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EMENTA

Introdução à Psicologia Geral. A aprendizagem sob diferentes perspectivas teóricas. Problemas de aprendizagem e intervenções

psicopedagógicas. Teorias da Aprendizagem. Aprendizagem Criativa. Fatores que influenciam no desenvolvimento. Princípios e

Fases do Desenvolvimento humano (infância, adolescência e fase adulta).

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL:

Estabelecer relações entre o desenvolvimento e a aprendizagem, a partir do estudo de teorias ligadas à Psicologia, a fim de

compreender como se dá o processo de ensino e aprendizagem e as possibilidades de intervenção pedagógica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Discutir a evolução da Psicologia como conhecimento científico;

Conhecer os fundamentos epistemológicos e históricos das teorias psicológicas da educação, do

desenvolvimento e da aprendizagem;

Estabelecer relações entre a educação, o desenvolvimento e a aprendizagem;

Compreender como se dá o processo de ensino e aprendizagem e as possibilidades de intervenção pedagógica a

partir do estudo de teorias ligadas à Psicologia;

Analisar as particularidades do desenvolvimento e das fases da vida humana;

Conhecer o nível de aprendizagem e desenvolvimento da criança a partir das teorias defendidas por Piaget,

Vygotsky, Ausubel, Wallon, dentre outros;

Refletir sobre as teorias da aprendizagem, estabelecendo as devidas relações com a formação e a prática

docente;

Utilizar os conhecimentos da Psicologia na prática pedagógica proporcionando condições favoráveis de reflexão

dos envolvidos no processo educativo (professor e aluno);

Compreender a importância do conhecimento relacionado às teorias do desenvolvimento e da aprendizagem e

suas implicações para a prática docente no ensino da Matemática.



CONTEÚDO PROGRAMATICO

1. Introdução ao estudo da Psicologia do desenvolvimento - histórico, principais conceitos, métodos e

importância para o educador: Psicologia Moderna; Psicanálise; Estágio do Desenvolvimento psicossexual

segundo Freud.

2. Fundamentos da Aprendizagem dentro das bases teóricas: Behaviorismo; Gestalt; Sócio-interacionismo.

3. Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem social: Linguagem, pensamento e representações

sociais; Percepção nos estágios do desenvolvimento; Aspectos do Desenvolvimento Humano e fatores que o

influenciam; Desenvolvimento moral – aspectos cognitivo e comportamental; Aprendizagem social;

Desenvolvimento cognitivo no estágio do desenvolvimento do bebê, criança e adolescência, segundo Piaget.

4. Desenvolvimento x aprendizagem e suas relações com os conceitos de Memória e Inteligência: Inteligência

segundo os testes de Binet – QI; Múltiplas Inteligências de H. Gardner; Inteligência cognitiva; Aprendizagem da

memória social (Sócio-Histórica), segundo Vygotsky. Teoria do desenvolvimento de Henri Wallon; Aprendizagem

Significativa, segundo David Ausubel.

5. Temas contemporâneos da Psicologia Educacional x abordagem na sala de aula : Dificuldades de

aprendizagem; Os diferentes olhares sobre os diversos transtornos com os quais se terá contato na sala de aula;

Cultura juvenil; Sexualidade; Identidade; Gênero.

METODOLOGIA DE ENSINO

A metodologia é fundamentada nos princípios da dialogicidade constituída na relação professor-aluno, através de realização das

seguintes atividades: aulas expositivas dialogadas, discussões e debates em sala, leitura, estudos e discussão de textos,

trabalhos e pesquisas individuais e em grupos, leitura dirigida, projeção de vídeos e filmes, seminários, além de dinâmicas que

visem à integração e a preparação do grupo para a abordagem dos conteúdos/temas a serem estudados.

RECURSOS DIDÁTICOS

[X ] Quadro

[ X] Projetor

[X ] Vídeos/DVDs

[X ] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[X ] Equipamento de Som

[ ] Laboratório

[ x ] Softwares²: Google Classroom

[   ] Outros³

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação terá caráter formativo, visando ao acompanhamento permanente do aluno. Desta forma, serão usados instrumentos

de coleta de dados avaliativos diversificados, de acordo com objetivos propostos. Alguns critérios a serem avaliados: Grau de

participação do aluno em atividades que exijam produção individual e em grupos; Planejamento, organização, coerência de

ideias e clareza na elaboração de trabalhos escritos ou destinados à demonstração do domínio dos conhecimentos técnico-

pedagógicos e científicos adquiridos; Desempenho cognitivo; Criatividade e o uso de recursos diversificados; Domínio de atuação

discente (postura e desempenho). Instrumentos que poderão ser utilizados: Provas escritas, seminários, trabalhos, estudos de

caso, pesquisa de campo, dentre outros.
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