Curso Profissional “Técnico Auxiliar de Saúde”
Ano letivo 2020 / 2021

PLANIFICAÇÃO ANUAL DA DISCIPLINA DE ÁREA DE INTEGRAÇÃO (2º ano)
Módulo

Tempos letivos
(45 m)

Tema-problema
3.3 – O Homem-Natureza: uma relação sustentável
Compreender o conceito de sustentabilidade a partir da reflexão sobre o presente e o
futuro da relação Homem-Natureza, na perspetiva de que esta constitui uma dimensão
essencial da qualidade de vida; da observação de situações concretas procurando
atingir formas de compreensão científica dos fenómenos ambientais; da abordagem
do esgotamento dos recursos naturais e da produção de desperdícios, procurando a
relação com as características do modelo de desenvolvimento atual; e das relações
entre as ações locais e globais a nível de proteção ambiental.

3

4

16

4.2 – A região e o espaço nacional
Compreender a integração da região em diferentes subsistemas do espaço nacional.
Utilizando o conceito de escala, identificar diferentes conjuntos naturais (relevo,
hidrografia, clima) e sociais (rede urbana, rede de transportes, divisão administrativa)
em que a região envolvente se insere, explorando a complementaridade e de
hierarquia das redes identificadas.

16

9.2 – A formação da sensibilidade cultural e a transfiguração da experiência: a
estética
Problematizar o domínio da estética enquanto produto da sensibilidade humana
socialmente contextualizada. Refletir sobre a arte, suas manifestações e
representatividade nas culturas.

16

2.1 – A construção do social
Abordar o conceito de instituição familiar na sua complexidade e diversidade de
modelos no tempo e no espaço, procurando refletir sobre as problemáticas
intergeracionais específicas dos nossos dias, situadas ao nível familiar e a níveis mais
abrangentes.

16

6.3 – As organizações do trabalho
Reconhecer a diversidade de direitos associados ao conceito de trabalho, tomando
contacto com organizações do trabalho a nível nacional, europeu e mundial e
compreendam o seu papel no mundo atual. Reconhecer organizações relacionadas
com o sector da saúde. Abordar aspetos práticos relacionados com a higiene e
segurança no trabalho. Refletir sobre os temas da igualdade entre homens e mulheres
e da luta contra o trabalho infantil.

16

7.3 – O papel das organizações internacionais
Reconhecer o papel crescente das organizações internacionais no mundo atual.
Caracterizar algumas organizações internacionais, a sua história, área de atuação e o
seu papel na resolução de problemas globais.

16

Total

Vila Flor, 17 de setembro de 2020

Calend.

48

1º e 2º
Períodos

48

2º e 3º
Períodos

96 (72 horas)

O docente:
Armando Felizardo

