
	

 

 

 
 
 

 
Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2018/2019 

 

Nível de Ensino: Secundário  Áreas/Disciplina: Psicologia  Ano: 1.º 
 

Curso: Básico   Científico-Humanístico  Profissional X 
 

Planificação 

Período Sequências/Temas/Módulos  Conteúdos Programáti-
cos/Domínios 

Instrumentos de Avali-
ação 

Tempos 
Letivos 

1.º 

MÓDULO I – DESCOBRINDO A 
PSICOLOGIA 

1. Especificidade da Psico-
logia como ciência. 
1.1. Definição e objeto de 
estudo da Psicologia. 
1.2. Delimitação e interfaces 
da Psicologia com outras 
áreas científicas próximas. 
1.2. Complexidade e subjeti-
vidade do comportamento 
humano. 
1.3. Distinção entre conhe-
cimento do senso comum e 
conhecimento científico. 
 
 
 
2. Evolução da Psicologia 
como ciência. 
2.1. Influência da Filosofia e 
processo de autonomia face 
a esta. 
2.2. O ideal positivista no 
início da construção da Psi-
cologia como ciência. 
2.2.1. O início da Psicologia 
científica: Wundt e o primei-
ro laboratório de Psicologia 
Experimental. 
2.2.2. A proposta de Watson 
e o behaviorismo radical. 
2.3. A superação da dessub-
jetivação do psiquismo e do 
comportamento: contributos 
na história da Psicologia para 
o estudo do comportamento 
humano na sua complexida-
de. 
2.3.1. Freud e o inconscien-

Grelha e registo de: 
 
 
- Diagnose  
 
 
- Testes e fichas 
 
 
- Trabalhos práticos 
 
 
- Autoavaliação e hete-
roavaliação. 
 
 
- Observação na sala de 
aula 
 
 
Intervenções/exposições 
orais.  
 
 
 
 
Os instrumentos de ava-
liação formativa pode-
rão ser partilhados com 
outras disciplinas. 

Total 
módulo: 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 



	

te. 
2.3.2. Piaget e as relações 
entre a ação e o pensamen-
to. 
2.3.3. Rogers e a importância 
da pessoa 
2.4. A Psicologia na atualida-
de. 
2.4.1. O movimento “cogni-
tivista” em Psicologia. 
2.4.2. O desafio de integrar o 
estudo das dimensões cogni-
tiva e afetiva do comporta-
mento. 
 

2.º 

MÓDULO I – DESCOBRINDO A 
PSICOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÓDULO II – O DESENVOLVIMEN-
TO HUMANO 

3. Áreas de especialização 
em Psicologia. 
3.1. Domínios tradicionais de 
investigação e intervenção 
em Psicologia. 
3.1.1. Psicologia Clínica. 
3.1.2. Psicologia da Educa-
ção. 
3.1.3. Psicologia Social e das 
Organizações. 
3.2. Domínios atuais da Psi-
cologia e tendências futuras. 
3.3. A Psicologia em Portu-
gal: oportunidades de forma-
ção e contextos de prática 
profissional. 
 
 
1. Conceito e fatores de 
desenvolvimento. 
1.1. O conceito de desenvol-
vimento: natureza e cultura  
hereditariedade e meio; 
crescimento e maturação. 
1.2. Níveis de desenvolvi-
mento: filogénese, ontogé-
nese e epigénese. 
1.3. Bases biológicas do 
comportamento: anatomia e 
fisiologia do sistema nervoso. 
1.4. Estádios de desenvolvi-
mento e desenvolvimento 
life-span. 
2. Etapas do desenvolvimen-
to humano, suas característi-
cas e fundamentos teóricos. 
 
 
 
2.1. Teorias do Desenvolvi-
mento. 
2.1.1. Piaget e o desenvolvi-
mento cognitivo. 
2.1.2. Freud e o desenvolvi-
mento psicossexual. 
2.1.3. Erik Erikson e o desen-
volvimento psicossocial. 

Grelha e registo de: 
 
 
- Diagnose  
 
 
- Testes e fichas 
 
 
- Trabalhos práticos 
 
 
- Autoavaliação e hete-
roavaliação. 
 
 
- Observação na sala de 
aula 
 
 
Intervenções/exposições 
orais.  
 
 
 
 
Os instrumentos de ava-
liação formativa pode-
rão ser partilhados com 
outras disciplinas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 

Total 
módulo: 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 



	

2.1.4. Donald Super e o de-
senvolvimento vocacional. 
2.2. Etapas do desenvolvi-
mento: período pré-natal, 
infância, adolescência, idade 
adulta e velhice. 
2.3. Algumas particularida-
des no curso do desenvolvi-
mento: 
2.3.1. na infância: 
2.3.1.1. o crescimento físico 
e o desenvolvimento psico-
motor; 
2.3.1.2. a capacidade de 
representação e a função 
simbólica; 
2.3.1.3. o desenvolvimento 
da linguagem; 
2.3.2. na adolescência: 
2.3.2.1. as transformações 
físicas e a puberdade; 
2.3.2.2. a identidade e o 
desenvolvimento sócio afeti-
vo; 
2.3.2.3. o raciocínio formal e 
o pensamento hipotético-
dedutivo; 
2.3.2.4. a exploração e as 
primeiras experiências pro-
fissionais; 
2.3.3. na idade adulta: 
2.3.3.1. a passagem da ju-
ventude para a idade adulta; 
2.3.3.2. os papéis sociais, 
familiares e profissionais; 
 

3.º 

MÓDULO II – O DESENVOLVIMEN-
TO HUMANO 

2.3.4. na velhice: 
2.3.4.1. as transformações 
cognitivas e a sabedoria; 
2.3.4.2. as transformações 
sócio afetivas (descompro-
misso profissional, aposenta-
ção, viuvez, abandono fami-
liar e idoso institucionaliza-
do); 
 
2.3.4.3. o envelhecimento 
ativo e a promoção do bem-
estar e da qualidade de vida. 
 
3. A transição como proces-
so presente ao longo da 
vida: 
3.1. As transições programa-
das e as transições imprevis-
tas. 
3.2. O papel do desenvolvi-
mento de projetos na prepa-
ração das transições. 
3.3. A transição do contexto 
de escola para o mundo do 
trabalho. 

Grelha e registo de: 
- Diagnose  
- Testes e fichas 
- Trabalhos práticos 
 
- Autoavaliação e hete-
roavaliação. 
- Observação na sala de 
aula 
Intervenções/exposições 
orais.  
 
Os instrumentos de ava-
liação formativa pode-
rão ser partilhados com 
outras disciplinas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 



	

 

Nota: A sequência dos temas/módulos/domínios pode ser alterada em função das atividades planificadas nos 
planos de turma, nomeadamente nos domínios de autonomia curricular, através do trabalho de articulação 
curricular e interdisciplinar.  

Critérios 

 Critérios Específicos Critérios Gerais 

(cognitivo) 
Conhecimentos/ 
Competências 

(Socio afetivo) 
Assiduidade e pontualidade 

Comportamento/atitudes na sala de aula 
Empenho e organização 
Cooperação e interação 

Capacidade de expressão e comunicação 

1) 2) Total 

Ensino secundário 45% 45% 90% 10% 

1) Para este parâmetro, o valor a atribuir deve resultar da média aritmética da classificação de todos os 
testes realizados durante o ano, arredondado à décima. 
Nos cursos profissionais, o valor deste parâmetro resulta do teste e/ou trabalho realizado no módulo. Os 
testes devem ser elaborados de acordo com matriz/informações da responsabilidade do grupo discipli-
nar/equipa pedagógica/professor(es). A matriz/informações deve ser dada a conhecer aos alunos com a 
antecedência mínima de sete dias, antes da realização de cada prova. 

 
2) Avaliações que tomam em consideração o perfil do aluno e que se consubstanciam nos itens que se se-

guem: trabalho(s) de pesquisa(s) (individual ou em grupo) por módulo (25%) e uma avaliação que incida 
no trabalho efectuado na sala de aula como, por exemplo, intervenções, relatórios ou fichas formativas 
(20%).  
Estas avaliações devem ter um registo escrito, com as cotações, e os resultados devem ser comunicados 
aos alunos e aos encarregados de educação. 
 

 
Nota: Para os critérios gerais, o valor a atribuir, arredondado à décima, deve resultar de todas as observa-
ções realizadas. Nos cursos profissionais e vocacional, o valor a atribuir, arredondado à décima, resulta das 
observações realizadas durante o módulo. 
 

Tendo em conta os conteúdos programáticos e as áreas de competência inscritas no Perfil do Aluno à 
Saída da Escolaridade Obrigatória, os descritores de desempenho são os seguintes: 

Níveis de Desempenho/Descritores Classificação 
O aluno conseguiu atingir na totalidade os conhecimentos, capacidades e atitudes pre-
vistas nos conteúdos, evidenciando não ter qualquer dificuldade na disciplina. 
É sempre responsável cumprindo com empenho e brio todas as tarefas nos prazos solici-
tados, é assíduo, pontual, utiliza sempre os materiais requeridos. Apresenta uma atitu-
de correta perante todos os elementos da comunidade educativa manifestando uma 
cidadania ativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, a plenitude das competências de conhecimentos, capacidades 
e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 

(Muito Bom) 
18 a 20 valores 



	

O aluno conseguiu atingir a maior parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstas nos conteúdos, evidenciando ter muita facilidade na disciplina. 
 Evidencia grande responsabilidade, cumprindo com empenho as tarefas solicitadas nos 
prazos estabelecidos, é quase sempre assíduo, é pontual, utiliza sempre os materiais 
requeridos. Apresenta uma atitude correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, a maior parte das competências de conhecimentos, capacida-
des e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 

(Bom) 
14 a 17 valores 

O aluno conseguiu atingir, de forma satisfatória, uma parte dos conhecimentos, capaci-
dades e atitudes previstas nos conteúdos, evidenciando ter pequenas dificuldades na 
disciplina. 
É responsável, cumpre com as tarefas solicitadas, quase sempre nos prazos estabeleci-
dos. É relativamente assíduo e pontual. Utiliza com regularidade os materiais requeri-
dos. Apresenta uma atitude correta perante todos os elementos da comunidade educa-
tiva.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das competências de conhe-
cimentos, capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 

(Suficiente) 
10 a 13 valores 

O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, os conhecimentos, capacidades e 
atitudes previstas nos conteúdos, evidenciando ter dificuldades na disciplina. 
Por vezes não é responsável, não cumpre com as tarefas solicitadas, não cumpre pra-
zos, não é assíduo nem pontual, não traz os materiais requeridos. Por vezes apresenta 
uma atitude não muito correta perante todos os elementos da comunidade educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra muitas dificuldades em poder 
adquirir, no final da escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das 
competências de conhecimentos, capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas 
seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 

(Insuficiente) 
0 a 9 valores 



	

 

 


