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Operador(a) de Distribuição
Ensino Secundário
Ensino regular
-Curso de Ciências e Tecnologias
-Curso de Línguas e Humanidades
Cursos profissionais
-Técnico Auxiliar de Saúde
-Técnico de Apoio à Infância
-Técnico de Restaurante/ Bar
-Técnico de Gestão de equipamentos
informáticos
-Técnico de Frio e Climatização
Adultos:
EFA Escolar Básico
EFA Secundário de Dupla Certificação
-Técnico Auxiliar de Saúde

Escola Secundária
de Camarate
Rua Heróis de Mucaba - Camarate - Loures
Tel. 219479493 Fax 219484358

Curso
Profissional
de
Técnico Auxiliar de Saúde
O Curso Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde
visa a formação de profissionais capazes de, sob
a orientação de profissionais de saúde com
formação superior, auxiliar na prestação de
cuidados de saúde, na recolha e transporte de
amostras biológicas, na limpeza, higienização e
transporte de roupas, materiais e equipamentos,
na limpeza e higienização dos espaços e no apoio
logístico e administrativo das diferentes unidades
e serviços de saúde.

Estrutura do Curso
Componentes
Disciplinas
de Formação
Português
Sociocultural
Língua
Estrangeira
Área de
Integração
TIC
Educação Física
Física e Química
Científica
Biologia
Matemática
Saúde
Técnica
HSCG
GOSCS
CRI
Formação em
Contexto de
Trabalho

Saídas profissionais:
-Hospitais e centros de saúde;
-Clínicas médicas e centros de diagnóstico;
-Lares de terceira idade e centros de dia;
-Unidades de cuidados continuados;
-Unidades de cuidados paliativos

O Técnico Auxiliar de Saúde
-Auxilia na prestação de cuidados de
saúde, de acordo com orientações do
enfermeiro;
-Assegurar a limpeza, higienização e
transporte de roupas, espaços, materiais
e equipamentos, sob a orientação de
profissional de saúde;
-Auxilia o profissional de saúde na
recolha de amostras biológicas e no
transporte para o serviço adequado, de
acordo com as normas e os
procedimentos definidos.

Instalações e Equipamentos na
Escola Secundária de Camarate

Entidades de apoio
Casa dos Mestres
Casa de Santa Maria
Centro Hospitalar de Lisboa
Casa de Repouso dos Motoristas de Portugal
Associação Luís Pereira da Mota
Clínica de S. Cristóvão

- Sala técnica do TAS
- Salas de trabalhos práticos de outros cursos
profissionais
- Oficinas do curso profissional de técnico de frio
e climatização
- Laboratórios de Ciências Naturais, de Físicoquímica, Geologia, Biologia e de Informática
- Biblioteca e Centro de Recursos
- Auditório
- Apoio pedagógico
- Gabinete de psicologia e de orientação escolar
- Recintos desportivos
- Refeitório / Bar / Bufete
- Loja escolar (papelaria e reprografia)
- Espaços de lazer
- Sistema de Segurança

