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Pré-requisitos (se aplicável): n.a. 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 
 

a) Compreender a especificidade epistemológica da Psicologia da Educação e o seu enquadramento 

na área científica da Psicologia;  

b) Compreender a importância da formação psicológica dos professores; 

c) Refletir sobre a multidimensionalidade dos fatores suscetíveis de condicionar a relação pedagógica;  

d) Compreender as relações entre aprendizagem, motivação e desenvolvimento; 

e) Compreender os princípios teórico-conceptuais subjacentes à avaliação e à intervenção dos 

problemas comportamentais que se manifestam em meio pré-escolar e escolar; 

f) Compreender o modo como se processa o desenvolvimento cognitivo, emocional, moral e social 

do ser humano. 

g) Compreender os fatores determinantes para o envolvimento dos alunos na Escola. 

h) Compreender os contributos da Psicologia da Educação para a prevenção dos riscos e para o 

desenvolvimento da promoção da saúde e bem-estar das crianças e jovens. 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

1. Introdução à Psicologia da Educação (Definição e objeto da Psicologia da Educação; As teorias em 

Psicologia da Educação; O contributo da Psicologia para a formação dos professores e dos atores 

educativos).  
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2. A Relação Pedagógica (Condicionantes gerais da relação pedagógica; A influência das 

representações e das expectativas na relação pedagógica; Coaching Educativo). 

3. A Aprendizagem (Aprendizagem e Desenvolvimento; Teorias da aprendizagem Aprendizagem e 

Motivação). 

4. A Cognição (Relação entre cognição e emoção; Principais perspetivas sobre a inteligência; 

Metacognição; Conceções alternativas).  

5. Problemas de Comportamento (A hiperatividade e a indisciplina; Meios e instrumentos de avaliação; 

Principais estratégias de intervenção). 

6. Dificuldades de aprendizagem, sua avaliação e estratégias de intervenção em contexto de sala de 

aula. 

7. Desenvolvimento Psicológico e Educação (O desenvolvimento cognitivo; O desenvolvimento 

emocional; O desenvolvimento moral e social; Envolvimento dos(as) alunos(as) na Escola). 

8. Os contributos da Psicologia da Educação para a prevenção dos riscos e para o desenvolvimento da 

promoção da saúde e bem-estar das crianças e jovens. 
 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Pretende-se, com esta unidade curricular, dotar os formandos de uma grelha de leitura das suas futuras 

práticas educativas, através da reflexão sobre as estratégias de aprendizagem e de ensino e dos múltiplos 

comportamentos que são esperados e devem ser estimulados ou inibidos para um melhor funcionamento 

da vida pré-escolar e escolar. 

No cumprimento do Decreto-Lei n.º 79/2014/Diário da República n.º 92/2014, Série I de 2014-05-14. 

Conteúdo 1 – objetivos a) e b) 

Conteúdo 2 – objetivo c)  

Conteúdo 3 – objetivo d)  

Conteúdo 4 – objetivos f) e g) 

Conteúdo 5 – objetivos c), d) e e) 

Conteúdo 6 – objetivos f) e g) 

Conteúdo 7 – objetivo h) 
 

 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
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As metodologias integram diferentes componentes, métodos e técnicas, de forma a promover aulas ativas, 

práticas e participadas. 

Apresenta aulas expositivas, pesquisa de literatura, estudo de casos, dinamização de debates e momentos 

de reflexão, em pequeno e grande grupo. 

 
 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 
 

Atendendo à regulamentação do Regime jurídico da habilitação profissional para a docência na educação 

pré-escolar e nos ensinos básico e secundário / Decreto-Lei n.º 79/2014/Diário da República n.º 92/2014, 

Série I de 2014-05-14 e às especificidades desta Unidade Curricular, as metodologias utilizadas 

privilegiam uma componente científica do ensino, não descurando uma vertente didática que garanta a 

aplicabilidade destes conceitos no contexto da futura atividade profissional destes alunos. 

Considerando que este grupo de profissionais constituirá um dos pilares fundamentais da formação das 

novas gerações, estas metodologias pretendem ainda dotar estes alunos de competência ao nível de espírito 

crítico e de autonomia, que suscitem o gosto e a necessidade permanente de atualização através da 

formação ao longo da vida. 

 
 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação compreende 1 trabalho de grupo, escrito e com apresentação oral, e uma prova individual 

escrita, de acordo com ponderação a definir conjuntamente com os alunos e de acordo com o Regulamento 

Escolar Interno. 
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