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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO ESCOLA 

SECUNDÁRIA DE SAMPAIO 

 

 

Curso Profissional de Técnico de Ação Educativa 

 

3 º Ano       Disciplina:       PSICOLOGIA                              Ano Letivo 2022/23 

 

PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO 

Módulo 6    Da Diferenciação de Comportamentos à Diferenciação da Intervenção    

 
 
1. Diferença: Delimitação e Problematização 

 
 
2. Diferenças no acesso ao trabalho: inserção de populações com 

especiais dificuldades 
 
 

Data de início 
 

19.09.2022 

Data de conclusão 
 

13.01.2023 

Nº Aulas Previstas (50 min) 

 

40 

             Módulo 7   Construção do Futuro e Gestão da Carreira 

 
1. Desenvolvimento Vocacional na Adolescência 
 
2. O Mundo do Trabalho 
 
3. Transição Escola - Mundo do Trabalho 
 
4. O Projeto de Vida e de Carreira 

Data de início 
 

16.01.2023 

Data de conclusão 
 

19.05.2023 

Nº Aulas Previstas (50 min) 

 

43 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PLANIFICAÇÕES   

   CURSO  PROFISSIONAL :   Técnico de Ação Educativa      PSICOLOGIA  3º Ano 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

TRANSVERSAIS  

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

MUITO BOM BOM SUFICIENTE INSUFICIENTE 

CONHECIMENTOS 

CAPACIDADES 

⋅ Desenvolve todas as capacidades e 
adquire plenamente todos os 
conhecimentos definidos nas AE. 

⋅ Pesquisa, analisa e interpreta 
com rigor a informação, 
selecionando a mais adequada e 
pertinente. 

⋅  Integra e mobiliza plenamente os 
conhecimentos em novas 
situações ou para resolver 
problemas. 

- Desenvolve as capacidades e adquire 
os conhecimentos definidos nas AE, 
apresentando falhas pontuais que 
poderá superar com trabalho. 
- Pesquisa, analisa e interpreta com 
algum rigor a informação, 
selecionando a mais adequada e 
pertinente. 
- Integra e mobiliza quase sempre de 
forma adequada os conhecimentos em 
novas situações ou para resolver 
problemas. 

- Desenvolve capacidades e adquire 
parcialmente os conhecimentos definidos 
nas AE, mas tem dificuldades na sua 
aplicação. 
- Pesquisa, analisa e interpreta com algum 
rigor a informação, nem sempre 
selecionando a informação de forma 
adequada e/ou pertinente. 
- Integra e mobiliza parcialmente os 
conhecimentos em novas situações ou para 
resolver problemas. 

- Não desenvolve capacidades, nem 
adquire os conhecimentos definidos nas 
AE. Apresenta muitas falhas que exigem 
mudança significativas na estrutura dos 
conhecimentos, nas suas representações e 
nos seus hábitos. 
- Não pesquisa nem seleciona informação 
de forma adequada e pertinente. 
⋅ - Não integra nem mobiliza os 

conhecimentos em novas situações ou 
para resolver problemas. 

EXPRESSÃO E 
COMUNICAÇÃO 

⋅ Exprime-se e comunica com 
clareza e correção. 

⋅ Defende com pertinência e clareza 
ideias e pontos de vista. 

⋅ Desenvolve ideias e soluções de 
forma criativa. 

- Exprime-se e comunica com clareza e 
correção. 
- Defende com pertinência e clareza 
ideias e pontos de vista. 
-  Desenvolve ideias e soluções. 

- Exprime-se e comunica com alguma 
clareza e correção. 
- Defende algumas ideias e pontos de vista. 
- Desenvolve ideias e soluções com pouca 
criatividade. 

-  Manifesta dificuldades na expressão e 
comunicação. 
-  Não consegue defender ideias e pontos 
de vista, de forma articulada e coerente. 

ATITUDES  
 
 

⋅ Colabora sempre e coopera com 
espírito de partilha e entreajuda. 

⋅ Revela sempre muito empenho, 
responsabilidade e autonomia. 

⋅ Autorregula de forma eficaz 
aprendizagens e atitudes.  

 

- Colabora com espírito de partilha. 
- Revela empenho, responsabilidade e 
autonomia. 
-  Autorregula de forma eficaz 
aprendizagens e atitudes 

- Colabora, mostrando alguma 
disponibilidade para cooperar. 
- Revela algum empenho, responsabilidade e 
autonomia. 
- Nem sempre autorregula aprendizagens e 
atitudes. 

-  Em geral, não se mostra disponível para 
colaborar nem para cooperar. 
-  Não revela empenho, nem 
responsabilidade  
-  Não autorregula aprendizagens e 
atitudes. 
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DOMÍNIOS 
TEMAS (%) 

AE: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 
DESCRITORES DO 

PASEO 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 

 

 

 

CONCEPTUALIZAÇÃO 

25% 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

10% 

 

OPERACIONALIZAÇÃO 

40% 

 

ATITUDINAL 

25% 

 
 
----……..------ 
 

_____ 
CONCEPTUALIZAÇÃO 

25% 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

10% 

 

OPERACIONALIZAÇÃO 

40% 

 

ATITUDINAL 

25% 

__________________
--- 
 
 
 
-___ 

 

MÓDULO 6       Da Diferenciação de Comportamentos à Diferenciação da Intervenção    
 
1. Diferença: Delimitação e Problematização 

Manifestar compreensão que a diferença implica um processo de comparação que varia consoante os contextos e o 
espaço relacional em que acontece 
Analisar a variedade das diferenças no quotidiano (comportamentos, atitudes, valores, sonhos, orientação sexual, 
aspeto físico, sentido estético, entre outros. 
Analisar o impacto da diferença, nomeadamente quanto à associação de estereótipos e preconceitos negativos. 

          Refletir sobre o fenómeno da inserção/inadaptação social e desenvolver estratégias para lidar com a diferença  
 
2. Diferenças no acesso ao trabalho: inserção de populações com especiais dificuldades 

        Identificar várias populações com especiais dificuldades no acesso ao trabalho 
         Apresentar respostas diferenciadas (educação/formação e acesso ao mercado de trabalho) às várias populações e 
problemáticas.  
         Investigar boas práticas no âmbito da promoção da igualdade e da integração de populações com necessidades 
específicas, inferindo a necessidade de uma intervenção ajustada a cada situação particular 
 
 

MÓDULO 7      Construção do Futuro e Gestão da Carreira 
 

1. Desenvolvimento Vocacional na Adolescência 
Manifestar compreensão das implicações das decisões vocacionais (Donald Super – teoria do desenvolvimento do 
espaço e do curso de vida); mobilizar conceitos de expectativa e papel social. 
Analisar fatores que influenciam as escolhas individuais. 
 

2. O Mundo do Trabalho 
Aplicar as noções de globalização económica e cultural na análise do mundo do trabalho e na estrutura das 
profissões. 
Inferir que o desenvolvimento vocacional delineado na adolescência não é irreversível e manifestar capacidade de 
reorganizar percursos de outras escolhas. 

3. Transição Escola - Mundo do Trabalho 
Refletir sobre o contributo do período de formação para o alcance do sucesso pessoal e profissional 
Implementar os procedimentos facilitadores do processo de transição escola-mundo do trabalho 

4. O Projeto de Vida e de Carreira 
Planear reflexivamente o respetivo projeto de vida e carreira na formulação de objetivos realistas e flexíveis, no 
âmbito pessoal e profissional e aberto à inovação e possibilidade de reorganização face à imprevisibilidade da vida. 

Analítico,  
Indagador 
Crítico 
Sistematizador 
Respeitador do 
outro e da 
diferença 
 Criativo 
Comunicador 
Conhecedor, 
Participativo 
Autónomo 
Responsável 
 
(A, B, C, D, E, H, I, 
F ) 

 
………….…………….. 

 
 
 
Analítico,  
Indagador 
Crítico 
Sistematizador 
Criativo 
Comunicador 
Conhecedor, 
Participativo 
Autónomo 
Responsável 
Reflexivo  
(A, B, C, D, E, F, H, 
I ) 
 
 

 

Intervenções orais 

-  Testes escritos 

- Trabalhos individuais 

e/ou 

em grupo 

- Questões de aula 

- Sínteses. 

- Relatórios. 

- Observação 

comportamental. 

 
 

………………………… 
 

Intervenções orais 

-  Testes escritos 

- Trabalhos individuais 
e/ou 
em grupo 

- Questões de aula 

- Sínteses. 

- Relatórios. 

- Observação 
comportamental. 
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