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Escola Superior de Saúde 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Curso de Terapia Ocupacional 

 

Unidade Curricular: 400364 – Estágio II 

Ano 3 Semestre 1 Área CNAEF: 726 ECTS: 19,5 

 
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 

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) 

487,5 - - - - - 350 - - 137,5 

 
Pré-requisitos (se aplicável):       
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Esta Unidade Curricular visa o desenvolvimento de competências essenciais para a prestação de cuidados de Terapia 
Ocupacional, utilizando uma metodologia de observação. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Cada aluno será distribuído por dois Departamentos / Serviços com prática clínica em Terapia Ocupacional. 

Em cada um dos Módulos (1º Módulo – 4 semanas / 2º Módulo 6 semanas): 

• Apresentação à equipa multidisciplinar 

• Observação da intervenção do Terapeuta Ocupacional  

• Participação nas atividades desenvolvidas no Departamento de Terapia Ocupacional 

• Realização de uma avaliação a um cliente e elaboração do plano de intervenção 

• Apresentação escrita de um Caso Clínico 

• Avaliação de Desempenho  

 

E adicionalmente: 

 no módulo I 

• Redação de uma recensão critica acerca de um artigo científico, selecionado pelo aluno estagiário e que se insira dentro do 
âmbito de prática clínica do estágio. 

no módulo II 

• Elaboração de dois planos de sessão, ajustados às características e objetivos terapêuticos definidos para cada um dos 
respetivos clientes.  

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

•Desenvolver competências de observação, em contexto da prática profissional, na intervenção em Terapia Ocupacional. 

•Observar situações de avaliação e/ou intervenção em Terapia Ocupacional, em diferentes contextos da prática clínica. 
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•Realizar uma avaliação. 

•Realizar um plano de intervenção  

•Planear sessões de intervenção. 

•Participar nas actividades da Instituição onde o aluno se encontra inserido.  

•Registar as vivências do estágio, seguindo as orientações da construção do Relatório. 

•Refletir acerca vivências/experiências proporcionadas por cada um dos módulos. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Observação direta em campo de estágio 

Reuniões entre aluno e Educador Clínico. 

Orientação e supervisão pedagógica. 

Partilha de experiências. 

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

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 actividades terapêuticas. 

•Reconhecer a importância da fase do planeamento e da intervenção como sendo fundamental em toda a abordagem em 
Terapia Ocupacional, permitindo a recolha de informação para a reavaliar os resultados. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação contínua (AC) - em cada um dos módulos o aluno será avaliado pelo seu desempenho e terá de apresentar um  caso 
clínico.  Adicionalmente no módulo I terá de apresentar uma recensão critica sobre um artigo cientifico e no módulo II terá de 
entregar dois planeamentos de sessão. Em todos os métodos de avaliação a classificação mínima admissível é de 10V. 
Aprovação: nota mínima de 10 valores, na média ponderada das provas de avaliação realizadas. Apenas a classificação final da 
UC é obtida por arredondamento       
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