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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

  Ciclo de Formação 2021-2024 

Ano letivo 2022-2023 

 

COORD.035.rv01  

 DISCIPLINA / MÓDULO / UFCD: FORMAÇÃO TECNOLÓGICA (UFCD 4861, 4862, 4881, 4882, 4874, 4870, 683) / 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: 
Tomar conhecimento da teoria sobre a origem da vida.  
Identificar os mecanismos bio fisiológicos da reprodução humana. 
Integrar aspetos particulares do desenvolvimento humano nas 
diferentes fases da vida.  
Caracterizar o funcionamento dos aparelhos respiratório, cardíaco, 
digestivo, genito-urinário, sistema nervoso central e sistema 
endócrino. 
Identificar manifestações clínicas das patologias mais frequentes do 
foro digestivo e reumatismal e respetivas formas terapêuticas.  
Identificar manifestações clínicas das patologias mais frequentes do 
foro respiratório, cardíaco, nervoso, metabólico e dermatológico e 
respetivas formas terapêuticas. 
Utilizar corretamente e com conhecimento as técnicas de aplicação 
associadas ao duche termal.   
Manusear o equipamento adstrito à técnica de duche termal.  
Utilizar corretamente e com conhecimento as técnicas de massagens 
manuais aplicadas no duche tipo vichy.  
Manusear o equipamento adstrito à técnica de massagem manual 
aplicada no duche tipo vichy.  
Distinguir e dar instruções sobre a utilização correta do balneário e dos 
seus equipamentos.  
Reconhecer a necessidade permanente de acompanhar, orientar e 
auxiliar os utentes durante a sua presença no balneário termal.  
Adotar boas práticas sanitárias. 
Identificar os diferentes tipos de correntes elétricas.  
Identificar as diferentes técnicas associadas a este tipo de terapia.  
Reconhecer os principais efeitos de cada tipo de eletroterapia sobre o 
organismo, distinguindo os benefícios terapêuticos específicos.  
Identificar as indicações, contra-indicações e cuidados a respeitar em 

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 

cada tipo de eletroterapia.  
Identificar as características do calor e do frio enquanto agentes 
terapêuticos e respetivos benefícios.  
Distinguir os equipamentos e os materiais de apoio para a aplicação 
das técnicas terapêuticas respetivas regras de manutenção e 
higienização.  
Utilizar as técnicas de aplicação associadas à eletroterapia, em 
particular à termoterapia e à crioterapia, de acordo com as normas.  
Manusear o equipamento adstrito a cada uma das técnicas de 
eletroterapia, termoterapia e crioterapia. 
Distinguir as diferentes técnicas de massagem manual local que levam 
à massagem geral.  
Identificar os principais efeitos terapêuticos associados a cada técnica 
de massagem manual e o seu efeito geral no organismo.  
Utilizar o equipamento de apoio adstrito a cada uma das técnicas de 
massagem manual local.  
Associar coordenadamente várias técnicas de massagem manual 
local de modo a executar uma massagem manual geral. 
Identificar os diferentes tipos de lamas.  
Reconhecer e relacionar as características físico-químicas de cada 
tipo de lama. 
Tomar conhecimento dos principais efeitos sobre o organismo. 
Distinguir os benefícios terapêuticos específicos de cada tipo de lama.  
Identificar os equipamentos e os materiais de apoio para a aplicação 
desta técnica terapêutica.  
Preparar lamas vegeo-minerais para aplicação terapêutica.  
Preparar parafangos para aplicação terapêutica.  
Utilizar a terapia com lamas, cumprindo as regras de aplicação.  
Manusear o equipamento adstrito a cada uma das técnicas de terapia 
com lamas. 
Reconhecer as exigências ética associadas à sua atividade 
profissional.  
Identificar os fatores deontológicos associados à sua atividade 
profissional.  
Reconhecer as suas próprias competências e funções.  
Reconhecer as exigências éticas e deontológicas em relação aos seus 
colegas de trabalho, à própria organização e ao público externo. 
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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 

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%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observação direta ou escalas de atitudes, ou 
listas de verificação e registo de incidentes 

  TOTAL 100%  

     

* 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. 

 

 


