
 
 

 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO ESCOLA 

SECUNDÁRIA DE SAMPAIO 

 

                  Curso Profissional de Curso Profissional de Técnico Ação Educativa  

2º Ano      Disciplina: Desenvolvimento e Saúde da Infância e Adolescência       Ano Letivo 2022/23 

PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO 

Módulo 3: UFCD 8854 – Prestação de cuidados humanos básicos - alimentação 
Conteúdos: 

1. Composição e valor nutricional dos alimentos 
2. Necessidades nutricionais nas diferentes fases da vida 
2.1. Alimentação/ Dietas terapêuticas / Suplementos alimentares/ Hidratação 
3. Regras alimentares 
4. Confeção de refeições ligeiras 
5. Cuidados de higiene alimentar 
6 . Ingestão de alimentos e bebidas 
7. Alterações no padrão alimentar 
8. Eliminação de resíduos alimentares 
9. Ocorrências e anomalias no apoio à prestação de cuidados 
10. Procedimentos de registo e reporte 

Data de início 
 

21/09/2022 

Data de conclusão 
10/11/2022 

 

Nº Aulas Previstas (50 min) 

 

 

30 

Módulo 4: UFCD 9641 – Cuidados de saúde primários para crianças e jovens 

Conteúdos: 
 

1. Conceito de saúde 
2. Saúde mental e prevenção da violência 
3. Promoção Alimentação saudável  

3.1. Atividade física / Mobilidade segura e sustentável 
4. Alteração do estado de saúde – sinais 
5. Prevenção de comportamentos aditivos e dependências 
6. Estratégias de promoção da inclusão de crianças e jovens com 

necessidades de saúde especiais 
7. Desenvolvimento de competências sociais  
8. Plano Nacional de Vacinação 
9. Estratégias de atuação do/a cuidador/a em casos de doenças não 

transmissíveis e doenças transmissíveis 
10. Doenças infetocontagiosas 
11. Criança e jovem com doença crónica  

11.1. Complexa/ aguda/ alergias e intolerâncias alimentares / diabetes 
12. Evicção escolar 
13. Linhas de aconselhamento de saúde 

 
 

Data de início 
 

11/11/2022 

Data de conclusão 
 

25/01/2023 

Nº Aulas Previstas (50 min) 

 

 
 

 
 

 
30 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO ESCOLA 

SECUNDÁRIA DE SAMPAIO 

 

                  Curso Profissional de Curso Profissional de Técnico Ação Educativa  

2º Ano      Disciplina: Desenvolvimento e Saúde da Infância e Adolescência       Ano Letivo 2022/23 

PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO 

Módulo 5: UFCD 9636 – Segurança e prevenção de acidentes com crianças e jovens 

Conteúdos: 
 

1. Tipo de acidentes 
2. Causas dos acidentes 
3. Características dos espaços, produtos e equipamentos 
4. Desenvolvimento da criança e do jovem e a sua relação com a ocorrência 

de acidentes 
5. Medidas de prevenção dos acidentes  

5.1. Adaptação do ambiente / espaço) 
6. Seleção e organização das atividades 
7. Escolha, utilização e manutenção dos artigos, mobiliário, equipamentos e 

brinquedos 
8. Utilização de equipamentos de proteção 
9. Estratégias de prevenção dos acidentes ao longo do desenvolvimento da 

criança e do jovem em diversos contextos 
● 10. Primeiros socorros com crianças e jovens  

● 11. Noção de urgência e emergência médica  

● 12. Guias de atuação perante uma emergência  

 

●  

Data de início 
26/01/2023 

 

Data de conclusão 
 

07/06/2023 

Nº Aulas Previstas (50 min) 

 

 
 

 
65 



 
 

  DESENVOLVIMENTO E SAÚDE DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – 2º ano 

Critérios de Avaliação Avançado Intermédio Elementar Inicial 

 

▪ Compreende as técnicas de 

prestação de cuidados na alimentação 

e identifica problemas de saúde da 

criança e do jovem. 

▪ Compreende as medidas de 

prevenção e atuação em situação de 

doença e situações de perigo nos 

vários contextos. 

▪ Analisa as técnicas de prestação de 

cuidados na alimentação e saúde. 

▪ Identifica as medidas de prevenção e 

atuação em situação de doença e 

situações de perigo nos vários 

contextos. 

 

▪ Descreve diferentes técnicas de 

prestação de cuidados de alimentação 

e saúde. 

▪ Descreve as medidas de prevenção e 

atuação em situação de doença e 

situações de perigo nos vários 

contextos. 

 

 

▪ Conhece ações relativas prestação 

de cuidados de alimentação e saúde. 

▪ Relata os procedimentos referentes 

à prevenção e atuação em situação de 

doença e situações de perigo.  

 

▪ Complexidade em identificar ações 

relativas a prestação de cuidados de 

alimentação e saúde. 

▪ Complexidade em identificar ações 

relativas às medidas de prevenção e 

atuação em situação de doença e de 

perigo nos vários contextos. 

 

▪ Identifica técnicas de prestação de 

cuidados de alimentação e saúde.  

▪ Identifica as medidas de prevenção e 

atuação em situações de perigo. 

▪ Explica as técnicas de prestação de 

cuidados de alimentação e saúde. 

▪ Explica as diferentes medidas de 

prevenção e atuação em situações de 

perigo. 

 

▪ Descreve técnicas de prestação de 
cuidados de alimentação e saúde. 

▪ Descreve as diferentes medidas de 

prevenção e atuação em situações de 

perigo. 

 

▪ Conhece diferentes técnicas de 
prestação de cuidados de alimentação 
e saúde. 

▪ Colabora, sob orientação, na 

promoção de medidas de prevenção e 

atuação em situações de perigo. 

 

▪ Dificuldade em identificar técnicas 

de prestação de cuidados de 

alimentação e saúde.  

▪ Dificuldade em identificar técnicas 

de prevenção e atuação.  

▪ Percebe os sinais de alerta relativos 

a alimentação e saúde da criança / 

jovem. 

▪ Percebe a importância das medidas 

de prevenção e atuação em situações 

de perigo. 

▪ Reconhece os sinais de alerta 

respeitantes aos problemas de saúde e 

desenvolve soluções alternativas. 

▪ Reconhece as técnicas e a sua 

importância na prestação de cuidados 

crianças e jovens. 

 

 

▪ Descreve os sinais de alerta 

respeitantes aos problemas de saúde; 

▪ Descreve as técnicas e a importância 

na prestação de cuidados crianças e 

jovens 

 

▪ Entende os sinais de alerta 

respeitantes aos problemas de saúde. 

▪ Relata como se implementam 

técnicas de prestação de cuidados 

crianças e jovens. 

 

 

▪ Dificuldade em fundamentar ideias 

que suportam as suas opiniões. os 

sinais de alerta. respeitantes aos 

problemas de saúde 

▪  Dificuldade em relatar como se 

implementam técnicas de prestação 

de cuidados crianças e jovens. 

▪ Identifica a importância dos sinais de 

alerta relativos a alimentação e saúde. 

▪ Identifica ocorrências e respetivas 

medidas de prevenção e atuação. 

▪ Reconhece a importância do dos 

sinais de alerta em caso de perigo. 

▪ Reconhece os procedimentos de 

registo, suporte e anomalias bem 

como medidas de prevenção e 

atuação. 

▪  Descreve a importância da avaliação 

face aos diferentes sinais de alerta. 

▪ Descreve o apoio a prestar 

relativamente as medidas de 

prevenção e atuação.  

▪ Explica como se processa a 

intervenção de acordo com os sinais 

evidenciados. 

▪ Explica os procedimentos de 

prevenção e atuação em situações de 

perigo. 

▪ Complexidade em numerar 

estratégias para intervenção de 

cordo com os sinais evidenciados. 

▪ Revela dificuldade em identificar 

os procedimentos de prevenção e 

atuação em situações de perigo. 

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


