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PLANO CURRICULAR DE PSICOLOGIA - 2018/2019 

TURMA: APS 17 – 2º ANO 
Módulos a lecionar 

Módulo 4 – Processos relacionais e comportamento profissional (46 aulas de 45 min.) 
4.1. A socialização. 
4.2. A perceção do «sef». 
4.3. A perceção dos «outros». 
4.4. A Perceção e Dinâmica do «nós». 
4.5. O «Nós», o «Eu» e os «Outros»: liderança, negociação social e empreendedorismo. 
 
Apresentação, considerações pedagógicas e formação de grupos (2 aulas de 45 min.). 
Autoavaliação de atitudes e valores (2 aulas de 45 min.) 
Total: 50 aulas de 45 minutos. 
 
Módulo 5 – Fatores e processos de aprendizagem (30 aulas de 45 min.) 
5.1. Aprendizagem. 
5.2. Aprender a aprender. 
 
Autoavaliação de atitudes e valores (2 aulas de 45 min.) 
Total: 32 aulas de 45 minutos. 
 
Módulo 6 – Da diferença dos comportamentos à diferenciação na intervenção (23 aulas de 45 
min.) 
6.1. Diferença: delimitação e problematização. 
6.2. Algumas diferenças perante a educação e a formação. 
6.3. Diferenças no acesso ao trabalho: inserção de populações com especiais dificuldades. 
 
Autoavaliação de atitudes e valores (2 aulas de 45 min.) 
Total: 25 aulas de 45 minutos. 
 
Módulo 7 – Construção do futuro e gestão de carreira (25 aulas de 45 min.) 
7.1. Desenvolvimento vocacional na adolescência. 
7.2. O mundo do trabalho. 
7.3. Transição da escola para o mundo do trabalho. 
7.4. O projeto de vida e gestão de carreira. 
 
Auto e heteroavaliação de atitudes e valores (2 aulas de 45 min.) 
Total: 27 aulas de 45 minutos. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA 
O Domínio Cognitivo será avaliado em 75% e as Atitudes e Valores em 25%. 
Pesos respeitantes à avaliação no Domínio Cognitivo: 
 Prova de avaliação sumativa – peso 1 
 Oralidade diária – peso 0,25 
 Trabalho de pesquisa individual com apresentação e defesa oral – peso 1 
 Trabalhos de grupo com defesa oral (120+80=200 pontos) – peso 0,75 
 Relatórios – peso 0,25. 
Atitudes e valores a observar: é pontual; cumpre as regras de comportamento, relaciona-se com 
os outros sem conflitos; revela espírito de iniciativa, espírito de intervenção e participa ativamente 
na aula, aderindo e intervindo nas atividades propostas com conhecimento dos conteúdos. 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
A avaliação, ao nível cognitivo, fundamentar-se-á em fichas de trabalho, em trabalhos/reflexões 
individuais e/ou em grupo, relatórios, trabalhos de pesquisa e em provas de avaliação sumativa com 
a duração de 90 minutos. A avaliação é contínua e formativa. 

ESTRUTURA DOS TESTES SUMATIVOS E EXAMES DE PSICOLOGIA: 
1ª parte: 10 questões V/F e/ou resposta múltipla (10x5=50 pontos) 
2ª parte: 10 questões V/F para justificar e/ou questões diretas de resposta curta (10x15=150 pontos). 
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