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CEFC
 Rua Conde de Ficalho nº4/4B    1700-114 Lisboa

Autocarros
755 (Av. Rodrigo da Cunha)

705, 708 e 722 (Av. Gago Coutinho / Av. Rodrigo da Cunha)
Metro

Alvalade ou Areeiro (20 min a pé)
Contactos

Tel. 218 413 015
cefc@scml.pt

INSCRIÇÕES
. Segunda e quinta-feira:

09h00-12h00 e 14h00-16h30

. Segunda-feira: 18h00-20h30

DOCUMENTAÇÃO
. Documento de identificação válido 

. Número de Identificação Fiscal

. Certificado de habilitações escolares
(original)

www.scml.pt



 Horas

• Velhice: ciclo vital e aspetos sociais 50
• Deontologia e ética profissional 25
• Saúde da pessoa idosa: cuidados básicos 25
• Saúde da pessoa idosa: prevenção de problemas 50
• Animação no domicílio e instituições: técnicas e atividades 50
• Higiene da pessoa idosa no domicílio 50
• Animação em instituições de saúde 50
• Animação: conceitos, princípios e técnicas 50
• Animação no domicílio e em instituições: planificação de atividades  50
• Prevenção e primeiros socorros 50
• Nutrição e dietética no domicílio 50
• Animação em lares e centros de dia 50
• Higiene da pessoa idosa em lares e centros de dia 50
• Quadro da psicologia evolutiva 50
• Psicologia da velhice 50
• Saúde - necessidades individuais em contexto institucional 50
• Alimentação da pessoa idosa em lares e centros de dia 50
• Patologias e efeitos psicológicos decorrentes da hospitalização   

da pessoa idosa 25
• Saúde mental na 3ª idade 25
• Animação da pessoa idosa com doença mental  50
• Formação prática em contexto de trabalho 120

Total de horas: 1020

Plano Curricular
Destinatários (perfil de entrada)

• Adultos ativos, com idade igual ou superior a 18 anos, 
com escolaridade igual ou superior ao 9º ano.

Saídas profissionais (perfil de saída)

• O Agente em Geriatria é o profissional que presta cuidados de apoio direto 
a idosos e o acompanhamento nas suas atividades de vida diárias (alimentação, 
higiene e outros) zelando pelo seu bem-estar físico, psicológico e social, de acordo 
com as indicações da equipa técnica e princípios deontológicos.

Contexto profissional

• Estabelecimentos: estruturas residenciais de apoio a idosos, centros de dia,
centros de convívio e serviço de apoio domiciliário;

• Atividade por conta própria: prestação de cuidados no domicílio.

Funcionamento

• Horário laboral - das 09h00 às 17h00

Formação Modular
Agente em Geriatria


