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EMENTA 

          Estudo dos processos sociais e culturais nos quais os problemas da 
aprendizagem estão inseridos. Análise dos principais fatores que implicados no 
processo de aprendizagem (interesse, motivação, diferenças individuais, culturais 
processos de significação simbólica). Análise do processo de aprendizagem de 
conteúdos específicos de interesse imediato do curso de matemática e ciências. 
Estudo do processo de elaboração de conceitos cotidianos e científicos, conceito de 
número, e sua aplicação na sala de aula. Estudo do problema do erro e suas 
consequências no processo de avaliação pedagógica. Análise das implicações das 
teorias da psicologia no cotidiano escolar. 

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

Unidade 1. A escola 

- Funções e características 
- A sala de aula como grupo social 

Unidade 2. A Aprendizagem 
- Conceito e características 
- Cultura da aprendizagem, aprendizagem da cultura: história cultural da 
aprendizagem. 

- O sistema da aprendizagem. 
- As teorias da Aprendizagem: contribuições para a prática pedagógica. 



Unidade 3. Fatores implicados no processo ensino-aprendizagem 
- Valores, motivação, diferenças individuais e culturais, o erro no contexto escolar, o 
fracasso escolar. 

OBJETIVOS 

• Estudar os aspectos cognitivo, biológico e social do desenvolvimento da criança 
e do adolescente; a teoria de Vygotsky e a gênese de conceitos matemáticos. 
 Refletir sobre as características do fenômeno da aprendizagem, seus aspectos 
facilitadores e dificultadores no contexto de ensino da matemática. 
 Analisar as principais teorias de ensino-aprendizagem bem como as suas 
consequências educacionais. 
 Discutir os principais fatores relacionados a aprendizagem na matemática 
(interesse, motivação, diferenças individuais, linguagem e significado); 
 Analisar as dificuldades de aprendizagem encontradas no cotidiano escolar e o 
papel do erro na formação de conceitos, suas consequências para a avaliação 
pedagógica. 
 Discutir as relações de grupo no interior da sala de aula e pensar juntamente com 
os alunos, o papel, as possibilidades e os limites do professor e das teorias 
psicológicas no que se refere à questão da aprendizagem.  

METODOLOGIA 

       Aulas síncronas no horário de 19h00 às 20h50 (quarta-feira) (2h de carga horária 
síncrona / frequência de aulas semanais), sendo que a primeira hora será destinada a 
apresentação dos conteúdos, o restante para discussão e esclarecimento de dúvidas 
sobre o conteúdo. Essa atividade será realizada, preferencialmente, a partir do Google 
Meet ou outra plataforma de acesso livre. 
 As atividades assíncronas (2 horas de carga horária assíncrona / frequência de 
aulas semanais) serão compostas por indicação de vídeos, filmes e exposições 
relacionadas à disciplina. Isso será feito a partir de material disponibilizado em 
plataformas como YouTube, blogs e sites de acesso livre. 
 Apresentação sobre a atuação da Psicologia da Educação em contextos 
educativos. Essa atividade será desenvolvida por uma psicóloga no Google Meet.  

 Apresentação dos alunos de trabalhos pelos alunos. 
 Realização de tarefas no Portal Didático da UFSJ. 
 Além dessas atividades, será realizado o atendimento extraclasse às segundas-
feiras no horário de 21h00 às 22h00, pelo Google Meet. 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

Seguindo as orientações da Resolução Nº 007/2020 “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”. 
 A avaliação será por meio de três notas. Assim durante o semestre o aluno poderá 
perfazer 10 pontos, distribuídos da seguinte forma:  
 

• Avaliações individuais: 4,00 pontos. 
• Seminários online: 3,00 pontos. 

• Trabalho em grupo: 3,00 pontos. 
 
 Avaliação substitutiva: O aluno que não alcançar os 60% para aprovação na 
disciplina, que tenha alcançado aproveitamento de no mínimo 40%, poderá fazer 
uma avaliação para substituir a nota total no semestre. O discente que quiser melhorar 
a sua nota também poderá fazer essa prova, que contemplará todo o conteúdo do 
semestre. A avaliação terá o valor de 10 pontos. 
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