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Destinatários  – Profissionais das áreas dos idosos , 
crianças e jovens  (Nível 4)

Dança contemporânea (UFCD -  4288) – 25 horas

Arte património e tradição (UFCD – 4287) - 25 horas

Realização plástica do espetáculo (UFCD – 4286) - 25 horas

Animação para a terceira idade (UFCD – 4292) - 25 horas

Destinatários – Profissionais das áreas da Infância e Juventude 
(Nível 4)

Desenvolvimento da criança (UFCD – 3271)  - 50 horas

Crianças com necessidades específicas de educação (NEE) (UFCD – 3290) – 50 horas

Intervenção pedagógica em crianças com NEE - (UFCD – 3293) – 25 horas

Saúde mental infantil – (UFCD – 3267) -  25 horas

Prevenção de doenças e acidentes na infância – (UFCD – 3273) – 50 horas

Desenvolvimento sexual de crianças com NEE – (UFCD – 3292) – 25 horasDestinatários  – Profissionais das áreas da saúde , 
idosos e inclusão (Nível 4)

Comunicação na interação com o cliente, cuidador e/ou família 
(UFCD – 6560) – 50 horas

Prevenção e controlo da infeção: Princípios básicos a considerar na 
prestação de cuidados básicos de saúde (UFCD – 6562) - 50 horas

Técnicas de posicionamento, mobilização, transferência e trans-
porte (UFCD – 6571) 50 horas

Cuidados na saúde a populações mais vulneráveis  (UFCD – 6580) 
50 horas

Cuidados de saúde a pessoas em fim de vida e pós mortem (UFCD 
– 6582) – 25 Horas

Gestão do Stress nos profissionais de saúde (UFCD – 6581)
 25 Horas

Cuidados na saúde mental (UFCD – 6579) - 25 Horas

Noções gerais sobre a pele e a sua integridade (UFCD – 6569)
 25 Horas

Cuidados na higiene, conforto e eliminação (UFCD – 6574)
50 horas

Cuidados da alimentação e hidratação (UFCD – 6575)
50 horas

Destinatários: Profissionais do serviço de cozinha 
(Nível 4)

Novas Tecnologias de cozinha  (UFCD -  4684) – 25 horas

Confeção de sopas  (UFCD -  4662) – 50 horas 

Preparação | confeção e conservação de saladas  (UFCD -  4666)

50 horas

Confeção de pratos de carne  (UFCD -  4684) – 25 horas

Confeção de pratos de peixe e marisco  (UFCD -  4672) – 50 horas
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Objetivos: Promover a aquisição de novas técnicas de

 intervenção nas vertentes lúdica, pedagógica e cultural.  

INTERAGIR MELHOR

PLANO FORMATIVO
2012 | 2013 | 2014

QUaLIFICA-tE

Rua D. Francisco D’ Almeida, n.º 14
3030 - 382 COIMBRA

tel | 239 792 430
email | formacao@caritascoimbra.pt

Objetivos: Melhorar a prestação dos cuidados de saúde, 

promovendo uma comunicação mais eficaz entre todos 

os intervenientes; adquirir conhecimentos que permitam

uma intervenção mais especializada.

CUIDAR MELHOR

Objetivos: Promover a aquisição de conhecimentos ao nível 

do desenvolvimento infantil nas suas várias dimensões; 

sensibilizar para a necessidade de uma intervenção 

especializada em crianças com necessidades 

educativas especiais. 

Objetivos: Promover a aquisição de novas técnicas com 

vista a uma melhor preparação e confeção de refeições.     

EDUCAR MELHOR

CONFECCIONAR MELHOR


