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Ano Letivo:     2021/2022   
Ano de Escolaridade:   2º   
Tempos Letivos (50 min.):  5 semanais   

DEPARTAMENTO DE   Matemática e Ciências Experimentais   
SECÇÃO DE      Biologia e Geologia   

Disciplina:  GOSCS   

Curso   Técnico Auxiliar de Saúde  
Portaria n.º     

Ciclo de Formação   2020-2023   

 
Racional da disciplina: Propósitos da disciplina e modos de organização (cf. Introdução das AE). 

 

DOMÍNIOS/TEMAS das AE 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES  
das AE e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) 

DINÂMICAS PEDAGÓGICAS, COM VISTA À OPERACIONALIZAÇÃO do Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, das Aprendizagens 

Essenciais das disciplinas, da Estratégia Nacional de Educação para a 
Cidadania e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) - (vd. PAE 21|23 ESHM) 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO 
PASEO A TRABALHAR 

(RETIRAR AS QUE NÃO SÃO EXPLÍCITAMENTE 
TRABALHADAS NA DISCIPLINA) 

  
Qualidade na Saúde - Módulo 
6573 

 
1. Introdução à qualidade 

 
2. A implementação da 
Qualidade - Sistemas de 
Qualidade 

 
3. A Qualidade na saúde 

 
4. O papel do profissional de 
saúde na avaliação da 
qualidade e melhoria contínua 

 
5. Tarefas que em relação a 
esta temática se encontram no 
âmbito de intervenção do/a 
Auxiliar de Saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos de aprendizagem (para esta disciplina 
ainda não foram definidas as aprendizagens 
essenciais) 
 
Definir o conceito de qualidade. 
 
Identificar os objetivos e princípios básicos da 
qualidade: eficiência, eficácia na resposta às 
necessidades do utente e satisfação das pessoas 
na organização. 
 
Identificar os princípios que orientam a 
implementação de uma cultura da qualidade na 
saúde. 
 
Refletir sobre algumas práticas de qualidade já 
implementadas ou em processo de 
implementação no sector da saúde. 
 
Reconhecer a existência de diferentes sistemas de 
acreditação/ certificação na saúde: objetivos, 
âmbito de aplicação e impacte na intervenção do 
Auxiliar de Saúde. 
 
Reconhecer as responsabilidades que pode 
assumir na implementação e continuidade da 
qualidade na sua unidade/ serviço/ organização 
enquanto profissional de saúde. 
 
Executar as tarefas que se integram no âmbito de 
intervenção do Auxiliar de Saúde sempre com 

 

  Promover estratégias que desenvolvam o pensamento crítico e analítico 
dos alunos, incidindo em:   

- análise de factos, teorias, situações, identificando os seus elementos ou 
dados;  
- problematização de situações reais próximas dos interesses dos alunos;  
- elaboração de opiniões fundamentadas em factos ou dados (por 
exemplo textos com diferentes pontos de vista) de natureza disciplinar e 
interdisciplinar;  
- mobilização de discurso oral e escrito de natureza argumentativa 
(expressar uma posição, apresentar argumentos e contra-argumentos).  

 

 Promover estratégias que envolvam por parte do aluno:  
- pesquisa autónoma e criteriosa sobre as temáticas em estudo;  
- aprofundamento de informação.  
 

 Promover estratégias que requeiram/induzam por parte do aluno: - 
aceitação de pontos de vista diferentes;  

- respeito por diferenças de características, crenças, culturas ou opiniões. 
 

 Promover estratégias que envolvam por parte do aluno: 
- Síntese e organização de informação pertinente (por exemplo, sumários, 
registos de observações, relatórios segundo critérios e objetivos);  
- planificação, revisão e monitorização de tarefas;  
- estudo autónomo, identificando obstáculos e formas de os ultrapassar.  

 

 Promover estratégias que impliquem por parte do aluno:  
- problematização de situações;  
- formulação de questões para terceiros, sobre conteúdos estudados ou a 
estudar;  
- interrogação sobre o seu próprio conhecimento.  

Linguagens e Textos 
Informação e Comunicação 
Raciocínio e resolução de 
problemas 
Pensamento crítico e pensamento 
criativo 
Relacionamento interpessoal 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Bem-estar, saúde e ambiente 
Sensibilidade estética e artística 
Saber científico, técnico e 
tecnológico 
Consciência e domínio do corpo 
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DOMÍNIOS/TEMAS das AE 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES  
das AE e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) 

DINÂMICAS PEDAGÓGICAS, COM VISTA À OPERACIONALIZAÇÃO do Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, das Aprendizagens 

Essenciais das disciplinas, da Estratégia Nacional de Educação para a 
Cidadania e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) - (vd. PAE 21|23 ESHM) 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO 
PASEO A TRABALHAR 

(RETIRAR AS QUE NÃO SÃO EXPLÍCITAMENTE 
TRABALHADAS NA DISCIPLINA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Organização dos espaços, 
tipologia dos materiais nas 
unidades e serviços da Rede 
Nacional de Cuidados de Saúde 
- Módulo 6583 
 
1. Tipologia de 
unidades/serviços de saúde na 
Rede Nacional de Cuidados de 
saúde 

 
2. Os equipamentos: tipologia, 
e atividades de manutenção 

 
3. Tarefas que em relação a 
esta temática se encontram no 
âmbito de intervenção do/a 
Técnico/a Auxiliar de Saúde  

 
 
 
 
 
 
 
 

orientação e supervisão de um profissional de 
saúde. 
 
Identificar as tarefas que têm de ser executadas 
sob supervisão direta do profissional de saúde e 
aquelas que podem ser executadas sozinho. 
 
Definir um plano de ação de corretiva/melhoria 
relativamente a uma tarefa/ processo no qual 
intervenha enquanto profissional de saúde. 
 
Revelar interesse na atualização contínua e 
adaptação a novos produtos, materiais, 
equipamentos e tecnologias no âmbito das suas 
atividades. 
 
__________________//_____________________ 
 
Caraterizar as diferentes unidades e serviços 
tendo em conta a natureza da prestação de 
cuidados na rede nacional de cuidados de saúde. 
 
Identificar a tipologia de Equipamento por 
serviço: características, função e conservação. 
 
Identificar a tipologia de materiais por serviço: 
características, função, correta utilização, 
conservação e controlo de existências. 
 
Executar as tarefas que se integram no âmbito de 
intervenção do Auxiliar de Saúde sempre com 
orientação e supervisão de um profissional de 
saúde. 
 
Distinguir as tarefas que têm de ser executadas 
sob supervisão direta do profissional de saúde das 
que podem ser executadas sozinho. 
 

 

 Promover estratégias que impliquem por parte do aluno:  
- comunicação uni e bidirecional;  
- apresentação de ideias, questões e respostas, com clareza.  
 

 Promover estratégias envolvendo tarefas em que, com base em critérios, 
se oriente o aluno para:  

- autoanálise com identificação de pontos fracos e fortes das suas 
aprendizagens, numa perspetiva de autoaperfeiçoamento;  
- descrição de processos de pensamento usados na realização de uma 
tarefa ou abordagem de um problema;  
- integração de feedback de pares para melhoria ou aprofundamento de 
saberes;  
- reorientação do seu trabalho, individualmente ou em grupo, a partir de 
feedback do professor.  
 

 Promover estratégias que criem oportunidades para o aluno:  
- colaborar com outros, apoiar terceiros em tarefas;  
- participar de forma construtiva em trabalho de grupo;  
- fornecer feedback para melhoria ou aprofundamento de ações.  

 

 Promover estratégias e modos de organização das tarefas que impliquem 
por parte do aluno:  

- assunção de compromissos e responsabilidades adequadas ao solicitado;  
- organização e realização autónoma de tarefas;  
- cumprimento de compromissos contratualizados (por exemplo, prazos, 
organização, extensão, formatos e intervenientes).  

 

 Promover estratégias que induzam:  
- ações solidárias nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização 
/atividades de entreajuda; 
- posicionamento perante situações dilemáticas de ajuda a outros e de 
proteção de si;  
- ações estratégicas de intervenção (ex. escola, família, localidade…) 
enquanto cidadãos cientificamente informados. 
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DOMÍNIOS/TEMAS das AE 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES  
das AE e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) 

DINÂMICAS PEDAGÓGICAS, COM VISTA À OPERACIONALIZAÇÃO do Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, das Aprendizagens 

Essenciais das disciplinas, da Estratégia Nacional de Educação para a 
Cidadania e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) - (vd. PAE 21|23 ESHM) 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO 
PASEO A TRABALHAR 

(RETIRAR AS QUE NÃO SÃO EXPLÍCITAMENTE 
TRABALHADAS NA DISCIPLINA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manutenção preventiva de 
equipamentos e reposição de 
materiais comuns às diferentes 
unidades e serviços da Rede 
Nacional de Cuidados de Saúde 
- Módulo 6584 
 
1. Manutenção preventiva de 
equipamentos e reposição de 
materiais comuns às diferentes 
unidades e serviços da Rede 
Nacional de Cuidados de Saúde 
 
2. Os equipamentos: tipologia, 
e atividades de manutenção 
 
3. Tarefas que em relação a 
esta temática se encontram no 
âmbito de intervenção do/a 
Técnico/a Auxiliar de Saúde  
 
 
 

Revelar interesse na atualização contínua e 
adaptação a novos produtos, materiais, 
equipamentos e tecnologias no âmbito das suas 
atividades. 
 
Agir em função das orientações do Profissional de 
saúde. 
 
Valorizar a sua atividade no âmbito do trabalho 
de equipa multidisciplinar. 
 
Revelar uma atitude pró-ativa na melhoria 
contínua da qualidade, no âmbito da sua ação 
profissional. 
 
Cumprir as normas de segurança, higiene e saúde 
no trabalho assim como preservar a sua 
apresentação pessoal. 
 
__________________//_____________________ 
 

Identificar os materiais comuns e mais 
frequentemente utilizados nas diferentes 
unidades/serviços da rede Nacional de Cuidados 
de saúde, tendo em conta a sua tipologia, função, 
catalogação, manuseamento, armazenagem 
conservação, níveis de consumo, e formas de 
destruição após utilização. 

Identificar os equipamentos comuns e mais 
frequentemente utilizados nas diferentes 
unidades/serviços da rede Nacional de Cuidados 
de saúde, tendo em conta a sua tipologia, função, 
disposição e correta manipulação nas atividades 
de manutenção. 

Explicar que as tarefas que se integram no âmbito 

 
TAREFAS: Resolução de exercícios, atividades experimentais, trabalhos de 
pesquisa, apresentações orais, debates, análise e discussão de filmes, 
questionários/relatórios de atividades experimentais. 
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DOMÍNIOS/TEMAS das AE 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES  
das AE e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) 

DINÂMICAS PEDAGÓGICAS, COM VISTA À OPERACIONALIZAÇÃO do Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, das Aprendizagens 

Essenciais das disciplinas, da Estratégia Nacional de Educação para a 
Cidadania e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) - (vd. PAE 21|23 ESHM) 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO 
PASEO A TRABALHAR 

(RETIRAR AS QUE NÃO SÃO EXPLÍCITAMENTE 
TRABALHADAS NA DISCIPLINA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de intervenção do/a Técnico/a Auxiliar de Saúde 
terão de ser sempre executadas com orientação e 
supervisão de um profissional de saúde.  

Identificar as tarefas que têm de ser executadas 
sob supervisão direta do profissional de saúde e 
aquelas que podem ser executadas sozinho. 

Substituir os materiais comuns às diferentes 
unidades e serviços da Rede Nacional de Cuidados 
de Saúde, tendo em conta o tipo de utilização, 
manipulação e modo de Conservação. 

Efetuar o registo e controlo de existências dos 
materiais comuns às diferentes unidades e 
serviços da Rede Nacional de Cuidados de Saúde.  

Efetuar as atividades de manutenção preventiva 
aos equipamentos comuns às diferentes unidades 
e serviços da Rede Nacional de Cuidados de 
Saúde.  

Explicar a importância de se atualizar e adaptar a 
novos produtos, materiais, equipamentos e 
tecnologias no âmbito das suas atividades.  

Explicar o dever de agir em função das 
orientações do Profissional de saúde. Explicar a 
importância da sua atividade para o trabalho de 
equipa multidisciplinar.  

Explicar a importância de assumir uma atitude 
pró-ativa na melhoria contínua da qualidade, no 
âmbito da sua ação profissional. 

Explicar a importância de cumprir as normas de 
segurança, higiene e saúde no trabalho assim 



 

REFERENCIAL CURRICULAR DE DISCIPLINA 
Operacionalização dos Referenciais Curriculares Nacionais previstos no Despacho n.º 6605-A/2021, de 6 

de julho (PASEO, AE’s, ENEC e Perfis Profissionais/Referenciais de Competência, quando aplicável)  
 

RFC/01 

   

Página 5 de 6 

 

DOMÍNIOS/TEMAS das AE 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES  
das AE e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) 

DINÂMICAS PEDAGÓGICAS, COM VISTA À OPERACIONALIZAÇÃO do Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, das Aprendizagens 

Essenciais das disciplinas, da Estratégia Nacional de Educação para a 
Cidadania e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) - (vd. PAE 21|23 ESHM) 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO 
PASEO A TRABALHAR 

(RETIRAR AS QUE NÃO SÃO EXPLÍCITAMENTE 
TRABALHADAS NA DISCIPLINA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circuito e transporte de 
informação nas unidades e 
serviços da Rede Nacional de 
Cuidados de Saúde - Módulo 
6585 
 
1. Os circuitos de informação 
na Rede Nacional de Cuidados 
de Saúde 
 
2. O transporte de informação 
do utente: procedimentos e 
protocolos 

 
3. O encaminhamento de 
reclamações 
 
4. O transporte de amostras 
biológicas: 
procedimentos e protocolos 

 
5. Tarefas que em relação a 
esta temática se encontram no 
âmbito de intervenção do/a 
Auxiliar de Saúde 

 
 
 

como preservar a sua apresentação pessoal.  

Explicar a importância de agir de acordo com 
normas e/ou procedimentos definidos no âmbito 
das suas atividades.  

Explicar a importância de prever e antecipar 
riscos. 

Explicar a importância de desenvolver uma 
capacidade de alerta que permita sinalizar 
situações ou contextos que exijam intervenção. 
 
__________________//_____________________ 
 
 
Identificar os circuitos de informação e 
mecanismos de articulação entre unidades e 
serviços da Rede Nacional de Cuidados de Saúde. 
 
Identificar os procedimentos e protocolos 
definidos, no transporte de informação do utente, 
para o serviço adequado. 
 
Identificar os procedimentos e protocolos 
definidos, no transporte de amostras biológicas, 
para o serviço adequado. 
 
Identificar os procedimentos e o 
encaminhamento de reclamações ou sugestões. 
 
Identificar os procedimentos e protocolos 
definidos, no transporte de amostras biológicas, 
para o serviço adequado. 
 
Executar as tarefas que se integram no âmbito de 
intervenção do Auxiliar de Saúde sempre com 
orientação e supervisão de um profissional de 
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DOMÍNIOS/TEMAS das AE 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES  
das AE e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) 

DINÂMICAS PEDAGÓGICAS, COM VISTA À OPERACIONALIZAÇÃO do Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, das Aprendizagens 

Essenciais das disciplinas, da Estratégia Nacional de Educação para a 
Cidadania e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) - (vd. PAE 21|23 ESHM) 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO 
PASEO A TRABALHAR 

(RETIRAR AS QUE NÃO SÃO EXPLÍCITAMENTE 
TRABALHADAS NA DISCIPLINA) 

 
 

 
 

saúde. 
 
Distinguir as tarefas que têm de ser executadas 
sob supervisão direta do profissional de saúde das 
que podem ser executadas sozinho. 
 

AVALIAÇÃO das aprendizagens, tal como estipulado no Referencial de Avaliação da ESHM: 

  Questões teórico-práticas; Fichas de Avaliação; Relatórios; Trabalhos de Pesquisa/Projeto; Processo de Trabalho Individual/Grupo; Desempenho na Atividade Laboratorial; Exposição Oral/Escrita.  

- Conceptualização / Compreensão / Aplicação (60%): Questionário + Produto do trabalho de pesquisa (avaliação do produto) ou Trabalho de Projeto + Processo de trabalho em 
grupo ou Processo de trabalho individual (observação em aula)  

- Trabalho prático / experimental (30%): Questionário + Relatório ou Desempenho na atividade laboratorial; 

- Comunicação em Ciência (10%): Apresentação oral (em Ciência) ou Apresentação escrita/multimédia (em Ciência).  

 


