Conteúdos: 
 

1. Higiene básica 

2. Privacidade e integridade 

2.1. Regras e práticas 

2.2. Comunicação 

3. Produtos de higiene, hidratação e conforto 

4. Cuidados de segurança, manutenção e higiene de materiais, equipamentos 

e utensílios utilizados 

5. Técnicas de higiene 

6. Cuidados de higiene e conforto 

7. Muda de fraldas 

8. Técnicas de vestir e despir 

9. Ajudas técnicas de apoio 

10. Higienização dos espaços 

11. Recolha, separação e transporte de resíduos 

12. Ocorrências e anomalias no apoio à prestação de cuidados 

13. Procedimentos de registo e reporte 

 

Data de início 
20.09.2022 

 

Data de conclusão 
26.01.2023 

 
 

Nº Aulas Previstas  
(50 min) 

62 
 

 
 

 



 
 

 DESENVOLVIMENTO E SAÚDE DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – 1º ano 

Critérios de Avaliação Avançado Intermédio Elementar Inicial 

▪ Identifica as especificidades do 

desenvolvimento de crianças; 

▪ Desenvolve e dinamizar um plano de 

atuação nas áreas da saúde, aplica 

técnicas de prestação de cuidados de 

higiene em crianças e jovens. 

▪ Analisa/ explica a importância do 

desenvolvimento físico e psicomotor, 

sócio afetivo e cognitivo da criança; 

▪ Reconhece as técnicas de prestação 

de cuidados de higiene em crianças e 

jovens. 

 

▪ Descreve a importância do 

desenvolvimento físico e psicomotor, 

sócio afetivo e cognitivo da criança; 

▪ Conhece os procedimentos relativos 

aos cuidados de higiene em crianças 

e jovens e suas técnicas. 

▪ Conhece ações relativas 
desenvolvimento físico e psicomotor, 
sócio afetivo e cognitivo da criança; 

▪ Relata os procedimentos referentes 
aos cuidados de higiene em crianças 
e jovens e suas técnicas. 

▪ Complexidade em identificar ações 
relativas desenvolvimento físico e 
psicomotor, sócio afetivo e 
cognitivo da criança; 

▪ Identifica parte das ações relativas 
à higiene, de prestação de cuidados 
de higiene em crianças e jovens, 
manutenção e preparação de 
materiais e equipamentos de 
suporte. 

▪ Identifica os fatores condicionantes 

do desenvolvimento de crianças; 

▪ Identifica técnicas e cuidados de 

segurança, manutenção e higiene de 

materiais, equipamentos e utensílios 

utilizados. 

▪ Explica os fatores que condicionam o 

desenvolvimento de crianças; 

▪ Explica as diferentes técnicas de 

manuseamento, manutenção e 

higiene de materiais e equipamentos. 

▪ Descreve as condicionantes e fatores 
do desenvolvimento das crianças; 

▪ Descreve as diferentes técnicas de 

higienização, manuseamento e 

manutenção de equipamentos e 

materiais. 

▪ Conhece as condicionantes e fatores 
do desenvolvimento das crianças; 

▪ Conhece as diferentes técnicas de 

higienização, manuseamento e 

manutenção de equipamentos e 

materiais. 

▪ Dificuldade em identificar fatores 

que condicionam o 

desenvolvimento de crianças; 

▪ Dificuldade em identificar técnicas 

de higiene e manuseamento de 

materiais e equipamentos.  

▪ Identifica os sinais de alerta relativos 

aos problemas de desenvolvimento 

das crianças; 

▪ Aplica técnicas de prestação de 

cuidados de higiene em crianças e 

jovens e efetua a separação, recolha 

e transporte de resíduos decorrentes 

da prestação de cuidados de higiene 

e conforto e da higienização dos 

espaços. 

▪ Reconhece os sinais de alerta 

respeitantes aos problemas de 

desenvolvimento das crianças; 

▪ Reconhece as técnicas de prestação 

de cuidados de higiene em crianças e 

jovens. 

 

▪ Descreve os sinais de alerta 

respeitantes aos problemas de 

desenvolvimento das crianças; 

▪ Descreve como se efetuam a recolha 

e transporte de resíduos decorrentes 

da higienização dos espaços. 

 

 

▪ Entende os sinais de alerta 

respeitantes aos problemas de 

desenvolvimento das crianças; 

▪ Relata como se efetuam a recolha e 

transporte de resíduos decorrentes 

da higienização dos espaços. 

▪ Dificuldade em fundamentar ideias 

que suportam as suas opiniões. os 

sinais de alerta respeitantes aos 

problemas de desenvolvimento das 

crianças; 

▪ Tem dificuldade em comunicar e 

expor conceitos de recolha e 

transporte de resíduos decorrentes 

da higienização dos espaços. 

▪ Identifica a importância do 

desenvolvimento da linguagem e 

sócio afetivo; 

▪ Identifica ocorrências e anomalias no 

apoio à prestação de cuidados e 

procedimentos de registo e reporte. 

▪ Reconhece a importância do 

desenvolvimento sócio afetivo e da 

linguagem da criança; 

▪ Reconhece os procedimentos de 

registo e suporte de anomalias bem 

como o apoio a prestar nos cuidados 

das crianças. 

▪  Descreve a importância do 

desenvolvimento da linguagem e o 

desenvolvimento sócio afetivo da 

criança; 

▪ Descreve o apoio a prestar nos 

cuidados das crianças bem como os 

procedimentos de registo e suporte 

de anomalias.  

▪ Explica como se processa o 

desenvolvimento sócio afetivo e 

explica a importância da linguagem; 

▪ Explica os procedimentos de registo e 

suporte de anomalias bem como o 

apoio a prestar nos cuidados das 

crianças. 

▪ Complexidade na explicação do 

desenvolvimento sócio afetivo e 

explica a importância da 

linguagem; 

▪ Revela dificuldade em identificar os 

procedimentos de registo e suporte 

de anomalias bem como o apoio a 

prestar nos cuidados das crianças. 

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


