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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 5 ECTS 

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 
 

 

2. DESIGNAÇÃO DO CICLO DE ESTUDOS EM QUE SE INSERE A UNIDADE 

CURRICULAR (COM SEMESTRE E ANO LETIVO) 

STUDY CYCLE TO WHICH THE CURRICULAR UNIT BELONGS (PLUS SEMESTER AND 

ACADEMIC YEAR)              

Licenciatura em Psicologia/ 2.º Semestre / 2022-2023 

Undergraduate Degree in Psychology / 2nd Semester / 2022-2023 

 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Joana Carneiro Pinto 

Susana Costa Ramalho 

 

 

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

WEEKLY TEACHING HOURS   

3 horas/semana 

3 hours/week 

 

 

5.  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE 

DEVELOPED BY STUDENTS)                

  

▪ Aquisição de conhecimentos sobre quadros conceptuais em Psicologia da 

Educação. 

▪ Reflexão sobre a fundamentação dos processos psicológicos em contextos 

educativos. 

▪ Exploração e caracterização de áreas de investigação e intervenção. 

▪ Desenvolvimento de atitudes e competências facilitadoras da intervenção 

psicológica em contextos educativos. 

 

▪ Acquisition of knowledge about conceptual frameworks in Educational Psychology. 

▪ Reflection on the rationale of psychological processes in educational contexts. 
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▪ Exploration and characterization of areas of research and intervention. 

▪ Development of attitudes and skills facilitating psychological intervention in educational 

contexts. 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

1. Psicologia da Educação 

a. Introdução aos seus modelos e métodos 

b. Os quadros conceptuais em Psicologia da Educação 

c. A fundamentação dos processos psicológicos em contextos educativos 

d. Introdução à APS – aprendizagem-serviço – como pode ser integrada em 

Psicologia da Educação 

2. Desenho, implementação e avaliação de programas de intervenção 

psicoeducativa 

a. Avaliação de necessidades 

b. Planeamento do programa 

c. Implementação, monitorização do processo e avaliação de resultados de 

intervenção 

3. Competências socio-emocionais e desenvolvimento humano: O papel do 

Psicólogo da Educação 

a. Clarificação de conceitos 

b. Referenciais teóricos e programas de desenvolvimento de competências 

socio-emocionais 

c. A escola como espaço privilegiado de atuação neste domínio 

4. Promoção da saúde e do bem-estar em contexto educativo 

a. Definição de conceitos e enquadramento conceptual  

b. O papel do psicólogo na educação para a saúde em contexto escolar 

c. Educação para a Saúde e Saúde Escolar 

d. O modelo das escolas promotoras de saúde 

e. Exemplos de intervenções promotoras da saúde e do bem-estar em 

contexto educativo  

5. A psicologia vocacional 

a. Introdução de conceitos e teorias 

b. Análise do desenvolvimento vocacional ao longo da vida 

c. Principais tarefas desenvolvimentais e estratégias de intervenção 

d. Exemplos de intervenções 

6. Indisciplina na sala de aula 
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a. Modelos interpretativos da indisciplina 

b. Modelos de gestão da sala de aula 

c. Estratégias de avaliação e de intervenção 

7. Bullying em contexto escolar 

a. Definição de conceitos 

b. Análise de principais características associadas a vítimas, bullies e 

espectadores 

c. Exploração e caracterização de áreas de investigação e intervenção 

 

1. Educational Psychology 

a.  Introduction to its models and methods 

b.  The conceptual frameworks in Educational Psychology 

c.  The substantiation of psychological processes in educational contexts 

d.  Introduction to SL - service-learning - how it can be integrated into Educational 

Psychology 

2. Design, implementation and evaluation of psychoeducational intervention 

programs 

a. Needs assessment 

b. Programme planning 

c. Implementation, process monitoring and evaluation of intervention results 

3. Socio-emotional skills and human development: The role of the Educational 

Psychologist 

a. Clarification of concepts 

b.  Theoretical frameworks and programs for the development of socioemotional 

skills 

c. The school as a privileged space of action in this field 

4. Promotion of health and well-being in an educational context 

a. Definition of concepts and conceptual framework  

b. The role of the psychologist in health education in school context 

c. Health Education and School Health 

d. The model of health-promoting schools 

e. Examples of interventions to promote health and well-being in an educational 

context  

5. Vocational psychology 

a. Introduction of concepts and theories 

b. Analysis of vocational development throughout life 
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c. Main developmental tasks and intervention strategies 

d. Examples of interventions 

6. Indiscipline in the classroom 

a. Interpretative models of indiscipline 

b. Models of classroom management 

c. Assessment and intervention strategies 

7. Bullying in school context 

a. Definition of concepts 

b. Analysis of main characteristics associated with victims, bullies and bystanders 

c. Exploration and characterization of research and intervention areas 

 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

PORTUGUÊS 

A unidade curricular adota metodologias de transmissão de conhecimentos gerais sobre 

os conteúdos programáticos, metodologias participativas com envolvimento dos 

estudantes nas atividades de ensino e de investigação, bem como, atividades de 

proximidade com intervenções em diferentes contextos educativos. 

A avaliação desta unidade curricular implica: 

▪ Um trabalho em grupo com apresentação escrita e oral (35%); a nota escrita é 

atribuída ao grupo (15%), a nota oral é atribuída individualmente (20%); No 

trabalho de grupo, será realizada uma avaliação pelos pares do desempenho de 

cada membro do grupo, que determinará a nota individual neste elemento 

▪ Uma prova escrita de avaliação final (55%) 

▪ A assiduidade, pontualidade e participação ativa nas aulas (10%) 

Para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá obter um mínimo de 6,5 valores na 

ponderação dos elementos individuais de avaliação. No caso de não obter a classificação 

de 6,5 valores na ponderação conjunta dos elementos individuais, mas ter, ainda assim, 

chegado a uma média final igual ou superior a 10 valores, o aluno terá de se submeter à 

prova complementar. 

Em caso de necessidade de realização da prova complementar, esta engloba toda a 

matéria abordada ao longo do semestre. A nota final após a prova complementar terá em 

conta a avaliação contínua (50%) e os resultados obtidos na prova complementar (50%). 

Qualquer evidência de plágio será punida com a atribuição de zero ao elemento de 

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  
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The curricular unit adopts general methodologies for conveying general knowledge on program 

contents, participative methodologies with the involvement of students in teaching and research 

activities, as well, as proximity activities with interventions in different educational contexts. 

Evaluation for this course includes: 

▪ A group assignment with written and oral presentation (35%); written grade is given to 

the group (15%), oral grade given individually (20%); a peer evaluation of each group 

member's performance will be conducted, which will determine the individual grade in 

this element 

▪ A final written exam (55%) 

▪ The attendance, punctuality and active participation in class (10%) 

To pass the course, the student must obtain a minimum of 6.5 values in the weighting of the 

individual elements of evaluation. In the case of not obtaining the classification of 6.5 values in 

the joint weighting of the individual elements, but having nevertheless reached a final average 

equal to or higher than 10 values, the student must submit to the supplementary assessment. 

 The Supplementary Assessment encompasses all topics included in the syllabus and discussed 

throughout the semester. The final score after Supplementary Assessment will take into account 

the continuous assessment (50%) and the results in that Supplementary Assessment (50%) 

Any evidence of plagiarism shall be penalized with a mark of zero (0). Plagiarism is the improper 

use of a text and/or ideas that are not one’s own.  

 

 

8. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL      

MAIN BIBLIOGRAPHY   

 

▪ Holliman, A. J. (2014). Educational Psychology. New York: Routledge. 

▪ Miranda, L. G., & Bahia, S. (2010). Psicologia da educação: temas de 

desenvolvimento, aprendizagem e ensino. Lisboa: Relógio D’Água. 

▪ Oliveira, B. (2010). Psicologia da educação: aprendizagem e aluno (vol.1). Oliveira de 

Azeméis: Livpsic. 

▪ Sprinthall, N.A., & Sprinthall, R.C. (1993). Psicologia Educacional. Lisboa: Editora 

McGraw-Hill de Portugal. 

▪ Veiga, F.H. (2013). Psicologia da Educação: teoria, investigação e aplicação 

envolvimento dos alunos na escola. Lisboa: Climepsi. 

▪ Woolfolk, A.E. (2000). Psicologia da Educação. Porto Alegre: Artmed. 

▪ Bibliografia específica de cada conteúdo disponibilizada posteriormente 

 


