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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM 5 ECTS 

 PSYCHOLOGY OF LEARNING 
 

 

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  

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)                

  

1. Conhecer e compreender a diversidade de abordagens teóricas que explicam os 

principais processos básicos de aprendizagem. 

2. Explorar as implicações das diferentes abordagens teóricas na análise e 

intervenção psicológica e psicoeducativa. 

3. Refletir criticamente sobre as condições e os processos de aprendizagem, 

avaliando nomeadamente o seu processo pessoal de aprendizagem. 

 

1. To know and understand the different theoretical approaches those explain the main 

basic processes of learning. 
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2. To explore the implications of different theoretical approaches in psychological and 

psychoeducational intervention. 

3. Critically reflect on learning conditions and processes, including evaluating their 

personal learning process.  

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

I. Introdução à Psicologia da Aprendizagem 

1. Âmbito 

2. Definição de conceitos e noções prévias 

3. Variáveis internas, externas e contextuais de aprendizagem 

II. Processos básicos de aprendizagem I 

1. Aprendizagem respondente (Pavlov) 

2. Aprendizagem operante e instrumental (Thorndike e Skinner) 

3. Exemplos práticos de análise e intervenção psicopedagógica 

III. Processos básicos de aprendizagem II 

1. Aprendizagem observacional (Bandura) 

2. Aprendizagem e desenvolvimento cognitivo (Piaget) 

3. Aprendizagem significativa (Ausubel e Novak) 

4. Aprendizagem interacionista-cultural (Vygotsky) 

5. Aprendizagem por descoberta (Bruner) 

6. Exemplos práticos de análise e intervenção psicopedagógica 

IV. Condições e processos de aprendizagem 

1. Auto-eficácia (Bandura),  

2. Atribuições (Weiner) 

3. Processos metacognitivos (Flavell) e autorregulação  

4. Motivação 

5. Relação pedagógica e aprendizagem 

 

I. Introduction to Psychology of Learning 

1. Scope 

2. Definition of concepts and previous ideas 

3. Internal, external and contextual learning variables 

II. Basic learning processes I 

1. Respondent learning (Pavlov) 
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2. Operant and instrumental learning (Thorndike and Skinner) 

3. Practical examples of analysis and psychological intervention 

III. Basic learning processes II 

1. Observational learning (Bandura) 

2. Learning and cognitive development (Piaget) 

3. Meaningful learning (Ausubel and Novak)  

4. Socio-constructivism learning (Vygotsky) 

5. Discovery learning (Bruner) 

6. Practical examples of analysis and psychological intervention 

IV. Learning conditions and processes 

1. Self-efficacy (Bandura),  

2. Attributions (Weiner) 

3. Metacognitive processes (Flavell) and self-regulation  

4. Motivation 

5. Pedagogical relationship and learning 

 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

As aulas serão essencialmente teórico-práticas, visando a transmissão de conhecimentos 

científicos sobre os principais pontos do programa e privilegiando a discussão orientada 

dos conteúdos programáticos. 

A avaliação desta unidade curricular implica: 

▪ Trabalho em grupo com apresentação oral e entrega de resumo escrito após a 

apresentação (20%) - Será realizada uma avaliação por pares acerca do 

desempenho de cada membro do grupo que, conjugada com a avaliação do 

docente, determinará uma nota individual neste elemento de avaliação. 

▪ Uma prova escrita de avaliação intercalar, individual e sem consulta (20%) 

▪ Uma prova escrita de avaliação final, individual e sem consulta (50%) 

▪ A assiduidade, pontualidade e participação ativa nas aulas, incluindo a realização 

de trabalhos em aula (10%) 

Salientam-se as seguintes normas: 

▪ O aluno com classificação final de 8 ou 9 valores na ponderação de todos os 

elementos de avaliação contínua, terá de se submeter à prova complementar. 

▪ A prova complementar tem uma ponderação de 50% na nota final da UC e engloba 

toda a matéria abordada ao longo do semestre. 
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▪ Qualquer evidência de plágio será punida com a atribuição de zero ao elemento de 

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

The classes will be essentially theoretical and practical, aiming the transmission of scientific 

knowledge about the main points of the program and focusing on guided discussion of 

programmatic content. 

Evaluation for this curricular unit includes: 

▪ A group assignment, which includes an oral presentation and delivering a written 

summary after the presentation (20%) - There will be an evaluation by peers about the 

performance of each member of the group that, together with teacher’ assessment, will 

determine an individual grade in this element of assessment. 

▪ A written mid-term exam (20%) 

▪ A final written exam (50%) 

▪ The attendance, punctuality and active participation including class work (10%). 
 

The following standards shall be observed: 

▪ The student with a final grade of 8 or 9 values in the weighting of all the elements of 

continuous assessment will have to take the complementary test. 

▪ The complementary test has a 50% weighting in the final grade of the UC and includes 

all the subjects covered during the semester.  

▪ 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   

 

▪ Gleitman, H. (2002). Psicologia (5ª ed.). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

▪ Lefrançois, G. R. (1995). Theories of human learning: Kro’s report (3ª ed). Pacific Grove, 

CA: Brooks/Cole Publishing Company. 

▪ Lozano, A. B., Malmierca, J. L. M., Pérez, J. C. N., Rioboo, A. M. P., & Paz, M. R. S. 

(1997). Procesos de aprendizaje en ambientes educativos. Madrid: Centro de Estudios 

Rámon Areces. 

▪ Phye, G. D. (1997). Handbook of Academic Learning: Construction of Knowledge. 

California: Academic Press. 

▪ Shunk, D. H. (2013). Learning theories: an educational perspective (3ª ed). Upper 

Saddle River, NJ: Pearson Education 


