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II – 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.
III - OBJETIVOS
O aluno deverá ser capaz de:
1. Reconhecer aspectos cognitivo, biológicos e sociais do desenvolvimento e da aprendizagem da criança e do
adolescente.
2. Refletir sobre as características do fenômeno da aprendizagem, seus aspectos facilitadores e dificultadores no
contexto de ensino da música;
3. Discutir os principais fatores relacionados a aprendizagem na música (interesse, motivação, diferenças
individuais, linguagem e significado);
4. Analisar as relações o papel, as possibilidades e os limites do professor e das teorias psicológicas no que se
refere à questão da aprendizagem.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade 1: A escola
- Funções e características
- A sala de aula como grupo social
Unidade 2: O ensino da Música e a os temas de Psicologia da Educação
- O ensino da Música
- Valores, motivação, diferenças individuais e culturais, o erro no contexto escolar, o fracasso escolar.
V - METODOLOGIA
A proposta tem base uma metodologia ativa desenvolvida a partir de métodos diversificados, entre estes:
momentos assíncronos, para os quais será utilizado o Portal Didático, onde estarão os textos para leitura prévia,
sugestão de leituras complementares, vídeos, filmes, sugestões de livros.
Estão previstos encontros síncronos semanais via Googlemeet, nos quais será realiza a discussão do conteúdo
(poderão ser utilizados vídeos e outros recurso), ocorrerão debates e dinâmicas.
O link para os encontros síncronos poderá ser encontrado no Portal Didático, assim como o áudio será gravado e
posteriormente disponibilizado.
VI – CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Durante o semestre o aluno poderá perfazer 10 pontos, distribuídos da seguinte forma:
 Manutenção de diário no Portal Didático sobre cinco dos textos propostos na unidade curricular, em um total
de 6 pontos (sendo um ponto por entrada texto apresentado no diário). A escrita será livre, mas deverá
conter as informações que presentes no texto que o discente considerou importantes, suas dúvidas e
críticas.

 Entrega de um plano de aula, acompanhado de um debate escrito sobre a sua fundamentação teórica, 4
pontos.
A frequência será observada a partir das atividades realizadas, sendo que ao realizar todas as atividades o
discente atingirá 100% de frequência, e um mínimo de 5 atividades (ex. 4 entradas no diário + atividade final) para
atingir os 75%.
VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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