Programa de Formação
(Form 17.2_2019)
Designação da ação formativa

Deontologia e ética profissional no apoio à comunidade

Objetivos

Gerais
Dotar os/as formandos/as dos conhecimentos e competências para reconhecer e aplicar os
princípios fundamentais da deontologia e ética profissional, na função de acompanhamento de
pessoas idosas.
Específicos
• Sinalizar as exigências ética associadas à sua atividade profissional;
• Identificar os fatores deontológicos associados à sua atividade profissional.
• Reconhecer as suas próprias competências e funções
• Reconhecer as exigências éticas e deontológicas em relação aos seus colegas de trabalho, à
própria organização e ao público externo.

Área de Educação e Formação
Destinatários

762-Trabalho social e orientação

Clientes da entidade AAIDO.

Modalidade de formação
Forma de organização da ação

FM – Formação Modular Certificada
Presencial

Conteúdos
programáticos

Módulo 1: Exigências éticas (4 hora)
Modulo 2: Fatores deontológicos (6 horas)
Módulo 3: Exigências em relação a si próprio/a e às suas funções (3 horas)
Módulo 4: Exigências em relação aos seus colegas de trabalho (3 horas)
Módulo 5: Exigências em relação à organização (6 horas)
Módulo 6: Exigências em relação ao público externo (3 horas)

Carga horária

50 horas

Horário

Ver Calendário de Formações

Metodologia
pedagógica

Os conteúdos programáticos apresentados serão desenvolvidos através do método
interrogativo, afirmativo e ativo. Pretendemos explorar os saberes dos/as
participantes, envolvê-los na construção do seu percurso, através da partilha do seu
conhecimento e experiências, sendo da responsabilidade do formador potenciar
uma relação pedagógica positiva e de orientação na aquisição das aprendizagens
previstas.

Critérios e
metodologias de
avaliação

Avaliação formativa (50% - Aplicação de uma grelha de observação) e sumativa (50%
- Realização de um teste escrito final).

Recursos pedagógicos

Apresentação PowerPoint utilizada pelo formador no decorrer das
sessões;
Casos práticos.

Espaços e equipamentos

Sala de formação, computador, projetor e software adequado para
apresentação dos conteúdos programáticos definidos.

Data(s) previstas

Ver Calendário de Formações

Formador(es/a/as) António Pereira
Local da ação
formativa
Certificação

Ver Calendário de Formações
No final da ação formativa o/a participante receberá um certificado de formação
profissional emitido através da plataforma SIGO, conforme legislação em vigor.

