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Pré-requisitos (se aplicável):
OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
- Desenvolver competências de observação, em contexto da prática profissional, na intervenção em Terapia Ocupacional.
- Desenvolver avaliações, planear e realizar intervenções e avaliar resultados
- Planear sessões de intervenção.
- Participar nas atividades da Instituição onde o aluno se encontra inserido.
- Registar as vivências do estágio, seguindo as orientações da construção do Relatório de Estágio.
- Refletir acerca vivências/experiências proporcionadas pelo estágio.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Cada aluno será distribuído por um Departamento / Serviço / Área Funcional com prática clínica em Terapia Ocupacional.
- Apresentação à equipa multidisciplinar
- Observação da intervenção do Terapeuta Ocupacional
- Participação nas atividades desenvolvidas no Departamento de Terapia Ocupacional
- Acompanhamento terapêutico a três utentes
- Apresentação de um Projeto com recurso a materiais / equipamentos de baixo custo
- Avaliação de Desempenho
- Desenvolvimento de todos os itens do “Relatório de Estágio” bem como a sua entrega
DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
- Demonstrar conhecimento e compreensão das metodologias de avaliação e de planeamento e intervenção, nos vários
contextos de aprendizagem dos Departamentos / Serviços com prática clínica em Terapia Ocupacional.
- Utilizar ferramentas de rastreio padronizadas e não padronizadas para determinar a necessidade de intervenção de Terapia
Ocupacional. Inclui-se, mas não de forma limitada, avaliações específicas de rastreio, observação clínica, checklists, histórias
de vida, entrevistas com o cliente/família/outros significativos e consultadoria com outros profissionais.
- Identificar as metodologias de planeamento e intervenção, através das atividades terapêuticas.
- Reconhecer a importância da fase do planeamento e da intervenção como sendo fundamental em toda a abordagem em
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Terapia Ocupacional, permitindo a recolha de informação para a reavaliar os resultados.
- Resolver problemas através de um pensamento lógico e análise critica.
MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM
- Reuniões entre aluno e Educador Clínico.
- Supervisão pedagógica.
- Partilha de experiências.
DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS*
Esta Unidade Curricular visa o desenvolvimento de competências essenciais para a prestação de cuidados de Terapia
Ocupacional, utilizando uma metodologia de prática clinica.
MÉTODOS DE AVALIAÇÃO
Considera-se aprovado nesta UC, o estudante 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 10 (dez) valores – classificação mínima
admissível. Apenas a classificação final da UC é obtida por arredondamento.
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