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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

         5 ECTS 

DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA SAÚDE E BEM-ESTAR NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  

 DEVELOPMENT AND PROMOTION OF HEALTH AND WELLBEING IN CHILDHOOD AND   ADOLESCENCE 
 

 

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)              

Mestrado em Psicologia do Bem-Estar e Promoção da Saúde / 1.º Semestre / 2022-2023 

Master’s in Psychology of Wellbeing and Health Promotion / 1st Semester / 2022-2023 

 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Marta Pedro 

Rita Francisco 

 

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

WEEKLY TEACHING HOURS   

24 horas 

24 hours 

 

 

5.  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE 

DEVELOPED BY STUDENTS)                

  

1. Compreender o desenvolvimento da criança e adolescente como um processo 

epigenético, dinâmico e contextual.  

2. Refletir criticamente acerca do desenvolvimento da criança e adolescente em 

diferentes contextos, aplicando o modelo ecológico do desenvolvimento humano.  

3. Explicar o desenvolvimento normal da criança e adolescente, identificando os 

marcos de desenvolvimento mais relevantes.  

4. Identificar e analisar os principais desafios e problemáticas em cada etapa do 

desenvolvimento da criança e adolescente e eleger medidas preventivas e 

terapêuticas. 
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5. Refletir sobre a importância do trabalho de prevenção com crianças, adolescentes, 

famílias e outros atores sociais. 

 

1. Understand child and youth development as a epigenetic, dynamic and contextual 

process. 

2. Critically reflect regarding child and youth development in different contexts, applying the 

ecological model of human development. 

3. Explain normative child and youth development, identifying the main developmental 

milestones. 

4. Recognize and analyze various common challenges and problems in each stage of the 

development of children and adolescents and propose preventive and therapeutic 

actions. 

5. Reflect on the importance of prevention work with children, adolescents, young adults, 

adults, families and other social actors 

 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

1. Aspetos conceptuais e teóricos no estudo do desenvolvimento da criança e do 

adolescente: desenvolvimento como processo epigenético; psicopatologia do 

desenvolvimento; abordagem ecológica do desenvolvimento; papel das relações 

precoces e do comportamento parental 

2. Primeira infância: características e marcos do desenvolvimento; alimentação, sono e 

desregulação emocional; detecção precoce de perturbações do desenvolvimento; 

perturbações do neurodesenvolvimento; projetos de intervenção precoce 

3. Idade pré-escolar: características e marcos do desenvolvimento; aprendizagem da 

higiene, desenvolvimento da autonomia e autocontrolo; perturbação de oposição e 

desafio 

4.  Idade escolar: características e marcos do desenvolvimento; bullying, ansiedade, 

regulação da atenção e impulsividade, perturbação de hiperatividade e défice de 

atenção 

5. Adolescência: características e marcos do desenvolvimento; perturbações do humor, 

comportamentos autolesivos, comportamentos antissociais, conflito familiar 

6. Abordagens preventivas e terapêuticas nas diferentes etapas; formulação de casos. 

 

1. Conceptual and theoretical issues in the study of child and youth development: development 

as an epigenetic process; developmental psychopathology; the role of early interactions and 

parenting 
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2. Infancy: main characteristics and developmental milestones; feeding, sleep and emotional 

regulation difficulties; early detection of developmental problems; neurodevelopmental 

disorders; early intervention projects 

3. Early childhood: main characteristics and developmental milestones; toilet training, 

autonomy development and self-control difficulties;  oppositional defiant disorder 

4. Middle childhood: main characteristics and developmental milestones; bullying, anxiety, 

attention and behavior regulation difficulties, attention deficit hyperactivity disorder 

5. Adolescence: main characteristics and developmental milestones; mood disorders, self-

destructive behaviors, anti-social behaviors, family conflict 

6. Preventive and therapeutic approaches in the different stages; case formulation. 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

Recorrer-se-á à exposição teórica e discussão em aula dos conteúdos programáticos, mas 

também ao visionamento de vídeos, estudos de caso, e realização de exercícios em 

pequenos grupos que promovam a reflexão e aplicação dos conteúdos programáticos a 

diferentes realidades e problemáticas, seguindo uma tipologia T+TP.  

Avaliação: 2 mini-testes (50%) e trabalho de grupo - escrito (20%) e apresentação oral (30%). 

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

que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

It will be used the presentation and discussion in class of the syllabus issues, watching videos, case 

studies, and exercises in small groups that promote reflection and application of the syllabus to 

different realities and problems, following a typology T + TP.  

Assessment: 2 mini-tests (50%) and group assignment - written report (20%) and oral presentation 

(30%). 

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   

 

▪ Bonino, S., Cattelino, E., & Ciairano, S. (2005). Adolescents and risk: Behaviors, functions 

and protective factors. Springer. 

▪ Carr, A. (2014). Manual de psicologia clínica da criança e do adolescente: Uma 

abordagem contextual. Psiquilíbrios. 
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▪ Dwivedi, K., & Harper, P. (Eds.) (2004). Promoting the emotional well-being of children 

and adolescents and preventing their mental ill health: A handbook. Jessica Kingsley 

Publishers. 

▪ Goldstein, S., & Brooks, R. (Eds.) (2013). Handbook of resilience in children (2nd ed). 

Springer. 

▪ Leal, D. (Ed.). (2015). Manual de psiquiatria da infância e adolescência. Coisas de Ler. 

▪ Lewis, M., & Rudolph, K. D. (2014). Handbook of developmental psychopathology (3rd 

ed.) Springer. 

▪ Matson, J. (Ed.) (2017). Handbook of childhood psychopathology and developmental 

disabilities treatment. Springer. 

▪ Moore, K., & Lippman, L. (Eds.) (2005). What do children need to flourish? 

Conceptualizing and measuring indicators of positive development. Springer. 

▪ Soares, I. (Ed.) (2000). Psicopatologia do desenvolvimento: Trajetórias (in)adaptativas ao 

longo da vida. Quarteto. 

▪ Thapar, A., Pine, D. S., Leckman, J., Scott, S., Snowling, M. J., & Taylor, E. A. (Eds.) (2015). 

Rutter’s child and adolescent psychiatry (6th ed.). Blackwell Publishing. 

▪ Weis, R. (2020). Introduction to abnormal child and adolescent psychology (4th ed.). SAGE 

Publications. 

 


