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Módulo  
n.º 1  
Desco- 
brindo a 
Psicolo-
gia 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 21 

- Especificidade da Psicologia 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 subjetividade do comporta-
mento humano 
1.3. Distinção entre conhecimento do senso co-
mum e conhecimento científico 
- Evolução da Psicologia como ciência 
2.1. Influência da Filosofia e processo de autono-
mia face a esta 
2.2. O início da Psicologia científica: Wundt e o 
primeiro laboratório de Psicologia Experimental 
2.2.2. A proposta de Watson e o behaviorismo ra-
dical 
2.3. A superação da dessubjetivação do psiquismo 
e do comportamento: contributos na história da 
Psicologia para o estudo do comportamento hu-
mano na sua complexidade 
2.3.1. Freud e o inconsciente 
2.3.2. Piaget e as relações entre a ação e o pen-
samento 
2.3.3. Rogers e a importância da pessoa 
2.4. A Psicologia na atualidade 
2.4.1. O movimento “cognitivista” em Psicologia 
2.4.2. O desafio de integrar o estudo das dimen-
sões cognitiva e afetiva do comportamento 
- Áreas de especialização em Psicologia 
3.1. Domínios tradicionais de investigação e inter-
venção em Psicologia 
3.1.1. Psicologia Clínica 
3.1.2. Psicologia da Educação 
3.1.3. Psicologia Social e das Organizações 
3.2. Domínios atuais da Psicologia e tendências 
futuras 
3.3. A Psicologia em Portugal: oportunidades de 
formação e contextos de prática profissional. 

 

- Reconhecer a complexidade e 
subjetividade dos processos 
mentais e do comportamento hu-
mano como objeto de estudo 
específico da Psicologia. 
 
- Diferenciar o objeto de estudo da 
Psicologia de objetos de 
estudo de disciplinas científicas 
próximas (Biologia, Medicina, 
Sociologia, entre outras), salientan-
do a sua especificidade. 
 
- Inferir a importância do estudo 
científico do comportamento 
humano. 
 
- Aplicar adequadamente métodos 
(experimental, quase experimental 
e não experimental) e técnicas de 
investigação 
(entrevistas, questionários e obser-
vação participante e 
não participante) à diversidade dos 
processos mentais e 
comportamentos em estudo. 
 
- Reconhecer as áreas de 

especialização em Psicologia. 

Módulo  
n.º 2 O 
desenvol- 
vimento 
humano 

24 29 

1. Conceito e fatores de desenvolvimento 
1.1. O conceito de desenvolvimento: natureza e 

cultura ─ hereditariedade e meio; crescimento e 
maturação 

- Aplicar os conceitos de desenvol-
vimento, crescimento e maturação 
na compreensão das diferentes 
etapas de vida dos indivíduos. 
 



 1.2. Níveis de desenvolvimento: filogénese, 
ontogénese e epigénese 
1.3. Bases biológicas do comportamento: anatomia 
e fisiologia do sistema nervoso 
1.4. Estádios de desenvolvimento e 
desenvolvimento life-span 
2. Etapas do desenvolvimento humano, suas 
características e fundamentos teóricos 
2.1. Teorias do Desenvolvimento 
2.1.1. Piaget e o desenvolvimento cognitivo 
2.1.2. Freud e o desenvolvimento psicossexual 
2.1.3. Erik Erikson e o desenvolvimento 
psicossocial 
2.1.4. Donald Super e o desenvolvimento 
vocacional 
2.2. Etapas do desenvolvimento: período pré-natal, 
infância, adolescência, idade adulta e velhice 
2.3. Algumas particularidades no curso do 
desenvolvimento 
2.3.1. na infância 
2.3.1.1. o crescimento físico e o desenvolvimento 
psicomotor 
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-
afetivo 
2.3.2.3. o raciocínio formal e o pensamento 
hipotético-dedutivo 
2.3.2.4. a exploração e as primeiras experiências 
profissionais 
2.3.3. na idade adulta 
2.3.3.1. a passagem da juventude para a idade 
adulta 
2.3.3.2. os papéis sociais, familiares e profissionais 
2.3.4. na velhice 
2.3.4.1. as transformações cognitivas e a sabedoria 
2.3.4.2. as transformações sócio-afetivas 
(descompromisso profissional, aposentação, 
viuvez, abandono familiar e idoso 
institucionalizado) 
2.3.4.3. o envelhecimento ativo e a promoção do 
bem-estar e da qualidade de vida 
3. A transição como processo presente ao 
longo da vida: 
3.1. As transições programadas e as transições 
imprevistas 
3.2. O papel do desenvolvimento de projetos na 
preparação das transições 
3.3. A transição do contexto de escola para o 
mundo do trabalho. 
 

- Associar as componentes inata 
(hereditariedade) e adquirida 
(meio e cultura) do desenvolvimento 
e do comportamento e 
processos mentais humanos, mani-
festando compreensão da 
superação da dicotomia hereditarie-
dade-meio. 
 
- Aplicar as componentes inata e 
aprendida para a compreensão 
da sua própria pessoa. 
 
- Relacionar bases anatómicas e 
fisiológicas do sistema 
nervoso humano (organização fun-
cional do córtex) com o 
comportamento. 
 
- Manifestar compreensão do cará-
ter multidimensional e 
coextensivo à vida (life-span) do 
desenvolvimento humano. 
 
- Caracterizar cada etapa do ciclo 
de vida (infância, adolescência, 
adultez e velhice) nas suas diferen-
tes dimensões (biológica, 
cognitiva e socioafetiva). 
 
- Relacionar as transformações da 
adolescência com o seu 
desenvolvimento pessoal, desen-
volvendo uma atitude reflexiva 
face ao seu “Eu”. 
 
- Manifestar compreensão tolerante 
de si e do outro a partir do 
reconhecimento da existência de 
semelhanças e de diferenças 
interindividuais no desenvolvimento. 



 
Módulo 
nº4 
Processo
s 
relacionai
s e 
comporta
mento 
profission
al 

33 40 

1. A Perceção do “Self” 

1.1. A formação do auto-conceito 

1.1.1. O “Self” visto pelos “Outros”: a importância 

da valorização pelos sujeitos significativos 

1.1.2. A interpretação pelo “Eu”: o Interacionismo 

Simbólico 

1.2. O sentimento de valor: a auto-estima 

1.3. Estratégias de manutenção de uma identidade 

pessoal positiva 

2. A Perceção dos “Outros” 

2.1. Cognição social e atitudes 

2.1.1. O conceito e as componentes das atitudes 

2.1.2. Formação e desenvolvimento de atitudes 

2.1.3. A mudança de atitudes 

2.2. Perceção social e categorização 

2.2.1. Formação de impressões 

2.2.2. Estereótipos e preconceitos 

3. A Perceção e a Dinâmica do “Nós” 

3.1. Conceito e características dos grupos 

3.1.1. A interação da heterogeneidade: do “Eu” ao 

“Nós” 

3.1.2. O relacionamento e a tarefa do grupo 

3.1.3. A Teoria de Desenvolvimento do Grupo 

(Tuckman, 1965) 

3.1.4. Kurt Lewin e a dinâmica de grupo 

3.2. Estrutura e funcionamento do grupo 

3.2.1. Os conceitos de estatuto, papel e apreço 

3.2.2. Papéis e estatutos adquiridos ou atribuídos 

3.2.3. Estrutura sociométrica 

3.2.4. Coesão do grupo 

3.3. Normalização e conflitos 

3.3.1. Conflito e escalada do conflito 

3.3.2. Assertividade e inconformismo 

3.3.3. Passividade, agressividade, manipulação e 

afirmação pessoal 

3.3.4. Estratégias individuais na gestão do conflito 

3.3.4. Poder, autoridade e influência social 

3.3.5. Obediência e conformismo 

4. O “Nós”, o “Eu” e os “Outros”: Liderança, 

Negociação Social e Empreendedorismo 

4.1. Conceito de liderança 

4.1.1. Funções, padrões e contextos de liderança 

4.2. O empreendedor e a negociação social 

4.2.1. Elementos da negociação 

4.2.2. Negociação integrativa e negociação 

distributiva 

4.2.3. Perfil do empreendedor 

 

- Inferir que a aprendizagem implica 
mudanças estáveis no 
comportamento e conhecimento e 
depende de múltiplos 
fatores. 
 
- Incluir, na vida quotidiana e em 
contextos diversos (por exemplo, 
em casa e na escola), condições 
facilitadoras da aprendizagem 
(como, por exemplo, a atenção). 
 
- Superar, na vida diária e em vários 
espaços (por exemplo, em 
casa, na escola, no local de está-
gio), fatores perturbadores da 
aprendizagem (por exemplo, a 
desmotivação). 
 
- Inferir que o reforço (Skinner; con-
dicionamento operante) e a 
modelação (Bandura; aprendizagem 
vicariante) correspondem a 
formas diferentes de aprender. 
 
- Analisar as condições que contri-
buem para o insucesso escolar. 
 
-Propor estratégias de superação 
do insucesso escolar. 
 
-Identificar, tendo por referência 
Kolb, Honey e Mumford, as 
preferências pessoais para apren-
der (por exemplo, preferir 
envolver-se ativamente nas experi-
ências ou preferir ponderar 
mais sobre os seus resultados). 
 
-Aplicar as estratégias de estudo 
mais ajustadas às características 
pessoais em diferentes contextos 
de aprendizagem (na sala de aula 
e no estudo autónomo), autorregu-
lando o seu comportamento e 
compreendendo a diversidade do 
outro. 
 
- Mobilizar conhecimentos para 
intervir ativamente no seu contexto 
social, consciencializando-se que o 
seu papel de cidadão pode 
ser assumido de diferentes formas. 

 

 


