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12.º Ano de Escolaridade

 As aulas previstas são contabilizadas em tempos de 50’.

1.º Período - Unidades Temáticas
Título: Tema 1- Antes de mim

Título: Tema 2- Eu

1.1- A genética
1.2- O cérebro
1.3- A cultura

2.1- A cognição
2.2- A emoção
2.3- A conação
2.4- A mente

2.º Período - Unidades Temáticas
Título: Tema 3- Eu com os outros

Título: Tema 4- Eu nos contextos

3.1- As relações precoces
3.2- As relações interpessoais
3.3- As relações intergrupais

4.1- Modelo ecológico do desenvolvimento

3.º Período - Unidades Temáticas
Título: Tema 5- Problemas e conceitos teóricos estruturadores da Título: Tema 6 – A Psicologia aplicada em Portugal
6.1- O trabalho dos psicólogos em Portugal
Psicologia
5.1- Os grandes autores da História da Psicologia

Competências a desenvolver (em cada um dos três períodos)


Adoção de quadros de referência teóricos dos processos
individuais, sociais e culturais, a partir da descrição, do
conhecimento, da identificação, da caracterização, da relação, da
análise e da avaliação de teorias, de fenómenos, de
comportamentos e de situações.



Utilização de conceitos específicos da psicologia.



Desenvolver as capacidades de problematizar e de avaliar
criticamente situações e comportamentos.

Instrumentos e Critérios de avaliação (para cada um dos três períodos)
Conhecimentos e Capacidades: ------------------------------90%
Testes de avaliação escrita -------------------------- 80%
Questões de aula/Fichas de trabalho/Trabalhos de grupo ou
individuais------------------------------------------------ 5%
Oralidade------------------------------------------------- 5%
Participação e Empenho: ------------------------------------- 5%
- Adesão às atividades curriculares e extracurriculares (cumprimento e
autonomia)
- Intervenção pertinente na aula
- Realização dos trabalhos de casa
- Organização dos materiais para a sala de aula
Atitudes e Comportamento: -----------------------------------5%
- Promoção do ambiente de aprendizagem ----------3%
- Cumprimento de prazos----------------------------------1%
- Assiduidade--------------------------------------------------0,5%
- Pontualidade------------------------------------------------ 0,5%
Nota: Sempre que um dos instrumentos de avaliação não seja utilizado num dos 3
períodos, a percentagem deste deverá ser redistribuída pelos restantes instrumentos
utilizados.

Material básico para a aula: Manual adotado, caderno de atividades, material de escrita e outros indicados pela professora.

