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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO I  5 ECTS 

DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY I 
 

 

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 Serviço Social/ 1º Semestre / 2022-2023 

Undergraduate Degree in Psychology / 1st Semester / 2022-2023 

 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Marta Pedro  

 

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)                

  

▪ Compreender e refletir sobre as principais correntes teóricas da psicologia do 

desenvolvimento; 

▪ Compreender as principais mudanças no desenvolvimento socioemocional; 

▪ Desenvolver o pensamento crítico relativamente a questões teóricas e à 

investigação em psicologia do desenvolvimento; 

▪ Refletir sobre formas de promover o desenvolvimento em contexto familiar, 

escolar ou comunitário. 

 

▪ Understand and reflect upon the main theories of developmental psychology 

▪ Understand the main changes in socio-emotional development 
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▪ Develop critical thinking about theoretical issues and research in developmental 

psychology 

▪ Reflect upon ways of promoting social development in the context of the family, the 

school or in the community. 

  

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

1. Caracterização da abordagem desenvolvimentista 

1.1. Perspetivas históricas do desenvolvimento psicológico 

1.2. Métodos de investigação em psicologia do desenvolvimento 

1.3. Problemáticas atuais em psicologia do desenvolvimento 

2. Desenvolvimento pré-natal e do recém-nascido 

2.1. Desenvolvimento intrauterino e Nascimento 

2.2. Competências do recém-nascido 

2.3. Fatores de risco e de prevenção 

3. Desenvolvimento socio-emocional 

3.1. Vinculação na infância e na idade adulta 

3.2. Desenvolvimento das emoções e regulação emocional 

3.3. A importância do brincar  

3.4. Desenvolvimento de competências sociais 

3.5. Desenvolvimento da identidade 

4. Contextos de desenvolvimento 

4.1. Funções e dinâmicas familiares 

4.2. Relações com os pares 

4.3. Escola, trabalho e outros contextos comunitários 

 

 

1. The developmental approach 

1.1. Historical perspectives on psychological development 

1.2. Research methods developmental psychology 

1.3. Current issues in developmental psychology 

2. Prenatal and newborn development 

2.1. Intrauterine development and birth 

2.2. Newborn’s skills 
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2.3. Risk factors and their prevention 

3. Socioemotional development 

3.1. Child and adult attachment 

3.2. Development of emotions and emotional regulation 

3.3. The importance of play 

3.4. Development of social skills 

3.5. Development of identity 

4. Contexts of development 

4.1. Family functions and dinamics 

4.2. Relationships with peers 

4.3. School, work and other community contexts 

 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

As aulas privilegiam um ensino teórico-prático, usando uma metodologia expositiva em 

conjunto com a realização de trabalhos práticos (individuais e em grupo) e a discussão 

orientada de temas e artigos científicos, relacionados com os conteúdos programáticos.  

A avaliação desta unidade curricular inclui: 

1) Trabalho de grupo (preferencialmente com 4 alunos) sobre a observação de uma 

criança em contexto natural, com apresentação oral (30%) 

2) Teste intercalar escrito (20%) 

3) Teste final escrito (50%) 

A prova complementar (a realizar por alunos com 8 ou 9 valores na avaliação final) tem 

uma ponderação de 50%. Qualquer evidência de plágio será punida com a atribuição de 

zero ao elemento de avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

Classes focus on theoretical and practical teaching, aiming at the transmission of scientific 

knowledge about the main points of the program and the oriented discussion of themes and 

scientific papers related to the program contents. 

Evaluation for this course includes: 

1)  Group assignment about child observation, including an oral presentation (30%) 

2)  Intermediate written test (20%) 

3) Final written test (50%) 

The complimentary exam (for students with a classification of 8 or 9 values in the continuous 

assessment) is worth 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.  
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8. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL      

MAIN BIBLIOGRAPHY   

 

▪ Berk, L. B. (2018). Development through the lifespan (7th Ed.). Hoboken, NJ: 

Pearson. 

▪ Keenan, T., Evans, S., & Crowley, K. (2016). An introduction to child development 

(3rd Ed.). Sage Publications.  

▪ Leman, P., Bremner, A., Parke, R. D., & Gauvain, M. (2019). Developmental 

psychology (2nd Ed.). UK: McGraw-Hill Education. 

▪ Santrock, J. W. (2021). Essentials of life-span development (7th Ed). UK: McGraw-

Hill Education. 

▪ Shaffer, D. R., & Kipp, K. (2020). Developmental psychology: Childhood and 

adolescence (9th Ed.). Belmont, CA: Cengage learning. 

▪ Slater, A., & Bremner, J. G. (2017). An introduction to developmental psychology 

(3rd Ed.). UK: Wiley. 

 

 

  

 


