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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

  Ciclo de Formação 2021-2024 

Ano letivo 2021-2022 

 

COORD.035.rv01  

☐ DISCIPLINA / MÓDULO / UFCD: FORMAÇÃO TECNOLÓGICA (UFCD 4858, 4859, 4860, 4865, 4866, 4879, 4868, 4869, 4872) / TÉCNICO DE TERMALISMO 

☐ FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

☐ PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL 

 

Domínios 
Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 
Ponderação Instrumentos de Avaliação 

Área dos 
Conhecimentos 

A, B, C, D, E, F, G, 

H, I, J 

 

A demonstração das competências envolve a mobilização dos 

conteúdos programáticos, estipulando-se como: 

Identificar e analisar comparativamente a dimensão do Termalismo e

m Portugal e no estrangeiro. 

Caracterizar agentes terapêuticos, em particular a água. 

Reconhecer a importância do termalismo no desenvolvimento region

al.  

Caracterizar as águas consoante as diversas estâncias termais. 

Interpretar a legislação em vigor relativa a águas minerais, balneários

 termais, prospeção, pesquisa e exploração de recursos geológicos. 

Reconhecer a importância de documentação organizacional no terma

lismo. 

Enumerar sistemas organizacionais e interpretar organogramas, nor

mas internas e outra documentação. 

Identificar as funções da pele. 

Descrever a organização e composição dos sistemas ósseo e articul

ar. 

Enunciar o papel do sistema ósseo e a sua importância no sistema lo

comotor.  

Caracterizar o sistema muscular.  

Distinguir os vários conceitos inerentes à locomoção. 

Identificar a estrutura anatómica dos aparelhos respiratório, cardíaco, 

digestivo, genito-urinário, sistema nervoso 

central e sistema endócrino.  

    80% Atividades individuais e/ou em grupo ou 

Aplicação de testes sumativos* ou 

Outras atividades** 

 

Observações: 

*Variável a sua qualidade e quantidade ao longo 

de cada Módulo. 

**Por exemplo, visita de estudo, organização de 

evento, visionamento e comentário de vídeo ou 

filme, simulações, entre outras. 
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Domínios 
Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 
Ponderação Instrumentos de Avaliação 

Caracterizar os sistemas e identificar as respetivas funções. 

Identificar noções fundamentais de gestão de recursos hídricos e qua

lidade ambiental. 

Reconhecer as normas portuguesas de qualidade química e microbio

lógica relativas às águas utilizadas num balneário termal. 

Identificar as características da realidade portuguesa. 

Interpretar dados sobre os recursos hídricos e o controlo da qualidad

e. 

Identificar os diversos aparelhos de tratamento termal. 

Utilizar os equipamentos de acordo com as normas de utilização. 

Reconhecer a importância do adequado manuseamento dos equipa

mentos. 

Identificar as técnicas e os materiais de higienização adequados a ca

da equipamento. 

Manusear os produtos de desinfeção conforme as regras de seguran

ça.  

Adotar boas práticas sanitárias. 

Tomar conhecimento da evolução cronológica das técnicas de massa

gem manual.  

Distinguir as diferentes técnicas de massagem manual. 

Reconhecer e interpretar os principais efeitos terapêuticos associado

s a cada técnica de massagem manual. 

Identificar e explicar as principais propriedades da água. 

Reconhecer os fundamentos e as regras gerais associados à utilizaç

ão terapêutica da água. 

Identificar e explicar os principais efeitos da água no organismo. 

Identificar e explicar os principais efeitos terapêuticos da água. 

Identificar as principais terapêuticas aplicadas em balneários termais. 

Identificar o principal equipamento utilizado em balneários termais. 

Reconhecer o manuseamento e o funcionamento do equipamento de 
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Domínios 
Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 
Ponderação Instrumentos de Avaliação 

tratamento termal. 

Relacionar as técnicas terapêuticas com o equipamento que lhe está 

associado. 

Identificar as regras de utilização correta do balneário e dos seus equ

ipamentos.  

Reconhecer a necessidade permanente de acompanhar, de orientar 

e de auxiliar os utentes durante a sua presença no balneário termal.  

Adotar boas práticas sanitárias. 

Caracterizar cientificamente a movimentação corporal.  

Definir o conceito de cinesioterapia. 

Tomar conhecimento dos fundamentos técnicos e teóricos da cinesio

terapia. 

Identificar e caracterizar os equipamentos e os materiais de apoio par

a a aplicação desta técnica terapêutica. 

Utilizar as técnicas de cinesioterapia com correção técnica. 

Manusear o equipamento adstrito às técnicas de cinesioterapia. 

Dar instruções sobre a utilização correta do balneário e dos seus equ

ipamentos e agir em conformidade.  

Reconhecer a necessidade permanente de acompanhar, orientar e 

auxiliar os utentes.  

Adotar boas práticas sanitárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação direta ou escalas de atitudes, ou 

listas de verificação e registo de incidentes 

Atitudes  
e  

Valores 

Ter e aplicar atitudes e valores previstos no Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridades Obrigatória, tendo em conta o Perfil de Aprendizagem 

do Curso ou referencial de formação, nomeadamente através da 

assiduidade e pontualidade, interesse e empenho, participação, 

iniciativa, proatividade, autonomia, sentido de responsabilidade, 

respeito, cooperação e colaboração. 

 20% 

  TOTAL 100%  
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* Instrumentos a utilizar nas situações de ensino à distância 

Áreas de Competência 
(PASEO) 

A - Linguagens 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. 

Valores a - Responsabilidade e integridade; b- Excelência e exigência; c - Curiosidade, reflexão e inovação; d - Cidadania e participação; e - Liberdade/autonomia. 

 

                09/09/2021 

 


