PLANIFICAÇÃO MODULAR
ANO LETIVO 2020 / 2021
CURSO/CICLO DE FORMAÇÃO
DISCIPLINA:
Docente

Curso Profissional de Técnico de Animação de Turismo
Animação em Turismo
Ludgero Filipe Nabais Brioa

N.º total de módulos do
1º, 2º e 3º ano

N.º
Módulo

N.º DE
HORAS

Blocos de
45 m

Início
Módulo

Final Módulo
(Previsão)

1

25

34

21.09.2020

11.12.2020

5

DESIGNAÇÃO DO MÓDULO
Colaboração e trabalho em equipas em turismo

1

OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM

Equipa de trabalho: conceito e princípios
EM de organização
-Grupo vs. Equipa de trabalho
-Fases de desenvolvimento, estrutura e
Identificar os conceitos e princípios do trabalho evolução
-Formas de organização: cooperação e
em equipa
colaboração
Reconhecer as especificidades do trabalho em
Organização das equipas nas diversas
equipa em contexto de turismo
áreas de intervenção do turismo
Distinguir os comportamentos facilitadores e
- Restauração
- Hotelaria
dificultadores do trabalho em equipa
- Turismo
Reconhecer os principais fenómenos de
Fenómenos de dinâmica de grupo
dinâmica de grupos
- Influência social e papel social
Reconhecer a importância da flexibilidade e
- Normas sociais
capacidade de adaptação a situações novas para - Atitudes e comportamentos facilitadores
e dificultadores
os indivíduos e as organizações
- Gestão de conflitos
A importância da comunicação no
trabalho entre equipas
- Fluxos de comunicação
- Comunicação vertical e horizontal
Papel no líder na condução das equipas
de trabalho

COLABORAÇÃO
TURISMO







CONTEÚDOS

E

TRABALHO

EM

EQUIPAS

SITUAÇÕES DE
APRENDIZAGEM /
Instrumentos de
avaliação

RECURSOS

CUSTOS

Diagnostica
-Manuais

Formativa
Grelhas
Fichas
Sumativa
Trabalho Projeto

-Vídeos
-Pesquisas na
Internet
-Fotocópias de
documentos
-Bibliografia
diversa

2

PLANIFICAÇÃO MODULAR
ANO LETIVO 2020 / 2021

CURSO/CICLO DE FORMAÇÃO
DISCIPLINA:
Docente

Curso Profissional de Técnico de Animação de Turismo
Animação em Turismo
Ludgero Filipe Nabais Brioa

N.º total de módulos do
1º, 2º e 3º ano
N.º
Módulo

N.º DE
HORAS

Blocos de
45 m

Início
Módulo

Final Módulo
(Previsão)

2

25

34

14.12.2020

19.03.2021

5

DESIGNAÇÃO DO MÓDULO
Normas de segurança e saúde no trabalho em turismo

3

OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM

CONTEÚDOS

NORMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM
Conceitos e princípios gerais sobre
TURISMO
segurança e saúde no trabalho
Fontes de informação sobre as normas
 Identificar os conceitos e princípios gerais sobre e disposições relativas à segurança e
segurança e saúde no trabalho
saúde em turismo
-Legislação
 Identificar as normas e procedimentos de
-Manuais de segurança
segurança e saúde no trabalho, em contexto de
-Plano de segurança
turismo.
Meios e regras de segurança
Segurança na condução de
equipamentos e na movimentação de
materiais do estabelecimento
Plano de segurança do estabelecimento
de operações turísticas
Causas de acidentes de trabalho
Componentes da caixa de primeiros
socorros
Tipos de feridas
Atuação em situações de emergência
Noções gerais sobre fogos

SITUAÇÕES DE
APRENDIZAGEM /
Instrumentos de
avaliação

Diagnostica
Formativa
Grelhas
Fichas
Sumativa
Trabalho Projeto

RECURSOS

CUSTOS

-Manuais
-Vídeos
-Pesquisas na
Internet
-Fotocópias de
documentos
-Bibliografia
diversa

4
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CURSO/CICLO DE FORMAÇÃO
DISCIPLINA:
Docente

Curso Profissional de Técnico de Animação de Turismo
Animação em Turismo
Ludgero Filipe Nabais Brioa

N.º total de módulos do
1º, 2º e 3º ano
N.º
Módulo

N.º DE
HORAS

Blocos de
45 m

Início
Módulo

Final Módulo
(Previsão)

3

25

34

22.03.2021

21.06.2021

5

DESIGNAÇÃO DO MÓDULO
Prestação de apoio em situações de emergência em animação turística

5

OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM

CONTEÚDOS

Gestão de situações de
PRESTAÇÃO DE APOIO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM emergência em contexto de
atividades turísticas
ANIMAÇÃO TURÍSTICA

 Reconhecer a importância e aplicação das técnicas de
segurança e emergência em contexto de atividades
turísticas
 Aplicar técnicas de gestão de risco em contexto de
atividades turísticas
 Identificar e aplicar os protocolos de atuação em caso de
emergência, para deteção e avaliação de situações de
doença súbita ou acidente
 Selecionar e transmitir informação relativa à situação de
emergência
 Identificar e aplicar os procedimentos para a realização dos
curativos simples

SITUAÇÕES DE
APRENDIZAGEM /
Instrumentos de avaliação

-Manuais

Formativa

Protocolos de atuação em
situações de emergência

Grelhas

Regras de segurança e
saúde aplicáveis

CUSTOS

Diagnostica

Situações de emergência
em atividades turísticas

Procedimentos para a
realização de curativos em
ferimentos simples ou
superficiais

RECURSOS

Fichas
Sumativa
Trabalho Projeto

-Vídeos
-Pesquisas na
Internet
-Fotocópias de
documentos
-Bibliografia
diversa

Procedimentos para a
gestão de resíduos

6

