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Escola Superior de Saúde 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Terapia Ocupacional 

 

Unidade Curricular: 400336  - Desenvolvimento Pessoal I 

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 90 ECTS: 1,5 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria Inês de Campos de Sousa Faria 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

37,5       15                                     22,5 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Pretende-se que os/as formandos/as venham a: 

1. Refletir sobre a sua história de vida. 

2. Assinalar  características nucleares da sua identidade. 

3. Identificar  competências pessoais. 

4. Reconhecer os seus problemas e as suas fragilidades 

5. Conhecer-se enquanto pessoa 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Definição de conceitos base: Identidade, Autoconceito e Autoestima. 

2. O corpo como cerne da identidade  

3. A história de vida e a génese do quadro de valores.  

4. Estilos pessoais de ser e de comunicar 

5. Conhecimento de si e consciência de si. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1.Definição de conceitos base: Identidade, Autoconceito e Autoestima / Objetivos 1, 2 e 5. 

2.O corpo como cerne da identidade/ Objetivos 2, 4 e 5. 

3.A história de vida e a génese do quadro de valores/Objetivos 1 e 5.  

4.Estilos pessoais de ser e de comunicar/Objetivos 2 e 3. 

5.Conhecimento de si e consciência de si/Objetivos 4 e 5. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Como DESENVOLVIMENTO pressupõe um crescimento cognitivo e pessoal, passível de ser observado através de 
comportamentos como “ falar de si” e “falar sobre a forma de estar”, serão esses comportamentos que estarão na base da 
dinâmica do ensino/aprendizagem através de: 
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a)Debates  em sala de aula a partir de exemplos e imagens referentes a situações que se projetam para a realidade da prática 
de cuidados; 

b)Preenchimento individual de materiais de suporte ao processo de reflexão pessoal; 

c)Trabalho prático envolvendo o corpo e o sentido de relação, para que os formandos tomem consciência da sua linguagem 
corporal 

d)Partilha de conhecimentos e experiencias em grupo .    

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

a)Debates  em sala de aula a partir de exemplos e imagens referentes a situações que se projetam para a realidade da prática 
de cuidados / Objetivos 1 e 2. 

b)Preenchimento individual de materiais de suporte ao processo de reflexão pessoal / Objetivos 1 e 4. 

c)Trabalho prático envolvendo o corpo e o sentido de relação, para que os formandos tomem consciência da sua linguagem 
corpora/ Objetivos 1, 3 e 4. 

d)Partilha de conhecimentos e experiencias em grupo. / Objetivos 1, 4 e 5.   

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Portfólio individual (100%) 
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