
Planos Curriculares: Psicologia B  
12º Ano - Ano Letivo 2021/2022 

 

1º Período  

 

Conteúdos Programados 

UNIDADE 1 – A Entrada na vida  
Tema 1 – Antes de mim 
 
GENÉTICA  

1. Agentes responsáveis pela transmissão Genética 
2. Influências genéticas e epigenéticas no comportamento 
3. A complexidade do ser humano e o seu inacabamento biológico 

CÉREBRO  

4. Elementos estruturais e funcionais do sistema nervoso humano 
5. Funcionamento global do cérebro humano 
6. O cérebro e a capacidade de adaptação e de autonomia do ser humano 

CULTURA 

7. Fatores fundamentais do processo do tornar-se humano 
8. A história pessoal como contínuo de organização de fatores internos e externos 
9. Riqueza e diversidade humana 

 

2º Período  

 

Conteúdos Programados 

Tema 2 – Eu  

 
MENTE 

1. A mente – conjunto integrado de processos cognitivos, emocionais e conativos 
2. O carácter específico dos processos cognitivos 
3. O carácter específico dos processos emocionais 
4. O carácter específico dos processos conativos 

CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

5. Dimensões biológicas e sociais dos processos mentais 
6. O papel dos processos mentais na vida quotidiana 
7. A mente, sistema de construção do mundo 



8. A identidade, fator distintivo entre os seres humanos 

 
Tema 3 - Eu com os outros 
 
RELAÇÕES PRECOCESES 

1. Relações precoces 
2. Estrutura da relação do bebé com a mãe 
3. O papel das relações precoces no tornar-se humano 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

4. Processos fundamentais de cognição social 
5. Processos de influência interpessoal 
6. Processos de relação entre indivíduos e grupos 

 

 

3º Período  

 

Conteúdos Programados 

Tema 4 - Eu nos contextos 
 
MODELO ECOLÓGICO DO DESENVOLVIMENTO 

1. Contextos de existência dos indivíduos 
2. Inter-relações entre os contextos 
3. O papel dos contextos no comportamento dos indivíduos 

 
UNIDADE 2 – A procura da mente 
 
Tema 5 – Problemas e conceitos teóricos estruturadores da psicologia 
 
OBJETO DA PSICOLOGIA 
 

1. As grandes dicotomias relacionadas com a explicação do comportamento humano 
2. Conceitos estruturadores de diferentes conceções de homem 
3. Tendências da psicologia na atualidade  

 

Tema 6 – A psicologia aplicada 
 
A PSICOLOGIA APLICADA EM PORTUGAL 
 

4. Níveis e áreas de trabalho da psicologia em Portugal 
5. Psicólogos clínicos, psiquiatras, psicanalistas e psicoterapeutas 

6. Intervenção do psicólogo como promotor de desenvolvimento e de autonomia 

 


