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Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável
OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
Nesta Unidade Curricular o aluno deverá demonstrar que é capaz de:
• Reflectir sobre a importância da Anatomo-Fisiologia I na Terapia Ocupacional;
• Compreender as estruturas e funções do corpo humano ao nível biológico e físico;
• Analisar a forma como essas estruturas e funções interagem no desempenho da actividade e tarefa.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. Definição de Anatomia e Fisiologia
2. Considerações gerais sobre Anatomia Humana
3. A importância da Anatomo-Fisiologia na Terapia Ocupacional
4. Introdução à Fisiologia: a célula e fisiologia geral
5. Descrição dos Tecidos
6. Anatomia Humana Passiva:
6.1 Osteologia e Artrologia:
Cabeça
Coluna vertebral
Membro Superior
Tórax
Cintura Escapular
Membro Inferior
Cintura Pélvica
DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
A Unidade Curricular Anatomo-Fisiologia I constitui uma cadeira de introdução ao conhecimento anatómico do corpo humano.
São introduzidos os conceitos básicos de Osteologia, Artrologia e os respectivos aspectos embriológicos considerados
essenciais ao conhecimento do futuro Terapeuta Ocupacional. Neste sentido, os conteúdos programáticos da U.C foram
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selecionados e organizados de forma a dar resposta aos objetivos e respetivos resultados esperados tendo em conta o perfil de
competências do terapeuta ocupacional
MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Aulas teóricas e teórico-práticas. Método Interactivo e expositivo, com apresentação de slides e utilização de projector
multimédia, esqueleto e modelos anatómicos. Metodologia de resolução de problemas
DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS*
Os objectivos de aprendizagem da UC (reflectir sobre a importância da Anatomo-Fisiologia I na Terapia Ocupacional;
Compreender as estruturas e funções do corpo humano ao nível biológico e físico; Analisar a forma como essas estruturas e
funções interagem no desempenho da actividade e tarefa.) requerem uma metodologia de ensino que respeite a proximidade
regular com o trabalho e progresso dos estudantes, o respeito pela diversidade das abordagens e a consideração da
singularidade dos casos individuais e os traga para a linha da frente do processo de ensino-aprendizagem. Estes princípios de
partida são justamente contemplados na metodologia adoptada, nomeadamente no regime de avaliação contínua, onde para
além dos testes individuais e do trabalho de grupo se valoriza a participação dos alunos valorizando a pertinência das
intervenções, a capacidade de partilha, a participação nos trabalhos/exercícios propostos nas aulas e a integração no grupo
(relacionamento interpessoal, trabalho em equipa…).
MÉTODOS DE AVALIAÇÃO
Avaliação Contínua:
Considera-se aprovado o aluno que obtenha classificação mínima de 10 (dez) valores, na média ponderada das provas de
avaliação realizadas e que em nenhuma delas tenha obtido menos de 8 (oito) valores – classificação mínima admissível. Os
elementos de avaliação incidem sobre conteúdos programáticos específicos.
A participação incide sobre conhecimentos demonstrados,a pertinênca das intervensões e a realização de trabalhos na aula
A Avaliação Final em Época Normal e em Época de Recurso inclui os conteúdos programáticos abrangidos nos momentos de
avaliação referidos anteriormente, considerando-se aprovado o estudante que obtenha nota mínima de 10 (dez) valores, nota
obtida por arredondamento.
- A Avaliação Final em Época Normal é aplicada aos alunos que não optem pelo Regime de Avaliação Contínua.
- A Avaliação Final em Época de Recurso é aplicada a todos os alunos que não tenham obtido aprovação no Regime de Avaliação
Contínua e em Avaliação Final em Época Normal.
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