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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
(Módulo 2 - Cuidados na higiene, conforto e eliminação – 58 lições) – (1ºA) 

 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A – Linguagem e textos; B – Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e 
pensamento criativo; E – Relacionamento interpessoal; F – Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem-estar, saúde e ambiente; H – Sensibilidade estética e artística; I – Saber 
científico, técnico e tecnológico; J – Consciência e domínio do corpo. 

DOMÍNIOS DOMÍNIOS ESPECÍFICOS 
PONDERAÇÃO 

(%) 
PERFIL DO 

ALUNO 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

  

CONHECIMENTOS 

1. Noções gerais sobre necessidades 
humanas básicas  
2. Cuidados de higiene e conforto a 
utentes que necessitam de ajuda parcial 
ou total  
 3. A Eliminação  
4. Produtos de eliminação vesical e 
intestinal  
5. Tarefas que em relação a esta temática 
se encontram no âmbito de intervenção 
do/a Técnico/a Auxiliar de Saúde  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 
 
 

 Trabalhos 
individuais/ 

 grupo 
 

Ficha 
sumativa 

 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 

• Adquirir noções sobre as necessidades humanas básicas: higiene e conforto, alimentação, 
hidratação, eliminação.  
• Adquirir noções básicas sobre os fatores de promoção e inibição de conforto e desconforto.  
• Identificar os aspetos referentes à privacidade, intimidade, sexualidade da pessoa nos cuidados 
de higiene e eliminação.  
• Explicar que as tarefas que se integram no âmbito de intervenção do/a Técnico/a Auxiliar de 
Saúde terão de ser sempre executadas com orientação e supervisão de um enfermeiro.  
• Identificar as tarefas que têm de ser executadas sob supervisão direta do enfermeiro e aquelas 
que podem ser executadas sozinho.  
• Aplicar técnicas de apoio à higiene e conforto, na cama, ao utente que necessita de ajuda parcial, 
segundo orientação do enfermeiro e mobilizando conhecimentos fundamentais sobre métodos, 
materiais e equipamentos.  
• Aplicar técnicas de apoio à higiene e conforto, na casa de banho, ao utente que necessita de 
ajuda parcial, segundo orientação do enfermeiro e mobilizando conhecimentos fundamentais 
sobre métodos, materiais e equipamentos.  
• Aplicar técnicas de apoio à higiene e conforto na cama ao utente que necessita de ajuda total, 
auxiliando o Enfermeiro na prestação de cuidados de higiene e conforto.  
• Aplicar técnicas de apoio à eliminação, ao utente que necessita de ajuda parcial, segundo 
orientação do enfermeiro e utilizando e manuseando adequadamente os dispositivos indicados 
aos diferentes tipos de eliminação.  
• Aplicar técnicas de apoio à eliminação, ao utente que necessita ajuda total, auxiliando o 
enfermeiro na colocação dos dispositivos indicados aos diferentes tipos de eliminação.  
• Aplicar técnicas de substituição de roupa em camas e macas ocupadas, mobilizando 
conhecimentos fundamentais sobre métodos, materiais e equipamentos.  
• Explicar a importância de demonstrar interesse e disponibilidade na interação com utentes.  
• Explicar a importância de manter autocontrolo em situações críticas e de limite.  
• Explicar o dever de agir em função das orientações do enfermeiro.  
• Explicar o impacte das suas ações na interação e bem-estar emocional de terceiros.  
• 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 
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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 adequar a sua ação profissional a diferentes públicos e culturas.  
• Explicar a importância de prever e antecipar riscos.  
• Explicar a importância de demonstrar segurança durante a execução das suas tarefas.  
• Explicar a importância da concentração na execução das suas tarefas.  
• Explicar a importância de desenvolver as suas atividades promovendo a humanização do serviço.  
• Explicar a importância de desenvolver uma capacidade de alerta que permita sinalizar situações 
ou contextos que exijam intervenção.  
• Explicar a importância de demonstrar compreensão, paciência e sensibilidade na aplicação 
adequada de técnicas de higiene e conforto e mobilização do utente.  
• Explicar a importância de agir em função da capacidade de autonomia do utente, e de valorizar 
pequenos progressos.  

APTIDÕES 

 

• Interpreta dados 

• Resolve exercícios  

• Aplica conceitos 

• Analisa dados/situações 

• Executa 

25% 
Fichas de 
Trabalho 

 

Resolução 
de 

problemas 
   Trabalhos 
individuais/ 

grupo 

• Interpreta dados e informações. 
• Recolhe e organiza dados de natureza diversa. 
• Analisa e discute casos/situações diversas. 
• Resolve exercícios. 
• Execu ta tarefas/ práticas experimentais. 

ATITUDES 

 

• Responsabilidade 

• Empenho, iniciativa e autonomia 

• Relações interpessoais 

 
25% 

Observação 
direta 

• Coopera com os colegas na realização das tarefas; 

• Participa na aula de forma oportuna e empenhada; 

• Realiza as atividades de forma autónoma; 

• Cumpre as regras de sala de aula; 

• Respeita os colegas, o professor e restantes intervenientes do espaço escolar; 

• Respeita o espaço escolar. 

 
PROCEDIMENTO GERAIS DE AVALIAÇÃO 

 

1) Serão utilizados os instrumentos que melhor se adeqúem ao Perfil dos Alunos, tendo em conta as competências a desenvolver e o momento avaliativo. O professor informará os 
alunos sobre os instrumentos de avaliação escolhidos ficando esta informação registada no caderno do aluno. 

2) Os alunos são sempre informados dos critérios de avaliação, assim como das eventuais propostas de correção. 
 

Recomendações do professor aos pais/encarregados de educação relativamente à avaliação: 
Ajudar o aluno a controlar o calendário da avaliação | Zelar para que chegue a horas e traga todo o material | Informar-se com frequência sobre a situação do aluno 

Módulos a lecionar no ano letivo 
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1.º Período 

                   Módulo 1 –Higiene, segurança e saúde no trabalho no setor da saúde e início do Módulo 2 - Cuidados na higiene, conforto e eliminação 

2.º Período 

            Conclusão do Módulo 2 e Início do Módulo 3 - Técnicas de posicionamento, mobilização, transferência e transporte 

3.º Período 

                                     Conclusão do Módulo 3  e início do Módulo 5 - Cuidados de saúde a pessoas em fim de vida e post mortem 


