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Relatório da atividade de campo (observação) 

 

Descrição da atividade observada. 

 

Atividade 1: O grupo observou as atividades de uma funcionária num 

supermercado. A primeira atividade observada foi a reposição de produtos em 

prateleiras e a segunda, o atendimento a clientes. 

 

Atividade 2: A atividade observada foi dar uma aula de musculação, adaptada 

a bailarinos (observação do professor). 

 

Atividade 3: A atividade observada foi a transferência de um utente da 

ambulância do Inem para as urgências do Hospital de São João. 

 

As atividades foram realizadas individualmente ou em grupo? 

1: Ambas as atividades foram realizadas individualmente 

 

2: A atividade observada é realizada individualmente. 

 

3: A atividade observada é realizada em grupo. 

 

Em que área da ocupação se enquadram as atividades 

observadas? 

1: As atividades fazem parte do trabalho. 

 

2: A atividade observada, dentro das áreas de ocupação, enquadra-se no 

trabalho. 

 

3: A atividade observada, de acordo com todas as áreas de ocupação, 

enquadra-se no trabalho. 
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Descrição das tarefas que compõem a atividade observada. 

 

1: As tarefas que a atividade possui são: baixar para agarrar os produtos, 

agarrar as embalagens, suportar o peso das embalagens até as 

estabilizar numa superfície plana, abrir embalagem com um x-ato, retirar 

o produto da embalagem e por ultimo esticar o braço para colocar o 

produto na prateleira. 

 

2: As tarefas que a atividade possui são: cronometrar o tempo, orientar os 

exercícios, observar e corrigir a postura e por ultimo motivar. 

 

3: As tarefas que a atividade possui são: condução, abertura de portas da 

ambulância, retirar a maca com o utente da ambulância, inscrição do 

utente nas urgências e por último informar a triagem da chegada do 

utente e das condições em que este se encontra. 

 

Quais as competências motoras requeridas para a realização da 

atividade observada? 

1: Observamos que a pessoa em questão necessitou de alinhamento e 

estabilidade na interação e sustentação dos objetos bem como: 

posicionamento, alcance, apreensão, coordenação e sustentação que lhe 

permitissem ir ao encontro dos objetos (mesmo aqueles que não estivessem 

imediatamente ao seu alcance como, por exemplo, aqueles que se 

encontravam mais junto ao chão e para os quais era necessária mais força 

para os elevar) e posicioná-los corretamente nas prateleiras. Neste processo 

intervém também o inclinar. 

Para a eficiência do processo a pessoa necessitou de calibrar e refinar os 

movimentos de forma a realizá-los com força, velocidade e amplitude. Para tal 

foi necessário ritmo, que a fez manter uma taxa de desempenho constante, e 

também resistência. 

2: As competências motoras necessárias para a realização da atividade 

observada são força e resistência. 
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3: As competências motoras necessárias para a realização da atividade 

observada são força e locomoção.  

Quais as competências de processo requeridas para a realização 

da atividade observada? 

1: Para concluir a tarefa com sucesso, o processo necessitou que a pessoa 

atendesse prontamente às tarefas que lhe foram nomeadas, mantendo o 

ritmo e foco nas atividades, sem qualquer distração. 

Para tal, a pessoa necessitou de fazer escolhas das ferramentas que tivessem 

aplicabilidade na execução da tarefa, fazendo a sua correta manipulação e 

posterior restabelecimento (de volta ao sítio onde pertenciam).  

A natureza da atividade requeria organização e sequenciamento das tarefas 

para que o trabalho decorresse sem perturbações. Para tal, foi essencial o 

deslocamento que permitiu que os seus movimentos do corpo não 

interferissem na eficiente execução da tarefa.   

Prontamente, foi necessário que a pessoa tomasse a iniciativa de 

desempenhar outra das suas tarefas (atendimento ao cliente), sendo capaz 

de notar que necessita de responder com novas ferramentas a esta última. 

Sendo assim, é necessário ajustamento e continuidade para que se 

adaptem as ferramentas ao novo espaço de trabalho e o processo ocorra sem 

interrupções. Todas estas competências devem resultar noutra: a capacidade 

de acomodamento/harmonização das ações para que se evite um 

desempenho ineficaz. 

2: As competências de processo requeridas para a realização da atividade 

observada são: Ritmo que permite manter um desempenho consistente e 

eficaz ao longo de toda a atividade, escolhas para selecionar o tipo e o 

número de ferramentas e materiais necessários e adequados para a 

atividade, aplicabilidade é necessária para aplicar as ferramentas e os 

materiais segundo a sua utilidade e de forma higiénica, manipulação de 

materiais e ferramentas de forma adequada, iniciativa de começar o próximo 

exercício sem hesitar, continuidade execução das ações individuais sem 

interrupções, reunir recolhe as ferramentas e materiais do espaço, 

organização permite posicionar de forma lógica as ferramentas e os 

materiais dentro de um único espaço, Deslocamento proporciona o 
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movimento do braço e o corpo sem derrubar objetos quando se movimenta 

no espaço de trabalho. 

3: As competências de processo requeridas para a realização da atividade 

observada são: possuir uma formação para técnico de emergência pré-

hospitalar, ter conhecimentos de saúde, de psicologia e psiquiatria. 

 

Quais as competências socias e de interação requeridas para a 

realização da atividade observada? 

 

1: Na reposição de produtos não foi observável qualquer necessidade de 

competências sociais e de interação. Ao passo que, no atendimento ao cliente, 

foi necessária uma abordagem inicial com posterior articulação do discurso 

de forma fluente. O auto-posicionamento e regulação também se 

mostraram relevantes. Por último, foi necessária a finalização da interação. 

 

2: As competências sociais e de interação requeridas para a realização da 

atividade observada são: Produção de discurso para produzir mensagens 

faladas que são audíveis e claramente articuladas,  a gesticulação utiliza 

gestos socialmente adequados para comunicar, movimento durante 

interação permite o posicionamento adequado quando está a interagir, o 

olhar mantém contacto visual durante a interação, auto posicionamento a 

uma distância adequada durante a interação, tempo de duração do 

discurso  durante um período adequado, tendo em conta a complexidade da 

mensagem a ser transmitida, revezamento dá oportunidade para os alunos 

também se manifestarem. 

3: As competências sociais e de interação requeridas para a realização da 

atividade observada são: criar uma relação profissional com equipa médica 

caso se reúnam as condições mínimas com o utente deve-se criar uma 

relação de confiança e estabelecer contacto ocular com a pessoa. 
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 Considerando os seguintes contextos: pessoal, cultural, virtual e 

temporal, qual/quais podem ser observados e influenciaram a 

realização da atividade? 

 

1: Nas duas atividades podemos observar os seguintes contextos e as 

respetivas influências: 

 Pessoal: mulher, na fase adulta, funcionária de um estabelecimento; 

 

 Temporal: reposição de produtos nas prateleiras durante curto espaço 

de tempo (5 minutos, aproximadamente), mulher na fase adulta. 

 

2:  Na atividade podemos observar os seguintes contexto: 

 Pessoal: indivíduo do sexo masculino, com cerca de 25 anos de 

idade. É licenciado e, neste momento, está empregado. 

 

 temporal: temporariamente, tem uma lesão, nomeadamente, uma 

tendinite no joelho que pode causar algum desconforto quando 

realizadas algumas tarefas da atividade observada. 

 

3: Nesta atividade só possível observar o contexto pessoal: indivíduo do 

sexo masculino, com cerca de 30 anos de idade. Individuo do sexo feminino, 

com cerca de 35 anos de idade. 

 

 

Considerando os ambientes físico e social, qual/quais podem ser 

observados e que influenciam a realização da atividade? 

 

1: Os dois ambientes foram observáveis.  

 No âmbito do ambiente físico identificamos as caixas/embalagens, o 

supermercado, o x-ato, o carrinho de transporte das embalagens e as 

prateleiras, balança. O acesso a estas ferramentas permitiu à pessoa 

desempenhar as suas tarefas convenientemente. Localização: Polo da 

Asprela. 



                                                           Licenciatura em Terapia Ocupacional 1ºano 
 

Grupo Tutorial 6 

Escola Superior de Saúde 

 Quanto ao ambiente social entendemos que a atividade da pessoa que 

analisamos, em certa medida, correspondia à expectativa dos clientes 

por estes esperarem encontrar os produtos que querem comprar no 

local adequando e, organizados. 

2:  Só foi possível apenas observar o ambiente físico: 

 Dispõe de instrumentos de trabalho (aparelhos); 

 Dispõe de um espaço apropriado para a tipologia de aula. 

 

3: Os dois ambientes foram observáveis:  

 Ambiente físico: Interior e exterior do hospital desimpedido; 

dispõe de instrumentos de trabalho (máquinas e aparelhos) 

 Ambiente social: relação bem estabelecida com a equipa médica, 

colegas de trabalho e utentes. 
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