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Curso Profissional -
Técnico/a de Apoio
Familiar e de Apoio à
Comunidade
 

- Nos manuais de apoio às disciplinas,
máquinas de calcular e fotocópias. 

- Na, refeição (no refeitório escolar) e
subsídio de transporte, em cada dia útil de
formação.

- Nas saídas de campo (visitas de estudo)
para transporte e entradas em museus e
outros locais .

- Na FCT (estágio),  subsídio de refeição,
subsídio de transporte e ainda subsídio de
alojamento se a distância o justificar.

 
 

Ciclo de Formação 2022-2025

SAÍDAS PROFISSIONAIS

– Instituições de solidariedade social.

– Centros de Terceira Idade.

– Lares.

– No domicílio do utente.

De acordo com as normas do POCH

mailto:aeredondo1@gmail.com


PERFIL PROFISSIONALCURSOS
PROFISSIONAIS

Os cursos profissionais são uma
modalidade de educação, inserida no
ensino secundário, que se carateriza
por uma forte ligação com o mundo
profissional. A aprendizagem valoriza
o desenvolvimento de competências
para o exercício de uma profissão,
em articulação com o setor
empresarial local.
 

O que são?

Plano de Estudos

Para quem?
Concluiu o 9º ano de escolaridade 
 ou formação equivalente;
Procura um ensino mais prático e voltado
para o mundo do trabalho;
Não exclui a hipótese de prosseguir
estudos.

 

Certificação
A conclusão de um Curso Profissional
confere:
 
- Um diploma de equivalência ao Ensino
Secundário.
- Uma qualificação profissional (nível4).
 
Dá acesso:
- a formações pós-secundárias 
- a Cursos   Técnicos Superiores
Profissionais (nível 5).
- a licenciaturas.

 

- Planear o serviço relativo aos cuidados a prestar,
selecionando, organizando e preparando os
materiais, os produtos e os equipamentos a utilizar.
- Apoiar o indivíduo na realização de atividades
instrumentais quotidianas.
- Prestar cuidados básicos de higiene, conforto e
eliminação ao cliente, no seu domicílio ou em
contexto institucional de acordo com as
orientações da equipa técnica.
- Apoiar o indivíduo nos cuidados de alimentação
e nutrição de acordo com as orientações da equipa
técnica.
- Estabelecer a articulação com a equipa técnica
responsável reportando a evolução do estado físico
ou psíquico, situações anómalas e/ou agravamento
do estado de saúde do cliente, de acordo com as
orientações e procedimentos definidos pela equipa
técnica.
- Participar no desenvolvimento de atividades de
animação/ocupação de tempos livres do indivíduo.
- Participar na prevenção de acidentes domésticos
em contexto institucional ou domiciliário de
acordo com as orientações da equipa técnica.
- Assegurar a recolha, triagem, transporte e
acondicionamento de resíduos decorrentes da
prestação de cuidados de higienização, conforto e
eliminação ao indivíduo, garantindo o
manuseamento adequado dos mesmos de acordo
com procedimentos definidos.
- Participar na prevenção da negligência, abusos e
maus-tratos sobre o indivíduo.
- Auxiliar o profissional de saúde na prestação de
cuidados de higiene, conforto e eliminação a
pessoas com dependência funcional, temporária
ou permanente.

*Disciplina de frequência facultativa


