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UNIDADES TEMÁTICAS

Introdução à Psicopatologia
MÓDULO 1
1º Período
(35 aulas de 45
min.)

Este módulo visa dar a conhecer a evolução histórica da psicopatologia e procura
apresentar os conceitos teóricos gerais da psicopatologia, nomeadamente o tipo de
classificação utilizada para caracterizar os diversos problemas psicológicos ao longo
do ciclo vital. Acentua igualmente a compreensão da psicopatologia, a partir do
estudo e compreensão da normalidade estabelecida na comunidade social.

Alterações Psicopatológicas da Infância
MÓDULO 2
1º e 2º Período
(20 aulas de 45
min.)

Este módulo pretende iniciar o estudo do ciclo de vida do indivíduo. Irá abordar se algumas
condutas psicopatológicas, consideradas muito relevantes, na medida em que, se os
distúrbios forem grandes ocorrerão consequentemente repercussões na relação entre a
criança e o seu meio (família, escola, amigos).

Psicopatologia do Adolescente
MÓDULO 3
2º Período
(35 aulas de 45
min.)

Este módulo visa dar a conhecer a adolescência como um processo de crescimento
que opera modificações fisiológicas e psicológicas marcantes, podendo originar nos
próprios, medos, confusão e comportamentos disruptivos.

Comportamentos Aditivos

MÓDULO 4
3º Período
(30 aulas de 45
min.)

Este módulo tem como finalidade dar a conhecer aos alunos a realidade das
toxicodependências, dominar os conceitos subjacentes a esta realidade e à
possibilidade de prevenir, tratar e reinserir.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Domínio cognitivo

75%

Atitudes e Valores (colaboração nas actividades propostas;
respeito pelas ideias dos outros; assiduidade; pontualidade;
cumprimento das regras de comportamento; participação oral com
qualidade; autonomia e espírito de iniciativa; realização do t.p.c.
Testes
Resumo/Reflexão/Ficha de Trabalho na sala de aula …
TPC
Trabalho de Grupo c/ apresentação

25%

Critérios gerais

Critérios específicos*

Peso 1
Peso 0,5
Peso 0,25
Peso 1

* Dada a especificidade dos Cursos Profissionais, os critérios específicos apresentados são
meramente indicativos, sendo ajustados a cada módulo leccionado e às características da
turma.
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