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CURSO: Música 
Turno: Integral 
 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 
Currículo 

2009 
Unidade curricular 

Psicologia da Educação II 
Departamento 

DMUS 

Período 
2º 

Carga Horária 
Código CONTAC 

MU015 Teórica 
30 

Prática 
 

Total 
30 

Tipo 
OBR 

Habilitação / Modalidade 
Todas / Licenciatura 

Pré-requisito 
Psicologia da 
Educação I 

Co-requisito 
 

 
EMENTA 

 
Estudo dos diversos aspectos do processo ensino-aprendizagem e a construção do conhecimento à luz 
das teorias psicológicas. Análise dos principais fatores que fazem parte do processo de aprendizagem 
(interesse, motivação, diferenças individuais, culturais e processos de significação simbólica). Estudo 
dos aspectos históricos, conceituais, práticos e das possibilidades de intervenção no universo 
escolar/educacional. 

OBJETIVOS 
Estudos dos aspectos cognitivo, biológico e social do desenvolvimento e da aprendizagem da criança e 
do adolescente. 
 

1. Refletir sobre as características do fenômeno da aprendizagem, seus aspectos facilitadores e 
dificultadores no contexto de ensino da música; 

2. Discutir os principais fatores relacionados a aprendizagem na música (interesse, motivação, 
diferenças individuais, linguagem e significado); 

3. Analisar as dificuldades de aprendizagem encontradas no cotidiano escolar e o papel do erro 
na formação de conceitos, suas conseqüências para a avaliação pedagógica; 

4. Discutir as relações o papel, as possibilidades e os limites do professor e das teorias 
psicológicas no que se refere à questão da aprendizagem. 

5. Analisar a sala de aula como espaço grupal. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Unidade 1: A escola 
- Funções e características 
- A sala de aula como grupo social 
 
Unidade 2: A Aprendizagem e Desenvolvimento 
- Conceito e características 
- Cultura da aprendizagem, aprendizagem da cultura: história cultural da aprendizagem. 
- O ensino da Música 
 
Unidade 3: Fatores implicados no processo ensino-aprendizagem 
- Valores, motivação, diferenças individuais e culturais, o erro no contexto escolar, o fracasso 

escolar.  
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METODOLOGIA E RECURSOS AUXILIARES 

 
Aulas teóricas expositivas ou com apresentações grupais, complementadas por atividades 
práticas, dentre as quais podem ser destacadas a utilização de dinâmicas e filmes, que 
exemplifiquem os temas trabalhados no curso. Será utilizado o Portal Didático para a 
realização de atividades e apresentação de material complementar do conteúdo. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
A avaliação do desempenho escolar é feito na disciplina, incidindo sobre o aproveitamento e 
freqüência mínima de 75% do aluno em sala de aula. 
 
O aproveitamento escolar será avaliado por meio de acompanhamento contínuo do aluno e 
dos resultados por ele obtidos por meio de avaliações escritas, atividades em grupo, exercícios 
apresentados pelo professor. 
 
O aproveitamento acadêmico dar-se-á por meio de três notas, denominadas de primeira, 
segunda avaliação (Avaliação I e II) e apresentação de Seminário. Assim durante o semestre o 
aluno poderá perfazer 100 pontos, distribuídos da seguinte forma: 
 

• Avaliação I: 30 pts. 
• Avaliação II: 30 pts. 
• Seminários: 40 pts. 

 
Em cada atividade será considerada a relação que o estudante fará entre a teoria e a prática, a 
abordagem do conteúdo estudado e a análise crítica desenvolvida pelo mesmo. 
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