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Enquadramento 

A unidade curricular pretende constituir-se como um estímulo ao desenvolvimento integral do 

ser humano que, inserido em contextos de variada natureza (familiar, social, cultural), lida com 

desafios de vária ordem. Estes desafios encerram contudo, oportunidades para uma consciência 

mais articulada e abrangente do mundo em que vivemos, fator para uma realização plena da 

pessoa enquanto ator social. 

 

 

Objetivos 

 Enquadrar o desenvolvimento integral numa perspetiva transversal de ciclo vital 

 Reforçar o desenvolvimento integral numa perspetiva de realização plena e de otimização de 

qualidade de vida 

 Compreender os processos de identificação cultural e de relação com o Outro como 

oportunidades de aprendizagem intercultural 

 Explorar diferentes contextos de participação social enquanto exercício da cidadania 

 Compreender os processos de transformação familiar. Mudanças na estrutura e nas funções 

familiares. Implicações e oportunidades. 

 A partir de uma perspetiva de ciclo vital e considerando os processos de transformação 

familiar e a importância dos diferentes contextos, compreender o desenvolvimento ao longo 

da infância e juventude e refletir sobre as suas influências  
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Conteúdos 

 

Módulo I – Eu e Eu  

- Conceptualização de Desenvolvimento Integral 

- A promoção do Desenvolvimento Integral como ferramenta de promoção de bem estar 

 



Módulo II – Eu e os Outros 

- As culturas e as identidades em contextos de diversidade. A aprendizagem intercultural. 

- Cidadania e participação social: dos conceitos às práticas 

 

Módulo III – Eu e a Família 

- O ciclo vital da família: estabilidade e mudança. Contextualização sociocultural. 

-Conceito de crise e transição. Resiliência Familiar. 

-Oportunidades e desafios para a realização plena da pessoa. 

 

Módulo IV – EU, a Família e outros Contextos de Desenvolvimento 

- Um olhar da Psicologia do Desenvolvimento. 

- Desenvolvimento e risco no desenvolvimento - o pré-natal e as primeiras décadas do ciclo 

vital. 

- Desenvolvimento e suas influências. 

 

 

Organização e Metodologia 

A Unidade Curricular está organizada em 4 Módulos. As sessões de 3 horas decorrerão com 

periodicidade semanal. Os docentes recorrerão a metodologia expositiva e ativa, contando com 

a participação e contributo dos participantes. 
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Calendário 

Módulo 1 – 12,19 e 26 outubro (Lurdes Veríssimo) 

Módulo 2 – 2, 9, 16, 23 e 30 novembro (Filipe Martins) 

Módulo 3 – 7 e 14 dezembro (Elisa Veiga) 

Módulo 4 -  4,11,18 e 25 janeiro (Maria Raul Lobo Xavier) 

 


