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Pré-requisito: Não tem Correquesito: Não tem

EMENTA

Análise das principais teorias de aprendizagem bem como suas consequências educacionais. Análise dos
principais fatores que fazem parte do processo de aprendizagem (interesse, motivação, diferenças individuais,
culturais e processos de significação simbólica). Análise do processo de aprendizagem de conteúdos específicos da
aprendizagem escolar como a aprendizagem de conceitos específicos de interesse do curso de história.

OBJETIVOS

1. Refletir sobre as características do fenômeno da aprendizagem, seus aspectos facilitadores e dificultadores;
2. Conhecer os princípios fundamentais das teorias de aprendizagem e desenvolvimento humano e identificar
aspectos concordantes e divergentes entre as teorias;
3. Reconhecer as contribuições da Psicologia da Educação para a atuação docente e para o âmbito educativo;
4. Possibilitar uma análise crítica sobre o processo educativo em sua complexidade, envolvendo aspectos como:
relação professor-aluno, dificuldades e desafios presentes no contexto escolar;
5. Conhecer as características da adolescência e propor estratégias de ação direcionadas a esta fase do
desenvolvimento humano.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Concepções de aprendizagem e desenvolvimento humano: inatismo, ambientalismo e interacionismo.
2. Implicações pedagógicas das teorias de aprendizagem.
3. A teoria psicogenética de Piaget: fundamentos e repercussões em sala de aula.
4. A teoria histórico-cultural de Vygotsky: fundamentos e repercussões em sala de aula.
5. Implicações das teorias de aprendizagem para a compreensão da adolescência e para o ensino deHistória.
6. Relações das teorias de aprendizagem com questões contemporâneas da Educação: a relevância do social na
perspectiva interacionista.

METODOLOGIA DE ENSINO

Tecnologias de acesso:



- PlataformaMoodle do Portal Didático do Campus Virtual da UFSJ;
- Tecnologia de videoconferência: GoogleMeet;
- Horário de disponibilidade para atendimento e suporte extraclasse: segundas-feiras, de 13h às 15h, pormeio de
agendamento: celsotondin@ufsj.edu.br , ou pelo Portal Didático.

Atividades assíncronas:
- Leitura dos textos abaixo indicados e apontamentos sobre estas leituras;
- Participação individual em dois fóruns temáticos e elaboração, em dupla ou trio, de duas redações relativas aos
dois fóruns temáticos;
- Busca de materiais sobre a educação no período da pandemia ou outro tema contemporâneo do campo escolar,
elaboração de uma redação sobre este tema e exposição à turma (seminário). Trabalho em pequenos grupos, de
tamanho a ser definido.

Atividades síncronas:
- Encontros virtuais semanais pelo GoogleMeet Meet (será enviado apenas um link, que servirá para todas as
aulas), nas segundas-feiras, de 21h às 22h50. Aulas dialogadas, com uma breve explanação do professor seguida
da interação da e com a turma.

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES E ENCONTROS VIRTUAIS

25/01 – Apresentação do professor, turma e plano de ensino.

01/02 – Texto 1: COUTINHO, M. T. C.; MOREIRA, M. Psicologia da Educação. Belo Horizonte: Lê, 1999.

08/02 – Texto 2: OLIVEIRA, Z. M. et al. Creches: crianças, faz de conta & Cia. 15. ed. Petrópolis, RJ: Vozes,
2009.

22/02 – Texto 3:MORAL, E.; VERCELLI, L. (Orgs.). Psicologia da Educação: múltiplas abordagens.
Jundiaí: Paco Editorial, 2013. v. 8. (pedagogia de a a z).

01/03 – Texto 4: GOULART, I. B. Psicologia da educação: fundamentos teóricos e aplicações à prática
pedagógica. Petrópolis, RJ: Vozes, 1987.

08/03 – Texto 5: DAVIS, C.; OLIVEIRA, Z. M. R. Psicologia na Educação. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2010.

15/03 – Texto 6: REGO, T. C.. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da Educação. 20. ed.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. (educação e conhecimento).

22/03 – Texto 6: REGO, T. C.. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da Educação. 20. ed. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2009. (educação e conhecimento).

29/03 – Preparação dos trabalhos em grupo (seminários).

05/04 – Apresentação dos trabalhos em grupo (seminários).

12/04 – Apresentação dos trabalhos em grupo (seminários). Avaliação da unidade curricular.

* Haverá possibilidade de substituição das atividades síncronas por outras atividades equivalentes, caso ocorra o
previsto no §1º, artigo 11 da Resolução 007/2020/CONEP/UFSJ, por exemplo, instabilidade na rede ou rede
indisponível, especialmente para o caso de encontros virtuais.

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Frequência:

https://www.campusvirtual.ufsj.edu.br/portal/2020_1/
mailto:celsotondin@ufsj.edu.br


Seguindo as orientações da Resolução CONEP/UFSJ nº 007/2020:
Artigo 11: “O registro da frequência do discente se dará por meio do cumprimento das atividades propostas, e não
pela presença durante as atividades síncronas, sendo que o discente que não concluir 75% das atividades
propostas será reprovado por infrequência.
§ 1º Será estabelecido pelo responsável da UC o prazo máximo para a entrega de cada atividade, considerando
questões que podem resultar no atraso do processo de entrega (instabilidade da rede etc.).” Ou seja, o registro
da frequência será feito pela realização das atividades assíncronas verificadas
(participação nos fóruns temáticos). O estudante que realizar menos que 75% das atividades assíncronas
verificadas será reprovado por infrequência.

Avaliação:

- Fórum temático 1: de 27/02 a 01/03
- Entrega da redação relativa ao fórum temático 1: até 08/03 – individual, em dupla ou trio (3 pontos)
- Fórum temático 2: 02/03 a 29/03
- Entrega da redação relativa ao fórum temático 2: até 05/04 – individual, em dupla ou trio (3 pontos)
- Apresentação sobre a educação no período da pandemia ou outro tema contemporâneo do campo escolar: dias
05/04 e 12/04 – em grupo de tamanho a ser definido (2 pontos)
- Entrega da redação sobre a educação no período da pandemia ou outro tema contemporâneo do campo escolar:
até 14/04 – os mesmos grupos que apresentaram o seminário (2 pontos).´
- O/a aluno/a que não apresentar o seminário não poderá escrever a redação relativa a ele, porque são atividades
interligadas. Neste caso, fará um artigo (de 10 a 15 páginas) sobre a educação no período da pandemia ou outro
tema contemporâneo do campo escolar, valendo 4 pontos.

- A nota final será obtida por meio da soma das notas destas avaliações.
- A participação nos fóruns temáticos é obrigatória.
- As redações serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios: a) correção do conteúdo/adequação conceitual;
b) composição do texto: gramática/ortografia; coesão/coerência textual; capacidade de argumentar; emprego das
regras da ABNT ou APA.
- Prova substitutiva: O/a aluno/a poderá substituir apenas a menor nota obtida, sendo o conteúdo omesmo que o
da nota que pretende substituir. Data de entrega: a ser definida.
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