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Módulo 3 - Distinguir diferentes capacidades cognitivas do ser humano (atenção, 
concentração, perceção, aprendizagem, memória, entre outras). Relacionar a noção 
de inteligência (Gardner; TIM 
dos indivíduos, desenvolvendo uma atitude positiva face à diversidade. Interpretar 
comportamentos humanos, e suas p
de inteligências múltiplas. Inferir que a resolução de um problema passa pela 
utilização de estratégias diferentes (soluções atípicas 
lógica). Aplicar o pensamento divergente e o
do quotidiano, desenvolvendo uma atitude positiva face à complexidade e à incerteza. 
Inferir que a inteligência emocional interfere nas relações interpessoais (Goleman, 
Mayer e Salovey, Bar-On, entre outros) e que é u
resiliência pessoal. Manifestar compreensão que as emoções e os pensamentos são 
interdependentes e influenciam o agir. Aplicar os conceitos de motivação, expetativa, 
atribuição e satisfação na compreensão dos processos motivaciona
Distinguir as noções de motivação intrínseca da motivação extrínseca, aferindo a 
importância das mesmas na construção do seu percurso. Localizar, na Pirâmide das 
Necessidades de Maslow, diferentes tipos de necessidades. Explicitar o 
comportamento dos outros à luz da teoria motivacional de Maslow, consolidando uma 
atitude de tolerância face às diferenças interindividuais
Módulo 4 - Inferir que a aprendizagem implica mudanças estáveis no comportamento 
e conhecimento e depende de múltiplos fatores. Incluir, 
contextos diversos (por exemplo, em casa e na escola), condições facilitadoras da 
aprendizagem (como, por exemplo, a atenção). Superar, na vida diária e em vários 
espaços (por exemplo, em casa, na escola, no local de estágio), fator
da aprendizagem (por exemplo, a desmotivação). Inferir que o reforço (Skinner; 
condicionamento operante) e a modelação (Bandura; aprendizagem vicariante) 
correspondem a formas diferentes de aprender. Analisar as condições que contribuem 
para o insucesso escolar. Propor estratégias de superação do insucesso escolar. 
Identificar, tendo por referência Kolb, Honey e Mumford, as preferências pessoais para 
aprender (por exemplo, preferir envolver
ponderar mais sobre os seus resultados). Aplicar as estratégias de estudo mais 
ajustadas às características pessoais em diferentes contextos de aprendizagem (na 
sala de aula e no estudo autónomo), autorregulando o seu comportamento e 
compreendendo a diversidade d
ativamente no seu contexto social, consciencializando
pode ser assumido de diferentes formas
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Curso Profissional de Animador Sociocultural / Disciplina de Psicologia / Módulos 3 e 4 

Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ponderação 

Distinguir diferentes capacidades cognitivas do ser humano (atenção, 
aprendizagem, memória, entre outras). Relacionar a noção 

de inteligência (Gardner; TIM – inteligências múltiplas) com diferentes capacidades 
dos indivíduos, desenvolvendo uma atitude positiva face à diversidade. Interpretar 
comportamentos humanos, e suas possíveis representações icónicas, à luz da noção 
de inteligências múltiplas. Inferir que a resolução de um problema passa pela 
utilização de estratégias diferentes (soluções atípicas – inovação versus domínio da 
lógica). Aplicar o pensamento divergente e o convergente na resolução de problemas 
do quotidiano, desenvolvendo uma atitude positiva face à complexidade e à incerteza. 
Inferir que a inteligência emocional interfere nas relações interpessoais (Goleman, 

On, entre outros) e que é um elemento fundamental da 
resiliência pessoal. Manifestar compreensão que as emoções e os pensamentos são 
interdependentes e influenciam o agir. Aplicar os conceitos de motivação, expetativa, 
atribuição e satisfação na compreensão dos processos motivacionais 
Distinguir as noções de motivação intrínseca da motivação extrínseca, aferindo a 
importância das mesmas na construção do seu percurso. Localizar, na Pirâmide das 
Necessidades de Maslow, diferentes tipos de necessidades. Explicitar o 

tros à luz da teoria motivacional de Maslow, consolidando uma 
atitude de tolerância face às diferenças interindividuais 

Inferir que a aprendizagem implica mudanças estáveis no comportamento 
e conhecimento e depende de múltiplos fatores. Incluir, na vida quotidiana e em 
contextos diversos (por exemplo, em casa e na escola), condições facilitadoras da 
aprendizagem (como, por exemplo, a atenção). Superar, na vida diária e em vários 
espaços (por exemplo, em casa, na escola, no local de estágio), fatores perturbadores 
da aprendizagem (por exemplo, a desmotivação). Inferir que o reforço (Skinner; 
condicionamento operante) e a modelação (Bandura; aprendizagem vicariante) 
correspondem a formas diferentes de aprender. Analisar as condições que contribuem 

ra o insucesso escolar. Propor estratégias de superação do insucesso escolar. 
Identificar, tendo por referência Kolb, Honey e Mumford, as preferências pessoais para 
aprender (por exemplo, preferir envolver-se ativamente nas experiências ou preferir 

r mais sobre os seus resultados). Aplicar as estratégias de estudo mais 
ajustadas às características pessoais em diferentes contextos de aprendizagem (na 
sala de aula e no estudo autónomo), autorregulando o seu comportamento e 
compreendendo a diversidade do outro. Mobilizar conhecimentos para intervir 
ativamente no seu contexto social, consciencializando-se que o seu papel de cidadão 
pode ser assumido de diferentes formas 

80% 

TRABALHO DE PESQUISA
PRODUÇÃO ESCRITA E ORAL
OBSERVAÇÃO DIRETA
 
Pesquisa
Planificação
Análise de informação
Composição de texto
Recolha e organização de imagens
Elaboração de relatórios
Estudos de casos
Inquéritos
Elaboração de trabalho escrito
Apresentação oral
Trabalhos em grupo
Tarefas individuais
Autoavaliação
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  Ciclo de Formação 2020-2023 
Ano letivo 2021-2022 

Instrumentos de Avaliação 
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- Responsabilidade e integridade
- Excelência e exigência 
- Curiosidade, reflexão e inovação
- Cidadania e participação 
- Liberdade 

  

 

 

Áreas de Competência 
(PASEO) 

A - Linguagens e textos; B - Informação e 
interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G 
J - Consciência e domínio do corpo.

Valores a - Responsabilidade e integridade; b
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Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ponderação 

Responsabilidade e integridade 

Curiosidade, reflexão e inovação 20% 

TOTAL 100%  

Informação e Comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E 
Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e Ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I 

Consciência e domínio do corpo. 

Responsabilidade e integridade; b- Excelência e exigência; c - Curiosidade, reflexão e inovação; d - Cidadania e participação; e 

Instrumentos de Avaliação 

Observação direta 

Pensamento crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento 
Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; 

Cidadania e participação; e - Liberdade/autonomia. 


