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Atitudinais

Específicos da disciplina

Domínios de Aprendizagem
- Construir o conhecimento de um modo pessoal;
- Desenvolver processos mentais;
- Melhorar os padrões de atividade;
- Melhorar a organização do trabalho e os métodos de aprendizagem;
- Compreender a especificidade da psicologia e do ser humano;
- Utilizar conceitos específicos da psicologia;
- Desenvolver conhecimentos de si próprios e dos outros, adequados ao mundo contemporâneo;
- Descrever a génese, estrutura e funções do psiquismo humano;
- Compreender que o homem, tal como os seres vivos, resulta de uma evolução;
- Compreender que o psiquismo se apresenta como continuidade e diferenciação entre a evolução
e a historicidade;
. Compreender a continuidade genealógica e a descontinuidade estrutural do humano
relativamente a outros seres vivos.;
- Descrever as principais correntes da psicologia, o itinerário de cada uma delas com vista a uma
compreensão integrada da mesma.

- Assiduidade e pontualidade;
- Empenho na aprendizagem:

Na sala de aula – trabalhar com interesse e responsabilidade;

Em casa – refletir nas aprendizagens realizadas na aula, estudar e consolidar essas
aprendizagens para colocar dúvidas pertinentes junto do professor(a);
- Intervenção oral na sala de aula – qualidade e pertinência da participação; criatividade e inovação
no pensamento e no trabalho;
- Flexibilidade e abertura à mudança;
- Respeitos pelos (as) colegas e pelo(a) professor(a);
- Autonomia e responsabilidade;
- Cooperação ativa, respeitando as normas de conduta: saber ouvir, criar bom ambiente de
trabalho, participar de forma ativa, ser cooperante e solidário(a) na realização das tarefas
propostas, respeitar as regras estabelecidas.

Instrumentos/Modalidades de
avaliação

Testes escritos.

90%

Trabalhos escritos: pesquisa, análise de texto, relatório
crítico.

Intervenção oral previamente estruturada.

Observação sobre hábitos de trabalho, atitudes, grau de
participação e interesse, em particular, sobre a evolução
no processo de aprendizagem.
10%
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