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Planificação Anual 

Semestre Sequências /Competências Conteúdos Programáticos/Aprendizagens Essenciais Tempos letivos 

1.º 

 
TEMA 1. Processos biológicos  
 
Conceitos estruturantes: filogénese 
e ontogénese, epigénese e neotenia. 
 
 
 
 
TEMA 2. Processos mentais 
 
Conceitos estruturantes: cognição, 
emoção e mente. 
 

 
- Explicitar as influências genéticas e epigenéticas no comportamento;  
- Analisar o contributo do inacabamento biológico do ser humano para a sua 

complexidade; 
- Caracterizar os elementos estruturais do sistema nervoso e do cérebro 

humanos; 
- Analisar a relação entre o cérebro humano e a capacidade de adaptação; 
- Explicitar o papel dos ambientes no tornar-se humano.  
 
 
 
- Caracterizar os processos cognitivos estruturantes da ação humana; 
- Compreender o processo de pensamento humano; 
- Caracterizar os processos emocionais; 
- Analisar o papel das emoções no comportamento humano; 
- Analisar a mente humana como um sistema de construção do mundo. 
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2º 

 
 
 
 
TEMA 3. Processos sociais 
 
Conceitos estruturantes: 
socialização, influência, conflito e 
resiliência  
 

 
 
- Caracterizar os processos fundamentais de cognição social; 
- Compreender o conceito de identidade social; 
- Analisar os processos de influência entre os indivíduos;  
- Caracterizar os processos de conflito e de cooperação intergrupal; 
- Analisar a resiliência como um processo não exclusivo dos recursos internos 

do indivíduo, mas dos contextos em que se move.  
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TEMA 4. Perspetivas do 
desenvolvimento humano 
 
Conceito estruturante: 
desenvolvimento humano. 
 
 
Competências: relacionamento 
interpessoal 
 

 
- Analisar os traços fundamentais de cada perspetiva estudada, na medida 

em que cada uma delas tem implícita uma conceção de ser humano. 
 
As ideias fundamentais a trabalhar são:  
1) todos os domínios do desenvolvimento estão interrelacionados; 
2) o desenvolvimento normal inclui uma vasta gama de diferenças 

individuais;  
3) as pessoas ajudam a moldar o seu próprio desenvolvimento e influenciam 

o comportamento dos outros em relação a elas; 
4) os contextos histórico e cultural influenciam fortemente o 

desenvolvimento; 
5) a experiência inicial é importante, mas as pessoas podem ser resilientes; 
6) o desenvolvimento desenrola-se por toda a vida.  
  
Perspetivas estruturantes a trabalhar e exemplos de autores relevantes: 
Evolucionismo [Darwin], psicanalíticas [Freud, Erikson], behavioristas 
[Skinner, Bandura], humanistas [Rogers], maturacionistas [Gesell], 
psicossociais [Wallon], cognitivistas e construcionistas [Piaget, Vygotsky], 
etológicas [Harlow, Bolwlby], bioecológica [Bronfenbrenner], life-span [Paul 
Bates]. 

 
 

 

Critérios de Avaliação/Ponderação 

Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveis seguintes: 

Revela muitas dificuldades Revela dificuldades Revela alguma facilidade Revela facilidade Revela bastante facilidade 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Até 19% Entre 20% e 46% Entre 47% e 69% Entre 70% e 89% Entre 90% e 100% 

 

Temas - Descritores Ponderação Instrumentos de Avaliação 

TEMAS (I) 
 
TEMA 1. Processos biológicos 
1. Explicita as influências genéticas e ambientais no comportamento e analisa a relação entre a 

complexidade do ser humano e o seu inacabamento biológico; 
2. Caracteriza os elementos estruturais do sistema nervoso, o funcionamento global do cérebro 

humanos e explica a relação entre o cérebro humano e a capacidade de adaptação; 
3. Explicita o papel dos ambientes no tornar-se humano. 

 
 

 
90% 

 

Fichas de trabalho 
Fichas de leitura 
Apresentações 

Produção de texto 
Fichas de avaliação 

Auto e heteroavaliação 
Participação em Debate 
Registo de informação 

Contributos dados para as 
atividades de articulação 



 curricular 
Contributos dados para outras 
atividades de complemento ou 

extracurriculares 
 

 
TEMA 2. Processos mentais 
4. Descreve os processos cognitivos: perceção e memória;  
5. Carateriza a noção de aprendizagem e inteligência. 
6. Caracteriza os processos emocionais e o papel das emoções no comportamento humano; 

 
 

 
TEMA 3. Processos sociais 
7. Caracteriza os processos fundamentais de cognição social: processos de influência entre os 

indivíduos, de conflito e de cooperação intergrupal. 
 

 
TEMA 4. Perspetivas do desenvolvimento humano 
8. Analisa os traços fundamentais das perspetivas do desenvolvimento estudadas. 

 

Competências: relações interpessoais (II) 
Cumpre tarefas inerentes à sala de aula, demonstra atitudes adequadas aos seus direitos e 
deveres e interage com tolerância, empatia e responsabilidade. 
 

 
10% 

Notas: 

- a avaliação é sempre formativa, mesmo a que resulta de uma classificação no final do 1º semestre, com exceção da avaliação do final do 2º semestre, 
que é sumativa e que resulta do juízo globalizante do ano; 

- os instrumentos de avaliação devem ser diversificados; 

- um instrumento de avaliação tem tantas classificações quantos os descritores dos domínios/sequências/temas/módulos e conhecimentos, capacidades 

e atitudes que estão a ser avaliados; 

- a dificuldade eventualmente registada no primeiro semestre não deve ser considerada na avaliação do segundo semestre, quando se deteta que o 

aluno já superou o problema. 
 


