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A unidade curricular de Psicologia da Aprendizagem com 5 ECTS está organizada em aulas teórico-práticas,
com a duração de 3 horas semanais. O regime de avaliação é contínuo, o que significa que os estudantes
terão vários momentos de avaliação ao longo do semestre. As aulas presenciais são apoiadas por recursos
(textos, artigos, multimédia…) disponibilizados no espaço online da UC, na plataforma de e-learning da
Universidade de Lisboa. As professoras dispõem de um horário de atendimento a combinar no primeiro dia de
aulas do semestre e com marcação prévia por email, para apoiar e esclarecer dúvidas aos estudantes.

Objectivos / Competências
- Conhecer as principais teorias de aprendizagem e de instrução
- Conhecer os principais factores intra e interpessoais que influenciam os processos de aprendizagem
- Refletir sobre as implicações educativas e formativas das teorias analisadas

- Analisar e discutir criticamente formas de actuação com repercussões em contextos diversificados de
aprendizagem
Conteúdos programáticos (sinopse)
1. Psicologia da Educação: Alguns domínios de investigação e de intervenção
2. Teorias de aprendizagem e de instrução e principais problemáticas associadas
3. Factores intrapessoais e interpessoais com implicações na aprendizagem
4. Estudo de casos sobre intervenções educativas em contextos diversificados
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Métodos de ensino
- Exposição oral, reflexão e discussão crítica com os estudantes sobre os temas da UC
- Análise de artigos científicos, pequenos vídeos, estudo de casos, processos de intervenção em contextos

diversificados de educação que constam dos conteúdos programáticos.
- Participação em momentos de role-playing que ilustrem possíveis processos de intervenção
- Participação nas aulas de alguns professores convidados especialistas em temas da UC
- Participação em eventos científicos do IEUL.

Regime Geral de Avaliação (Modalidades, elementos, calendarização, ponderação, etc.)
A avaliação nesta UC será contínua e consta de: (a) resposta a guiões de questões e/ou outras atividades,
em pequeno grupo ou individualmente, em contexto de aula ou de trabalho autónomo, com base na
pesquisa/leitura prévia pelos estudantes de documentos diversos (50%); (b) uma prova final individual sobre
toda a matéria (50%). A data da prova é 20 de junho de 2022. A aprovação na UC implica que o/a estudante
obtenha no mínimo 10 valores, tanto na componente de avaliação referida na alínea a), como na componente
referida na alínea b). Apenas para o/as estudantes que não obtiverem aprovação nesta primeira fase, haverá
uma segunda prova individual sobre toda a matéria (100%) no dia 18 de julho.

Regime Alternativo de Avaliação (Modalidades, estudantes abrangidos, elementos, calendarização,
ponderação, etc.)
Os alunos que optarem por este regime devem fazer prova que a ele têm direito e comunicar às Professoras
durante a primeira quinzena de aulas. O regime de alternativo de avaliação consta de: a) Um trabalho
individual escrito, de resposta a três questões sobre tópicos do programa (máx. 2000 palavras) que serão
entregues no dia da prova final (40%); b) Uma prova final individual sobre toda a matéria (60%). A aprovação
na UC implica que o/a estudante obtenha no mínimo 10 valores, tanto na componente de avaliação referida na
alínea a), como na componente referida na alínea b). Apenas para o/as estudantes que não obtiverem
aprovação nesta primeira fase, haverá uma segunda prova individual sobre toda a matéria (100%) no dia 18
de julho.
Regras relativas à melhoria de nota
Os estudantes podem fazer melhoria de nota no ano letivo seguinte, nos prazos que são estipulados em cada
ano letivo. A melhoria consta de um exame sobre toda a matéria dada e o estudante deve inscrever-se na
secretaria.

