Curso de Técnico Auxiliar de Ação Educativa
Área de Formação: 761 Educação - Serviço de Apoio a Crianças e Jovens
Sem dúvida, ensinar uma criança é um dos trabalhos mais bonitos e enriquecedores que se
podem realizar. Os primeiros anos de vida são os mais decisivos na vida de uma pessoa. É na
infância que se forma a personalidade, e se realizam as primeiras aprendizagens: motoras,
cognitivas, afetivas, sociais... Por isso, o trabalho dos educadores resulta essencialmente não só
no cuidado com a criança, mas também como aborda-la nas etapas seguintes da sua vida,
tanto a nível escolar como pessoal.
Os Auxiliares de Ação Educativa fazem parte da equipa de pessoas que se ocupam do cuidado,
segurança, entretenimento, ocupação e alimentação das crianças.
No final da ação de formação os formandos estarão dotados de competências para integrarem
uma equipa multidisciplinar e, assim, desenvolver a sua atividade de forma eficaz e adequada
em diversos contextos.

Carga Horária: 250 horas de curso:
150 horas de formação em sala
100 horas de Estágio Curricular - Opcional

Destinatário: Público em geral

Saídas profissionais:
Alguns sectores onde se insere esta Profissão:
Escolas
Creches
Jardins de Infância
ATL
OTL
Centros Educativos
Entre Outros

Objetivos:








Colaborar e/ou executar a planificação das atividades pedagógicas e lúdicas nos
diversos contextos em que atua, tendo em conta as necessidades educativas e a faixa
etária das crianças
Cuidar de crianças com necessidades educativas especiais, colaborando na
programação, no desenvolvimento e no acompanhamento das suas atividades
quotidianas e de tempos livres
Planificar e desenvolver autonomamente ações relacionadas com higiene,
manutenção, arrumação, preparação de materiais, equipamentos e espaços
Adquirir noções básicas de suporte básico de vida pediátrico, e também de doenças
frequentes na infância, assim como o seu plano de ação e tratamentos
Reconhecer a importância e meios de atuação para o desenvolvimento cognitivo,
social, sensorial, motor e afetivo da criança
Planificar e dinamizar técnicas de animação com caráter interdisciplinar em atividades
de tempos livres
Planificar e dinamizar técnicas de animação de atividades de expressão musical,
plástica e dramática

Certificação: O Certificado de Formação Profissional é emitido ao abrigo da Portaria 474/2010
de 8 de Julho, através do Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa
(SIGO).

Conteúdos programáticos:
Apresentação do programa e objectivos
Higiene, Saúde e Segurança da Criança
Treino dos esfíncteres (enurese e encoprese)
Febre
Alergias
Doenças exantemáticas
Saúde oral
Sistema digestivo
Patologias respiratórias
Vacinas
Processo de Comunicação e Formas Relacionais e Pedagógicas da Criança
Processo de comunicação
Relacionamento interpessoal
Comunicação e relação pedagógica.
Importância do envolvimento parental.
Primeiros Socorros – Tipos de Acidentes e Formas de Atuação
Sistema integrado de emergência médica
Princípios gerais do socorrismo
Exame geral da vítima
Asfixia
Choque

Hemorragias
Intoxicações
Feridas
Queimaduras
Lesões: musculares, articulares e ósseas
Epilepsia
Acidente Vascular Cerebral
Diabetes
Expressão Plástica e Musical
Técnicas de animação com recurso à expressão plástica e musical.
Expressão livre
Criatividade
Desenho
Pintura
Modelagem
Construção de fantoches
Evolução musical da criança
Linguagem musical
Instrumentos musicais
Atividades rítmicas
Planeamento e Desenvolvimento de Atividades de Tempos Livres
Planificação
Dinamização
Leitura
Expressão oral
O Jogo e a sociedade
Tipos de jogos
Elaboração de jogos
Crianças com Necessidades Específicas de Educação
A educação e a diferença
A inclusão
O papel da família e da escola
Dificuldades de aprendizagem
Hiperatividade com défice de atenção
Autismo
Paralisia Cerebral
Trissomia 21
Modelos Pedagógicos
A pedagogia
O desenvolvimento da criança
Modelos pedagógicos
Pedagogia de projecto
Método João de Deus
Movimento da escola moderna
High Scope
Reggio Emília
Outros modelos

