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FICHA CURRICULAR 
 

1. Identificação da Unidade Curricular 

Unidade 
curricular 

Socioantropologia da infância, adolescência em contexto 
familiar 

ECTS 5 

Curso 
Mestrado em Enfermagem de Saúde 

Infantil e Pediátrica  
Ano 1 Semestre 1 

Área 
científica 

Saúde Subárea Enfermagem 

Carga horária T.Contacto 45 T.Ind.  90 T.Total 135 

  

Tipo de aula T 25 TP 10 PL  OT 10 S  E  Av  

 
 

2. Equipa Docente 

3. Objetivos   

1-Revelar conhecimento sobre a implementação e gestão, em parceria, de um plano de 

saúde, promotor da parentalidade, da capacidade para gerir o regime e da reinserção 

social da criança/jovem. 

2- Demonstrar conhecimento sobre a promoção da autoestima do adolescente e a sua 

autodeterminação nas escolhas relativas à saúde. 

3- Reconhecer o binómio criança/família atendendo às especificidades relacionadas 

com a autorização e maximização da saúde. 

4. Conteúdos 

1-A saúde da criança e do jovem: conceito de saúde da criança/jovem; crescimento e 
desenvolvimento infantil, transições. 
2-Novas dinâmicas socais, modelos de família, proteção/violação dos direitos das 
crianças, violência doméstica, crimes sexuais, informáticos entre outros. 
2- A maximização da saúde da criança/jovem; prevenção e promoção da saúde; dos 
cuidados antecipatórios à promoção da saúde; influencias socioculturais na saúde da 
criança/jovem. 
3-A criança/jovem/família. Conceito de criança/jovem /família; processos inter-relacionais; 
contextos familiares; papeis e relacionamentos familiares; aprendizagem e promoção do 
papel parental; 
4-O ambiente da criança e jovem: conceitos; elementos caracterizadores dos estímulos 
humanos, físicos, políticos, económicos culturais e/ou organizacionais; o ambiente 
promotor de saúde; fatores protetores e stressores; redes sociais e sistemas de suporte. 
5-Os cuidados de enfermagem especializados em saúde infantil e pediátrica. 
 

5.  Métodos e técnicas de ensino 

6.  Estratégias de avaliação 
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