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Escola Superior de Saúde 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Terapia Ocupacional 

 

Unidade Curricular: 400360 – Seminário I 

Ano 3 Semestre 2 Área CNAEF: 726 ECTS: 3 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Ana Isabel Xavier Ferreira 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 
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(T) 
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prático 
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prático e 
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(PL) 
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(TC) 
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(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

75 - - - - 30 - - - 45 

 
Pré-requisitos (se aplicável):      
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Nesta Unidade Curricular o estudante deverá demonstrar que é capaz de: 

Compreender as características do contexto aquático e suas implicações na abordagem da terapia ocupacional; 

Conhecer as principais técnicas de intervenção em contexto aquático: halliwick e watsu; 

Desenvolver o processo de terapia ocupacional, em contexto aquático, com diferentes populações; 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Caraterísticas do meio aquático e contextualização da intervenção da terapia ocupacional; 

Técnicas terapêuticas de intervenção no meio aquático; 

Introdução à técnica de Halliwick; 

Introdução à técnica de watsu; 

Intervenção da Terapia Ocupacional no meio aquático com diferentes populações. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Na Unidade Curricular Seminário I, o objetivo é aprofundar e consolidar conhecimentos dos alunos em áreas específicas da 
atuação da Terapia Ocupacional e proporcionar um aprofundamento de conhecimentos em áreas específicas do interesse para 
a Terapia Ocupacional que não tenham sido abordado em unidades curriculares anteriores.  

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas teóricas 

Método interativo e expositivo, com recurso a equipamentos audiovisuais 

Metodologia de resolução de problemas em contexto de piscina 

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

No Seminário I, o objetivo é aprofundar e consolidar o conhecimento dos alunos na área específica de atuação da terapia 
ocupacional e proporcionar um profundo conhecimento em áreas específicas de interesse para a terapia ocupacional que não 
tenham sido abordadas anteriormente. 

Demonstrar conhecimento das especificidades do meio aquático compreendendo as implicações e mais-valias deste contexto 
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de intervenção no processo de intervenção da terapia ocupacional. 

Conhecer técnicas de intervenção terapêuticas específicas para utilizar pelo terapeuta ocupacional a intervir em terapia 
aquática. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

 Avaliação Contínua (AC) - 1 prova escrita individual - classificação mínima admissível de 8V e 1 prova prática - classificação 
mínima admissível de 10V. Aprovação à UC: nota mínima de 10 valores, na média ponderada das provas de avaliação 
realizadas. Apenas a classificação final da UC é obtida por arredondamento. 

Avaliação Final em Época Normal (EN) - Aplica-se aos alunos que não optem pela AC (mesma tipologia dos métodos de 
avaliação; classificação mínima admissível: 10V para cada método de avaliação). Apenas a classificação final da UC é obtida 
por arredondamento. 

Avaliação Final em Época de Recurso (ER) - Aplica-se aos alunos que não tenham obtido aprovação na AC e Avaliação Final 
em EN (mesma tipologia dos métodos de avaliação); classificação mínima admissível: 10V para cada método de avaliação. As 
melhorias são contempladas em ER 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Becker, B. (2009). Aquatic Therapy: Scientific foundations and clinical rehabilitation applications. American Academy of Physical 
Medicine and Rehabilitation. 859-872. 

Chetlin, R., Wheeler, S.; Crane, S., Morris, C., & Sherlock, A. (2010). The effects of combined aquatic and Occupational Therapy 
in stroke patients: a retrospective study. International Journal of Aquatic Research & Education. , 4, 422-431. 

Cole, A., & Becker, B. (2010). Comprehensive aquatic therapy. 3rd edition United States of America. Butterworth  Heinemann 

Dubois, M. (2011). Aquatic therapy for children with an autism spectrum disorders: occupational therapists’ perspective. 
University of Puget Sound. 

Ferreira, A. I. (2019). Terapia Aquática - indicações, métodos e estratégias. Loures: Papa - Letras. 

Grupo de Interesse em Terapia Aquática. (2018). Perfil de Competências do Terapeuta Ocupacional em Terapia Aquática. 
Lisboa: Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano letivo de entrada em vigor: 2019/2020 | Data de aprovação em Conselho Técnico-Científico: 2019-12-18 


