PERFIL DE DESEMPENHO
O Técnico de Apoio Psicossocial é o profissional qualificado apto a promover,
autonomamente ou integrado em equipas multidisciplinares, o
desenvolvimento psicossocial de grupos e comunidades, no domínio dos
cuidados sociais e de saúde e da intervenção social e comunitária.

COMPONENTE TÉCNICA

ÁREA DE EXPRESSÕES
Desde a construção de estruturas de grandes dimensões, à reciclagem de materiais, à
manipulação de objetos, à exploração da sua musicalidade e sua expressividade, a
disciplina de Área de Expressões procura criar um leque de aprendizagens que permitam
aos alunos, em contexto de prática de trabalho, levar a bom porto todos os projetos
construídos com e para os outros.
COMUNIDADE E INTERVENÇÃO SOCIAL
Nesta disciplina procura-se contemplar conhecimentos teóricos básicos sobre a
organização da sociedade que sensibilizem o aluno para a compreensão de
comportamentos, atitudes e valores presentes no funcionamento social dos indivíduos e
dos grupos.
ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL
Os conteúdos programáticos desta disciplina, enquadrados nos módulos, visam fornecer
ao aluno os instrumentos adequados à compreensão dos fatores e agentes que intervêm
no emergir dos fenómenos sociais e da doença, dando particular relevo aos aspetos
epidemiológicos e à intervenção.
PSICOPATOLOGIA GERAL
A disciplina procura dotar os alunos do curso de Técnico de Apoio Psicossocial de
conhecimentos e conceitos teóricos relacionados com comportamentos humanos que
causam sofrimento psicológico.

Intervir junto de indivíduos, grupos, comunidades, ou populações com necessidades
específicas, promovendo o seu desenvolvimento pessoal e sócio-comunitário;

•

Planear, organizar e promover atividades de carácter educativo, cultural, social, lúdicopedagógico e sócio-terapêutico, em contexto institucional, na comunidade ou no
domicílio, tendo em conta as necessidades do grupo e dos indivíduos;

•

Intervir em comunidades em que não sejam detetadas necessidades especiais,
nomeadamente escolas, lares de terceira idade, centros de ATL;

•

Colaborar com a educadora de infância na execução de atividades lúdicas e pedagógicas e
outras atividades que fomentem e promovam os processos de socialização das crianças;

•

Promover o acompanhamento e a reinserção de crianças e jovens institucionalizados;

•

Participar em equipas pluridisciplinares que desenvolvam atividades no âmbito da
Educação para a Saúde;

•

Acolher e acompanhar de forma personalizada o doente e seus familiares nos circuitos
assistenciais das Unidades de saúde apoiando-os e motivando-os para o tratamento;

•

Desenvolver atividades lúdico-terapêuticas nas Unidades de Saúde, avaliando e
registando a conduta e o desempenho global dos doentes, e acompanhá-los;

•

Efetuar trabalho de rua junto de cidadãos “sem abrigo”, promovendo a sua reinserção
social.
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