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Planificação Anual – Resumo
Ano letivo: 2021/2022
Departamento

Grupo
disciplinar

Ciências
Sociais e
Humanas
Filosofia
410

Manual
adotado
Disciplina

Não foi adotado

Área de
Integração

Secundário
Profissional
(Técnico de Desporto)
Fernando Arriaga

Ensino

1º

Ano

Docente

Aprendizagens essenciais:
Conhecimentos, capacidades e
atitudes

Domínios de referência
(Áreas temáticas/ situacionais/Unidades/…)

Número
de aulas

Saber

Módulo 1: Pessoa



- Pessoa e Cultura
- A comunicação e a construção do indivíduo
Ser
humano-Natureza:
sustentável?

uma



relação

Reconhece, interpreta e relaciona dados, factos e
outras fontes, para compreensão de um tema
problema
Aplica conhecimentos adquiridos em novas
situações
Integra conhecimentos de diferentes áreas
disciplinares, relaciona estes conhecimentos com
experiências de vida e aplica-os na compreensão e
ação sobre o mundo contemporâneo

15

15

14

Saber-fazer

Módulo2: Mundo


Seleciona e organiza informação

os Meios: Que ética para a vida



Elabora
sínteses
de
conteúdo
documentação/informação analisada

de

15

- A formação da sensibilidade cultural e a
transfuguração da natureza: a estética



Expressa-se de forma correta na oralidade e na
escrita

15



Utiliza de modo adequado as novas tecnologias de
informação/comunicação

- Os fins e
humana?

- A experiência religiosa como afirmação do
espaço espiritual no mundo

1.º e 2º
períodos



Desenvolve e aplica métodos de trabalho próprios
em trabalhos individuais e/ou de grupo

14

2º e 3º
períodos
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Departamento

Grupo
disciplinar

Ciências
Sociais e
Humanas
Filosofia
410

Manual
adotado
Disciplina

Como Pensar Tudo Isto?, Asa, de Ana da Gama,
Domingos Faria, Luís Veríssimo
Filosofia

Domínios de referência
(Áreas temáticas/
situacionais/Unidades/…)

Ano

10º

Docente

Aprendizagens essenciais:
Conhecimentos, capacidades e atitudes
Análise e Interpretação

O que é a filosofia?
As questões da filosofia
A racionalidade argumentativa da filosofia e a
dimensão discursiva do trabalho filosófico
A racionalidade argumentativa da filosofia e a
dimensão discursiva do trabalho filosófico
O problema do livre arbítrio
O Problema da natureza dos juízos morais
O problema do critério ético da moralidade de
uma ação – a ética deontológica
O problema do critério ético da moralidade de
uma ação – a ética utilitarista
O problema da organização da sociedade justa

- Identifica problemas filosóficos
- Identifica conceitos filosóficos
- Identifica teses filosóficas
- Relaciona conceitos e teses presentes em textos
filosóficos
- Compara teorias filosóficas
- Identifica a estrutura argumentativa de um texto
- Integra um texto num contexto argumentativo e
filosófico
- Reconhece diferentes tipos de argumentos
- Enuncia premissas explícitas e implícitas de um
argumento
- Reconstitui os argumentos apresentados num texto

da

sociedade

Fernando Arriaga
Tiago Marques

Número
de aulas
4
4

1.º
período

24
2

15

2.º
período

15
10

Problematização e Conceptualização

- Formula problemas filosóficos
- Relaciona problemas filosóficos
- Justifica a relevância de um problema filosófico
- Utiliza conceitos de forma adequada
- Esclarece um conceito mediante a sua definição,
exemplificação ou contextualização
- Explica relações entre conceitos
Argumentação e Crítica

Temas-problema
contemporânea

Secundário

Ensino

- Defende teses, apresentando razões, argumentos ou
exemplos adequados
- Determina as implicações filosóficas de uma tese ou
teoria
- Determina as implicações práticas de uma tese ou teoria
- Avalia criticamente teses, teorias e argumentos,
apresentando objeções ou contraexemplos
- Confronta perspetivas filosóficas, considerando os seus
pontos fortes e os seus pontos fracos

10

14
3.º
período
10
(integradas
ao longo
do ano no
tratameto
dos outros
temas)
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Departamento

Grupo
disciplinar

Ciências
Sociais e
Humanas
Filosofia
410

Manual
adotado

Clube das Ideias – 11º ano, Areal Editores,
Carlos Amorim e Catarina Pires

Disciplina

Filosofia

11º

Docentes

Aprendizagens essenciais:
Conhecimentos, capacidades e atitudes

Domínios de referência
(Áreas temáticas/
situacionais/Unidades/…)
O problema da organização da sociedade justa

O conhecimento e a racionalidade científica e
tecnológica
Descrição e interpretação da atividade
cognoscitiva (Filosofia do Conhecimento)

O estatuto do conhecimento
(Filosofia da Ciência)

Ano

científico

Síntese da teoria da justiça de Rawls e explicitação das
críticas de Nozick e Sandel à mesma teoria.
Análise comparativa de duas teorias explicativas do
conhecimento.
O problema da possibilidade do conhecimento: o desafio
cético.
Descartes, a resposta racionalista. Hume.
A resposta empirista.
Clarificar os conceitos nucleares, as teses e os argumentos
das teorias racionalista (Descartes) e empirista (Hume)
enquanto respostas aos problemas da possibilidade e da
origem do conhecimento.
Ciência e construção – validade e verificabilidade das
hipóteses.
A racionalidade científica e a questão da objetividade.
Clarificar os conceitos nucleares, as teses e os argumentos
das teorias de Popper e Kuhn enquanto respostas aos
problemas da evolução e da objetividade do
conhecimento científico.

A dimensão estética – análise e
compreensão da experiência estética
A criação artística e a obra de arte.
(Filosofia da Arte)
Formular o problema da definição de arte. Identificar e

classificar como essencialistas e não essencialistas.
Clarificar os conceitos nucleares, as teses e argumentos
das diversas teorias de arte.

A dimensão religiosa – análise e
compreensão da experiência religiosa
Religião, razão e fé.
(Filosofia da Religião)

Enunciar os argumentos cosmológico, teleológico e
ontológico sobre a existência de Deus. Clarificar a posição
fideísta de Pascal, bem como o argumento do mal de
Leibniz.

Temas/problemas da cultura científicotecnológica, de arte e de religião
Desenvolvimento de um dos temas da cultura científicotecnológica, de arte e de religião.

Secundário

Ensino

Emérico Gonçalves
Maria Afonso

Número
de aulas
4

3
12
12

1.º
período

8
12

2.º
período

4
12

12

12
8
(integradas
ao longo
do ano no
tratameto
dos outros
temas)

3.º
período

ESCOLA SECUNDÁRIA POETA AL BERTO
[403192]
7520-902 Sines
Planificação Anual – Resumo
Ano letivo: 2021/2022
Departamento

Grupo
disciplinar

Ciências
Sociais e
Humanas
Filosofia
410

Manual
adotado

Não foi adotado

Disciplina

Psicologia

Ensino

1º

Ano

Docente

Aprendizagens essenciais:
Conhecimentos, capacidades e
atitudes

Domínios de referência
(Áreas temáticas/ situacionais/Unidades/…)

Secundário
Profissional
(Técnico de Logística)
Fernando Arriaga

Número
de aulas

Saber

Módulo 1: Descobrindo a Psicologia



- A especificidade da psicologia como ciência

- Áreas de especialização da psicologia como ciência

Módulo 2: O Desenvolvimento Humano



Adota quadros de referência teóricos dos
processos individuais, sociais e culturais, a
partir da descrição, do conhecimento, da
identificação, da caracterização, da
relação, da análise e da avaliação de
teorias, de fenómenos, de
comportamentos e de situações;

15

13

Utiliza conceitos específicos da psicologia.

2.º e 3º
período

Saber-fazer
- Conceito e fatores de desenvolvimento

12



Adquire e desenvolve hábitos de trabalho
individual e em equipa;



Pesquisa de forma autónoma e utiliza
critérios de qualidade na seleção da
informação;

- Etapas do desenvolvimento – período pré-natal,
infância, adolescência, idade adulta e velhice


Mobiliza conhecimentos para
fundamentar ideias e argumentar



Comunica ideias, oralmente ou por
escrito, com correção linguística;



Utiliza novas tecnologias da informação.

1.º e 2º
períodos

20
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Departamento

Grupo
disciplinar

Ciências
Sociais e
Humanas
Filosofia
410

Manual
adotado

Psicologia

Disciplina

Processos
emocionais

2º TD

Ano

Docentes

Aprendizagens essenciais: Conhecimentos,
capacidades e atitudes

Domínios de referência
(Áreas temáticas/
situacionais/Unidades/…)
Módulo 3
cognitivos

Secundário
Profissional
(Técnico de Desporto)
Maria Afonso

Ensino

Não há

Número
de aulas

- Distinguir diferentes capacidades cognitivas do ser humano.
motivacionais

e

Aprendizagem

Módulo 4
Processos relacionais e Comportamento
profissional

Construção de Futura e Gestão de Carreira

-Compreender que as emoções e os pensamentos são
interdependentes e influenciam o agir.

10

- Aplicar os conceitos de motivação (intrínseca e extrínseca),
expetativa e satisfação na compreensão dos processos
motivacionais.

5

-Compreender
aprendizagem.

5

a

complexidade

dos

processos

de

-Incluir, nos diversos contextos de vida, condições
facilitadoras da aprendizagem e estratégias de superação de
fatores de perturbação da mesma.

1.º
período

8

- Aferir o papel dos outros na construção da identidade e no
desenvolvimento das atitudes pessoais.

2

- Avaliar o impacto dos estereótipos e dos preconceitos nas
opções e decisões pessoais e nas dos Estados.

5

- Compreender a dinâmica dos grupos e aplicar estratégias
individuais de gestão de conflitos em contextos sociais
diversos.

5

- Avaliar o desempenho profissional futuro em função das
suas próprias dimensões pessoal, profissional e social e
refletir sobre o contributo do período da formação.

6

2.º
período

8
- Planear reflexivamente o projeto de vida e de carreira.
4
3.º
período
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Departamento

Grupo
disciplinar

Ciências
Sociais e
Humanas
Filosofia
410

Manual
adotado
Disciplina

Psicologia

Módulo 6
Da Diferença dos Comportamentos à
Diferenciação das Intervenções

3º AS

Ano

Docentes

Aprendizagens essenciais: Conhecimentos,
capacidades e atitudes

Domínios de referência
(Áreas temáticas/
situacionais/Unidades/…)
Módulo 5
Fatores e Processos de Aprendizagem

Profissional
(Animação
Sociocultural)
Maria Afonso

Ensino

Não há

-Compreender
aprendizagem.

a

complexidade

dos

processos

Número
de aulas
de

10

- Inferir que o reforço e a modelação correspondem a formas
diferentes de aprender

10

- Identificar fatores facilitadores e fatores perturbadores da
aprendizagem

10

-Incluir, nos diversos contextos de vida, condições
facilitadoras da aprendizagem e estratégias de superação de
fatores de perturbação da mesma.

10

-Analisar a variedade das diferenças e avaliar o impacto
negativo das mesmas, nomeadamente quando há associação
de estereótipos e preconceitos negativos.

10

- Refletir sobre o fenómeno da inserção/inadaptação social e
estratégias para lidar com a diferença

10

- Identificar várias populações com especiais dificuldades no
acesso ao trabalho

12

-Apresentar respostas diferenciadas (educação/formação e
acesso ao mercado de trabalho) adequadas às várias
populações e problemáticas.
Módulo 7
Construção de Futura e Gestão de Carreira

5

- Analisar o mundo do trabalho e a estrutura das profissões,
a nível local, nacional e global.

5

-Famili

5

- Planear reflexivamente o projeto de vida e de carreira.

2.º
período

13

-Analisar os fatores individuais e institucionais que
influenciam as escolhas vocacionais.

-Avaliar o desempenho profissional futuro em função das
suas próprias dimensões pessoal, profissional e social e
refletir sobre o contributo do período da formação.

1.º
período

10

10

3.º
período
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Departamento

Grupo
disciplinar

Ciências
Sociais e
Humanas
Filosofia
410

Manual
adotado
Disciplina

Nós, Areal Editores, Catarina Pires e Sara Brandão

Psicologia B

Domínios de referência
(Áreas temáticas/
situacionais/Unidades/…)
Tema 1: Processos biológicos


Tema 2: Processos sociais

Tema 2- Processos sociais

Tema 3: Processos mentais



12º

Ano

Secundário

Ensino

Docente

Fernando Arriaga

Aprendizagens essenciais:
Conhecimentos, capacidades e
atitudes

Número
de aulas

Saber

30

Adota quadros de referência teóricos dos
processos individuais, sociais e culturais, a
partir da descrição, do conhecimento, da
identificação, da caracterização, da relação, da
análise e da avaliação de teorias, de
fenómenos, de comportamentos e de
situações;

1.º período
16

40

Utiliza conceitos específicos da psicologia.

10

2.º período

Saber-fazer
Tema 3: Processos mentais


Tema 4: desenvolvimento humano

Adquire e desenvolve hábitos de trabalho
individual e em equipa;

Pesquisa de forma autónoma e utiliza critérios
de qualidade na seleção da informação;

Mobiliza conhecimentos para fundamentar
ideias e argumentar

Comunica ideias, oralmente ou por escrito,
com correção linguística;
Utiliza novas tecnologias da informação.

22

10

3.º período

