AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALEXANDRE
HERCULANO
COD. 153000
DGEstE/DSRN

Ano Letivo 2017/ 2018
12ºA/B

Aulas previstas de psicologia
Período
1º
2º
3º
TOTAL

Módulo/Unidade
1ºPeríodo
A genética
O cérebro
A cultura
As relações precoces

Nº de Aulas previstas
39
36
26
101

Conteúdos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2ºPeríodo
As relações interpessoais
A cognição
A emoção
A conação
A mente

•

3ºPeríodo

•

Os grandes autores da história da
psicologia
O trabalho dos psicólogos em
Portugal
O modelo ecológico do
desenvolvimento

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Caracterizar os agentes responsáveis pela transmissão
das características genéticas.
Explicar as influências genéticas e epigenéticas no
comportamento.
Analisar a relação entre a complexidade do ser humano e
o seu inacabamento biológico.
Caracterizar os elementos estruturais e funcionais
básicos do sistema nervoso humano.
Analisar a relação entre o cérebro e a capacidade de
adaptação e de autonomia do ser humano.
Explicar a história pessoal como um contínuo de
organização entre fatores internos e externos.
Analisar a riqueza da diversidade humana.
Caracterizar as relações precoces.
Explicar a estrutura da relação do bebé com a mãe.
Analisar processos de relação entre os indivíduos e os
grupos.
Explicar o caráter específico dos processos cognitivos,
emocionais e conativos.
Identificar dimensões biológicas e sociais nos processos
cognitivos, emocionais e conativos.
Caracterizar a mente como um conjunto integrado de
processos cognitivos, emocionais e conativos.
Analisar a mente como um sistema de construção
Analisar a identidade como fator distintivo entre os seres
humanos.
Identificar as grandes dicotomias relacionadas com a
explicação do comportamento humano.
Analisar as tendências da psicologia na atualidade.
Distinguir entre psicólogos clínicos, psiquiatras,
psicanalistas e psicoterapeutas.
Caracterizar os principais níveis e áreas de trabalho da
psicologia em Portugal.
Analisar as inter-relações entre os contextos.
Analisar o papel dos contextos no comportamento dos
indivíduos.
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