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II – EMENTA

Análise das concepções de desenvolvimento e aprendizagem subjacentes às teorias psicológicas do
comportamento humano, viabilizando uma reflexão que conduza a novas alternativas para as práticas pedagógicas.

III - OBJETIVOS
 Refletir sobre as características do fenômeno da aprendizagem, seus aspectos facilitadores e

dificultadores; Conhecer os princípios fundamentais das teorias de desenvolvimento/aprendizagem e
identificar aspectos concordantes e divergentes entre as teorias;

 Reconhecer as contribuições da psicologia da Educação para a atuação docente e para o âmbito
educativo;

 Possibilitar uma análise crítica sobre o processo educativo em sua complexidade, envolvendo aspectos
como: relação professor-aluno, dificuldades e desafios presentes no contexto escolar

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade 1: Sobre a Relação entre Psicologia e Educação, Desenvolvimento e Aprendizagem.
Unidade 2. Principais abordagens na Psicologia da Educação: Freud, Skinner, Rogers, Ausubel, Piaget, Vigostki e
Wallon.
Unidade 3: Psicologia da Educação relações e desafios no contexto 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 nos durante os primeiros 55 min. será
realizada uma breve explanação do conteúdo (poderão ser utilizados vídeos e outros recurso) e o restante do tempo
para debates e dúvidas, com a participação dos discentes.
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 seis 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.

 Atividade individual escrita - 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%..
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