
                                                                                                                   

 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO ESCOLA 

SECUNDÁRIA DE SAMPAIO 

 

                  Curso Profissional de Curso Profissional de Técnico Ação Educativa 

3º Ano         Disciplina: Desenvolvimento e saúde na infância e adolescência   Ano Letivo 2022/23 

PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO 

 

 

 

UFCD 10655- Crescimento e desenvolvimento na adolescência 

Conteúdos: 

1. Identificar as especificidades do desenvolvimento de jovens. 
2. Identificar os fatores condicionantes do desenvolvimento de jovens. 
3. Identificar os sinais de alerta relativos aos problemas de desenvolvimento dos 

jovens. 
4. Desenvolvimento de jovens; físico e psicomotor/ cognitivo/ linguagem/ socio 

afetivo. 
5. Especificidades do desenvolvimento de jovens. 
6. Vinculação: o adolescente e o adulto de referência. 
7. Comportamentos sociais; Importância do contexto escolar e suas implicações 

nos comportamentos sociais. 
8. Internet e redes sociais. 
9. Principais desafios do desenvolvimento da sexualidade e relações entre pares. 
10. Fatores condicionantes do desenvolvimento dos jovens. 
11. Problemas de desenvolvimento - sinais de alerta. 
12. O período da adolescência. 

12.1. Caraterísticas 
12.2. Adaptação e inserção 
12.3. Desvios 
12.4. Estratégias de comunicação 

 

Data de início 
 

16/09/2022 

Data de conclusão 
 

17/11/2022 

 
 
Nº Aulas Previstas 

(50 min) 
 

 
60 

UFCD 9632 – Sistema Nacional de Intervenção precoce 

Conteúdos: 

 

1. Reconhecer o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância 
2. Reconhecer a Importância da Articulação entre as Equipas Locais de 

Intervenção e a Família 
3. Caracterizar o Modelo de Intervenção e sua Articulação com os vários 

subsistemas 
4. Identificar sinais de alarme no Desenvolvimento de Crianças e Jovens 

Data de início 
 

17/11/2022 
 

Data de conclusão 
 

09/01/2023 
 

Nº Aulas Previstas 
(50 min) 

30 



                                                                                                                   

 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO ESCOLA 

SECUNDÁRIA DE SAMPAIO 

 

                  Curso Profissional de Curso Profissional de Técnico Ação Educativa 

12º Ano         Disciplina: Desenvolvimento e saúde na infância e adolescência   Ano Letivo 2022/23 

PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO 

 

 

 

UFCD 9649 – Educação Inclusiva e necessidades específicas de educação 

Conteúdos: 

1. Distinguir os conceitos de educação inclusiva e de necessidades educativas 

específicas. 

2. Reconhecer os fatores que determinam as necessidades educativas 

específicas. 

3. Relacionar os fatores que determinam as necessidades educativas 

específicas. 

4. Reconhecer a interação que deve existir entre a família e a equipa 

educativa. 

 

Data de início 
 

09/01/2023 
 

Data de conclusão 
 

13/03/2023 
 

Nº Aulas Previstas 
(50 min) 

 

60 

UFCD 9647 – Intervenção Pedagógica com crianças e jovens com necessidades educativas específicas 
 

Conteúdos: 
1. Educação de crianças e jovens com necessidades educativas específicas 
2. Individualização e diferenciação pedagógica 
3. Estratégias de desenvolvimento curricular numa perspetiva funcional 
4. Intervenção pedagógica com crianças e jovens considerando estratégias/ 

Capacidades/ expetativas e necessidades 
5. Qualidade de vida- Competências a adquirir/desenvolver para realizar as 

atividades 
6. Qualidade de vida ao longo dos diferentes ciclos de vida 
7. Participação ativa da família 
8. Comunicação aumentativa e alternativa 
9. Sistemas de símbolos 
10. Produtos de apoio à comunicação 
11. Baixo/ elevado desenvolvimento tecnológico 
12. Mobilidade, manipulação e acessibilidades 
13. Tecnologias/produtos de apoio de acesso à mobilidade/ apoio de suporte à 

manipulação 
14. Acessibilidade física e digital 

Data de início 
 

13/03/2023 
 

Data de conclusão 
 

19/05/2022 
 

  Nº Aulas Previstas  
(50 min) 

 

 
 
 
 

60 
 



                                                                                                                   

 

DESENVOLVIMENTO E SAÚDE NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – 12º ANO 

Critérios de Avaliação Avançado Intermédio Elementar Inicial 

 

• Identifica as especificidades e os 
fatores condicionantes do 
desenvolvimento de jovens: 

 
• Identifica os sinais de alerta 

relativos aos problemas de 
desenvolvimento dos jovens 

 

• Reconhece as especificidades do 
desenvolvimento e fatores 
condicionantes de jovens; 
 

• Reconhece os sinais de alerta 
relativos aos problemas de 
desenvolvimento dos jovens 

 

• Aborda e avalia as 
diferentes necessidades específicas 
de educação; 
 

• Avalia os sinais de alerta relativos aos 
problemas de desenvolvimento dos 
jovens 

 

• Revela dificuldade em reconhecer e 
avaliar 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; 

 

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

• Não identifica a maior parte dos 

conceitos e quando define os 

termos fá-lo com imprecisões ou 

imita-se a copiar definições. 

 

• Identifica o Sistema Nacional de 

Intervenção precoce na infância e 

sua articulação 

 

• Reconhece a Importância da 

Articulação entre as Equipas Locais 

de Intervenção e a Família 

 
 
 

• Reconhece o Sistema Nacional de 
Intervenção Precoce na Infância e 
respetiva articulação. 

 

• Computa, valida e organiza a 
informação recolhida de forma 
crítica e autónoma. 

 

• Releva conhecimento de como 
como se efetua a articulação com 
Sistema Nacional de Intervenção 
Precoce na Infância 

 

• Fundamenta de forma clara ideias para 

justificar conclusões pessoais, 

reconhece os interesses nos 

argumentos e identifica os problemas 

éticos agregados. 

 

• 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; 

 

• Dificuldade na apresentação de 

ideias para justificar conclusões 

pessoais  

 

• 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. 

 

• As conclusões resumem-se a 

pontos de vista. 

 

• Identifica conceitos e fatores da 

Educação Inclusiva, práticas de 

intervenção pedagógica e 

Necessidades Educativas especiais; 

 

• Identifica a interação que deve 

existir entre a família e a equipa 

educativa. 

 

 

• Reconhece conceitos e fatores da 
Educação Inclusiva e as práticas de 
intervenção 
 

• Reconhece a importância da interação 

que deve existir entre a família e a 

equipa educativa. 

 

 

• Identifica os conceitos fundamentais, 

mas define os termos com algumas 

imprecisões. 

 

• Fundamenta de forma clara a 

importância que a interação entre 

família e equipa educativa. 

 

• Reconhece conceitos e fatores da 
Educação Inclusiva e as práticas de 
intervenção demonstrando algumas 
fragilidades. 
 

• Argumenta com recurso, a 
importância que a interação entre 
família e equipa educativa assume. 

 

• Identifica com dificuldade os 
conceitos fundamentais e define os 
termos com muitas imprecisões. 
 

• Dificuldade em apresentar 
argumentos por forma a 
demonstrar o domínio do tema.  

• Identifica Estratégias de 

desenvolvimento curricular numa 

perspetiva funcional; 

• Identifica as estratégias que 

possibilitam a Intervenção 

pedagógica com crianças e jovens 

considerando estratégias, 

Capacidades, expetativas e 

necessidades 

• Reconhece as Estratégias de 

desenvolvimento curricular numa 

perspetiva funcional; 

 

• Reconhece as estratégias, 
Capacidades, expetativas e 
necessidades que possibilitam a 
Intervenção pedagógica com crianças e 
jovens  

•Identifica as Estratégias de 

desenvolvimento curricular numa 

perspetiva funcional; 

•Identifica as estratégias, Capacidades, 

expetativas e necessidades que 

possibilitam a Intervenção pedagógica 

com crianças e jovens 

• Revela alguma dificuldade na 
compreensão/ domínio do tema 
demonstrando alguma curiosidade 
 

• Enumera com apoio estratégias e 
expectativas na intervenção 
pedagógica com as crianças e jovens 

• Os argumentos apresentados para 
justificar as estratégias a 
implementar nem sempre estão em 
consonância com a opinião 
defendida. 
 

• Dificuldade em identificar 
estratégias, Capacidades, 
expetativas e necessidades na 
Intervenção pedagógica. 

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


