O Agrupamento oferece:
 Batismo Cultural
 Biblioteca integrada na RBE
 Clube de Música

Esperamos por Ti!

Cursos Em
Funcionamento

 Clube de Teatro
 Clube de Promoção e Educação para a Saúde
 Clube de Segurança e Proteção Civil
 Computadores Portáteis
 Cursos EFA
 Desporto Escolar
 Eco-Escola
 Escolas Piloto de Alemão
 Etwinning / Erasmus +
 Jornal Entre Escolas
 Plataforma de Aprendizagem Moodle
 Quadros Interativos
 Rádio Escola
 Rede Wireless
 Segurança

Escola Sede
Escola Secundária D. Afonso Henriques

info@aedah.pt
Fax: 252 873 590

Uma comunidade ativa que tece
saberes e afetos

Tel.: 252 873 510

Rua D. Afonso Henriques 4795 - 058 Aves

Curso Técnico Auxiliar de Saúde

Curso Em Funcionamento



Curso Profissional:
Técnico Auxiliar de Saúde

Este curso tem a duração de três anos e é destinado a alunos com o 9º ano que pretendam certificação do 12º ano.
Funcionamento modular.
Acesso ao ensino superior possível mediante as
condições exigidas pela Portaria n.º 74-A/2013.

Disciplinas
Português
Língua Estrangeira I ou II ou III
Área de Integração
TIC
Educação Física
Matemática
Física e Química
Biologia
Saúde
Gestão e Organização dos Serviços e Cuidados de Saúde
Comunicação e Relações Interpessoais
Higiene, Segurança e Cuidados Gerais
Formação em Contexto de Trabalho

 As atividades fundamentais a desempenhar por

O técnico auxiliar de saúde é o profissional
que, sob a orientação de profissionais de
saúde com formação superior, auxilia na
prestação de cuidados de saúde aos utentes, na recolha e transporte de amostras
biológicas, na limpeza, higienização e transporte de roupas, materiais e equipamentos,
na limpeza e higienização dos espaços e no
apoio logístico e administrativo das diferentes unidades e serviços de saúde.

este profissional são:
 Auxiliar na prestação de cuidados aos utentes, de
acordo com orientações do enfermeiro:
o

nos cuidados de higiene e conforto ao utente
e na realização de tratamentos a feridas e
úlceras;

o

na preparação de refeições ligeiras ou suplementos alimentares e no acompanhamento
durante as refeições;

o

posicionamento e transporte do utente, que
necessita de ajuda total ou parcial;

 Auxiliar nos cuidados post-mortem, de acordo com
orientações do profissional de saúde;
 Assegurar a limpeza, higienização e transporte de
roupas, espaços, materiais e equipamentos, sob a
orientação de profissional de saúde;
 Assegurar atividades de apoio ao funcionamento
das diferentes unidades e serviços de saúde;
 Auxiliar o profissional de saúde na recolha de
amostras biológicas e transporte para o serviço
adequado, de acordo com normas e ou procedimentos definidos.

