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83 tempos letivos (3 x semana)

MÓDULO 6 –Da diferenciação dos comportamentos à diferenciação na Intervenção
Conteúdos

Tempos

1- O que é ser diferente?
2- As diferenças no nosso quotidiano: comportamentos, ideias,
valores, orientação sexual,
interesses, aspirações, ideologias, sentido estético e artístico, aspecto
físico, etc.
3- A inevitabilidade das diferenças
4- Quando a diferença é uma desvantagem: a diferença que isola,
impede o bem estar e a participação social e comunitária
5-O Impacto negativo da diferença.
6- O direito à diferença
7-Como lidar com as diferenças
8-Fenómenos de inserçao social
9-estratégias para lidar com as diferenças.

40 aulas
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MÓDULO 7 – CONSTRUÇÃO DO FUTURO E GESTÃO DA CARREIRA.
Conteúdos

Tempos

1- Donald Super – teoria desenvolvimentista do
espaço e do curso de vida: pressupostos, estádios e tarefas de
desenvolvimento vocacional).
2- Conceitos de expetativa e papel social (módulos 3
e 5) e sua articulação com a sua etapa de vida e o seu estádio na carreira.
3- fatores individuais (interesses, valores, aptidões,
entre outros) e institucionais (formação profissional, estruturas de
apoio, entre outros) que influenciam as escolhas vocacionais.
4- desenvolvimento vocacional e motivações pessoais.

43 aulas

5-Noções de globalização económica e cultural na
análise do mundo do trabalho e na estrutura das profissões.
6- estratégias de recrutamento para otimização das
competências individuais e profissionais de si próprio.
Avaliar o desempenho profissional futuro em função das suas
próprias dimensões pessoal, profissional e social.

Instrumentos de avaliação : A avaliação de acordo com o perfil dos cursos profissionais, terá um caráter
contínuo sendo utilizados, para além da observação direta, os seguintes elementos de avaliação:
testes sumativos, trabalhos de grupo e individuais, fichas de trabalho.
30/09/2021 , Barreiro

Professor , Pedro Gomes


Mod. ESAS 04

(Psicologia 12º ano) – Planificação – 2 de 2

