
 

 

 
 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2021/2022 

 

Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: Psicologia  Ano: 2  (11º)  Curso:  
Profissional Técnico de Acção Educativa 
Profissional Técnico de Desporto 

 

Planificação Anual 

Semestre Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

1.º 

 
Módulo 3 - Processos Cognitivos, 
Emocionais e Motivacionais 
 

 

1. Processos cognitivos 

2. Inteligência emocional e gestão das emoções 

3. Processos motivacionais 

 
 

30 
 
 

 

2.º 

 
Módulo 4 -  Processos Relacionais 
e Comportamento Profissional 
 
 

 
2.   Relações interpessoais e interação grupal 

3.  Capacidades relacionais e desempenho profissional  
 

 
 

30 

 

Critérios de Avaliação/Ponderação 

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

Ainda está longe de um 
desempenho razoável 

Ainda não desempenha 
razoavelmente 

Desempenha razoavel-
mente 

Desempenha bem Desempenha plenamente 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

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

 

 

 



Módulos Descritores Instrumentos de Avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo 3 
 Processos Cognitivos, Emocio-

nais e Motivacionais. 
 

1.1. Distingue diferentes capacidades cognitivas do ser humano (aten-
ção, sensação, perceção, aprendizagem, memória, inteligência e pen-
samento). 

 

1.2. Associa o pensamento à atividade mental fundamental para a pro-
dução de conceitos e resolução de problemas específicos. 
 

2.1. Compreende os diferentes processos emocionais e as dimensões 
biológicas e sociais que lhe são inerentes e a sua influência nas relações 
interpessoais e no comportamento. 
 

2.2. Compreende o papel dos processos emocionais na vida quotidiana. 
 

3.1. Mostra que o agir humano está associado ao conceito de motivação. 
 

3.2. Articula as etapas do ciclo motivacional. 
 

A - Cumpre tarefas inerentes à sala de aula, demonstra atitudes adequadas 
aos seus direitos e deveres e interage com tolerância, empatia e responsa-
bilidade. 
 

 
Fichas de avaliação 
 
Fichas de trabalho/atividades 
 
Questões de aula 
 
Trabalhos em grupo/individuais 
 
Participação oral 
 
Auto e heteroavaliação 

 
 
 
 
 
 

Módulo 4 
Processos Relacionais e Com-

portamento Profissional 
 

 

1.1. Compreende que o processo de socialização contribui decisiva-
mente para a integração social, na formação de atitudes e desenvolvi-
mento pessoal. 
 

1.2. Relaciona a perceção social e a formação das impressões com a 
categorização social. 
 

2.1. Compreende que a interação grupal condiciona as atitudes e os 
comportamentos dos indivíduos. 
 

2.2. Reconhece o conformismo e a obediência como formas frequentes 
de interacção social e as valências positivas do inconformismo. 
 

3.1. Mostra que as competências pessoais e sociais condicionam o de-
senvolvimento e a qualidade do desempenho profissional. 
 

3.2. Explica como a automotivação potencia a satisfação das necessi-
dades de estima e de autorrealização, de acordo com a Teoria da Hie-
rarquia das Necessidades (Maslow). 
 

 
Fichas de avaliação 
 
Fichas de trabalho/atividades 
 
Questões de aula 
 
Trabalhos em grupo/individuais 
 
Participação oral 
 
Auto e heteroavaliação 



A - Cumpre tarefas inerentes à sala de aula, demonstra atitudes adequadas 
aos seus direitos e deveres e interage com tolerância, empatia e responsa-
bilidade. 

 

Notas: 
- A avaliação de cada módulo resulta da média aritmética do resultado de cada um dos descritores; 

- Os instrumentos de avaliação devem ser diversificados; 

- Um instrumento de avaliação tem tantas classificações quantos descritores que estão a ser avaliados. 

Diretor
Imagem colocada


