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 DISCIPLINA / MÓDULO / UFCD: FORMAÇÃO TECNOLÓGICA (UFCD 

☐ 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)

Área dos 
Conhecimentos 

A 

 B 

 C 

 D 

E 

 F 

G 

 H 

I 

J 

 

A demonstração das competências envolve a mobilização dos 
conteúdos programáticos, estipulando
Reconhecer a importância da anatomia nos cuidados de beleza.  
Definir os conceitos de anatomia. 
Identificar os conceitos relativos ao esqueleto ósteo
Definir os conceitos de anatomia miológica.
Reconhecer a importância da Fisiologia nos cuidados de beleza. 
Reconhecer os conceitos de sistemas fisiológicos. 
Reconhecer a macro morfologi
Reconhecer a macro e micro morfologia dos sistemas endócrino, 
cardíaco, respiratório, urinário e reprodutivo. 
Reconhecer os órgãos dos sentidos e sua importância nos cuidados 
de beleza. 
Reconhecer a importância da dermocosmé
beleza.  
Identificar o estado e as doenças da pele e/ ou unhas através de 
processos de análise e diagnóstico. 
Identificar as diversas soluções e intervenções estéticas para 
correção de problemas de pele e/ou unhas.
Identificar a constituição e funções do sistema veno
Reconhecer a importância do sistema veno
estéticos.  
Identificar as patologias associadas ao sistema linfático. 
Reconhecer a importância do sistema veno
pré e pós cirúrgicos. 
Aplicar o protocolo de instalação ao cliente. 
Adequar as condições ambientais do local de trabalho à aplicação da 
aromaterapia e fitoterapia aos tratamentos estéticos. 
Identificar e aplicar as características dos óleos e suas 
especificidades nos tratamentos estéticos. 
Identificar e aplicar as características das plantas e sua 
especificidade nos tratamentos. estéticos.
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FORMAÇÃO TECNOLÓGICA (UFCD 9134, 9135, 3623, 9137, 9149, 9100, 3642, 9156, 9150, 9120) / TÉCNICO DE MASSAGEM DE ESTÉTICA E BEM ESTAR

Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ponderação 

A demonstração das competências envolve a mobilização dos 
conteúdos programáticos, estipulando-se como: 
Reconhecer a importância da anatomia nos cuidados de beleza.  
Definir os conceitos de anatomia.  
Identificar os conceitos relativos ao esqueleto ósteo-cartilagíneo.  
Definir os conceitos de anatomia miológica. 
Reconhecer a importância da Fisiologia nos cuidados de beleza.  
Reconhecer os conceitos de sistemas fisiológicos.  
Reconhecer a macro morfologia do sistema nervoso central.  
Reconhecer a macro e micro morfologia dos sistemas endócrino, 
cardíaco, respiratório, urinário e reprodutivo.  
Reconhecer os órgãos dos sentidos e sua importância nos cuidados 

Reconhecer a importância da dermocosmética nos cuidados de 

Identificar o estado e as doenças da pele e/ ou unhas através de 
processos de análise e diagnóstico.  
Identificar as diversas soluções e intervenções estéticas para 
correção de problemas de pele e/ou unhas. 

ituição e funções do sistema veno-linfático. 
Reconhecer a importância do sistema veno-linfático nos tratamentos 

Identificar as patologias associadas ao sistema linfático.  
Reconhecer a importância do sistema veno-linfatico nos tratamentos 

Aplicar o protocolo de instalação ao cliente.  
Adequar as condições ambientais do local de trabalho à aplicação da 
aromaterapia e fitoterapia aos tratamentos estéticos.  
Identificar e aplicar as características dos óleos e suas 

ades nos tratamentos estéticos.  
Identificar e aplicar as características das plantas e sua 
especificidade nos tratamentos. estéticos. 

80% 

Atividades individuais e/ou em grupo ou

*Variável a sua qualidade e quantidade ao longo 

**Por exemplo, visita de estudo, organização de 
evento, visionamento e comentário de vídeo ou 

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

  Ciclo de Formação 2022-2025 
Ano letivo 2022-2023 

ASSAGEM DE ESTÉTICA E BEM ESTAR 

Instrumentos de Avaliação 

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)

Reconhecer a evolução histórica da massagem corporal.  
Adequar as condições ambientais do local de trabalho à aplicação 
dos tratamentos corporais. 
Aplicar o protocolo de instalação do cliente. 
Identificar e aplicar técnicas de massagem.
Caracterizar a evolução histórica das práticas de tratamentos de 
beleza.  
Reconhecer e aplicar as exigências éticas e deontológicas 
associadas à atividade profissional dos cuidados de beleza.
Identificar as origens e filosofia da massagem californiana. 
Adequar as condições ambientais do local de trabalho à massagem 
californiana.  
Aplicar o protocolo de instalação do cliente. 
Reconhecer e aplicar os movimentos de massagem californiana por 
zonas corporais. 
Identificar as principais características das terapias orientais. 
Diferenciar terapias orientais de ocidentais. 
Identificar as diferentes terapias orientais.  
Reconhecer as vantagens de aplicar as terapias orientais nos 
cuidados de beleza. 
Adequar as condições ambientais do local de trabalho à aplicação da 
massagem na cadeira (onchairmassage). 
Aplicar o protocolo de instal
Identificar e aplicar as mobilizações da parte superior do tronco.  
Respeitar os princípios éticos e protocolos pré

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.

  

* Instrumentos a utilizar nas situações de ensino à distância 
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Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ponderação 

Reconhecer a evolução histórica da massagem corporal.   
Adequar as condições ambientais do local de trabalho à aplicação 
dos tratamentos corporais.  
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.  
Identificar e aplicar técnicas de massagem. 
Caracterizar a evolução histórica das práticas de tratamentos de 

Reconhecer e aplicar as exigências éticas e deontológicas 
associadas à atividade profissional dos cuidados de beleza. 
Identificar as origens e filosofia da massagem californiana.  
Adequar as condições ambientais do local de trabalho à massagem 

Aplicar o protocolo de instalação do cliente.  
Reconhecer e aplicar os movimentos de massagem californiana por 

Identificar as principais características das terapias orientais.  
Diferenciar terapias orientais de ocidentais.  

ar as diferentes terapias orientais.   
Reconhecer as vantagens de aplicar as terapias orientais nos 

Adequar as condições ambientais do local de trabalho à aplicação da 
massagem na cadeira (onchairmassage).  
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.  
Identificar e aplicar as mobilizações da parte superior do tronco.  
Respeitar os princípios éticos e protocolos pré-estabelecidos. 

Observação direta ou e
listas de verificação e regis

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, 

ipação, iniciativa, proatividade, autonomia, sentido de 
responsabilidade, respeito, cooperação e colaboração. 

20% 

TOTAL 100%  

Instrumentos de Avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bservação direta ou escalas de atitudes, ou 
listas de verificação e registo de incidentes 
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Áreas de Competência 
(PASEO) 

A - Linguagens e textos; B - Informação e Comunicação; C 
interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G 
J - Consciência e domínio do corpo.

Valores a - Responsabilidade e integridade; b
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Informação e Comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E 
Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e Ambiente; H - Sensibilidade estética e artísti

Consciência e domínio do corpo. 

Responsabilidade e integridade; b- Excelência e exigência; c - Curiosidade, reflexão e inovação; d - Cidadania e participação; e 

Pensamento crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento 
Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; 

Cidadania e participação; e - Liberdade/autonomia. 


