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TÓPICO UNIDADE  AULA TEMA OBJETIVOS 

RECURSOS 

DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO 
PERÍODO 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA

/ PONTUAÇÃO 

CARGA - 

HORÁRIA 

(h/a) 

   

Ambientação 

dos alunos (ao 

curso e às 

plataformas de 

ensino remoto) 

Conhecer as 

formas de 

funcionamento 

do curso 

  
31/05 a 

04/06 
  - 

1 

 

 

 

 

I - Introdução à 

Psicologia e as 

abordagens 

clássicas da 

Psicologia 

  

01  

Fundamentos 

epistemológicos 

da 

aprendizagem 

Conhecer os 

fundamentos 

epistemológicos 

da aprendizagem, 

estabelecendo 

relação com a 

formação 

docente. 

Videoconferência 

Material de 

estudos 

complementar 

Fórum 
07/06 a 

11/06 
40 - 2  

1 02  
A Psicologia da 

Aprendizagem 

Compreender as 

perspectivas de 

atuação da 

Psicologia com 

foco na 

aprendizagem. 

 

Videoconferência 

Material de 

estudo 

complementar 

 
14/06 a 

18/06 
  3  



1 03 

Inatismo e 

Behaviorismo  

 

Conhecer as 

diferentes 

abordagens da 

Psicologia, 

estabelecendo a 

relação entre o 

comportamento 

humano e a 

aprendizagem. 

Material de 

estudo 

complementar 

Videoaula 

Resumo 
21 a 

25/06 
 -  4 

1 04 

Psicanálise e 

Gestalt Videoconferência  

Material de 

estudo 

complementar 

Atividade 

avaliativa sobre 

as quatro 

abordagens 

clássicas da 

Psicologia 

28/06 a 

02/07 
60 - 3 

1 05  

Abordagem 

sobre o 

processo de 

aprendizagem – 

as diferentes 

perspectivas 

teóricas 

Retomar o estudo 

sobre a 

aprendizagem e a 

forma como é 

trabalhada a 

partir de cada 

abordagem 

Material de 

estudo 

complementar 

Proposta de 

organização das 

temáticas através 

de seminários 

 
05 a 

09/07 
- - 3 

2 

II – A 

aprendizagem 

sob diferentes 

perspectivas 

teóricas 

06 

 

 

Epistemologia 

Genética de 

Jean Piaget 

Conhecer a 

abordagem 

proposta por Jean 

Piaget em relação 

ao 

desenvolvimento 

humano e a 

aprendizagem. 

Material de 

estudo 

complementar 

(vídeos, textos, 

assistência aos 

grupos para 

produção dos 

seminários 

Organização e 

apresentação 

de seminários 

temáticos (cada 

grupo ficará 

responsável por 

uma temática 

12 a 

16/07 
- 

100 

4 

2 07 

Perspectiva 

sócio-

interacionista 

de Lev Vigotsky 

Discutir a 

abordagem 

proposta por 

Vigotsky com foco 

na aprendizagem. 

Material de 

estudo 

complementar 

(vídeos, textos, 

assistência aos 

grupos para 

produção dos 

seminários 

19 a 

23/07 
- 3  

2 08 

Aprendizagem 

Significativa 

(David Ausubel) 

Discutir o 

conceito de 

aprendizagem 

ativa proposto 

por David 

Ausubel. 

Material de 

estudo 

complementar 

(vídeos, textos, 

assistência aos 

grupos para 

produção dos 

seminários 

26 a 

30/07 
- 3  

2 09 

Inteligências 

múltiplas 

(Haward 

Gardner) 

Analisar os 

diferentes tipos 

de inteligência 

Material de 

estudo 

complementar 

(vídeos, textos, 

02 a 

06/08 
- 4  



propostas por 

Gardner. 

assistência aos 

grupos para 

produção dos 

seminários 

2 10  

O papel da 

afetividade no 

desenvolviment

o e 

aprendizagem - 

Henri Wallon 

Conhecer a 

abordagem de 

Henri Wallon 

acerca da 

importância da 

afetividade  

Material de 

estudo 

complementar 

(vídeos, textos, 

assistência aos 

grupos para 

produção dos 

seminários 

09 a 

13/08 
- 3  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III – As 

dificuldades de 

aprendizagem 

11  

Dificuldades 

no processo 

de construção 

da leitura e 

escrita e 

habilidades 

matemáticas 

(discalculia, 

dislexia, 

disgrafia, 

dislalia, dentre 

outros). 

 

 

 

Identificar as 

principais 

dificuldades de 

aprendizagem e 

suas 

características 

básicas nos 

diversos 

contextos 

escolares. 

 

 

 

Material de 

estudo 

complementar 

(videoaula / 

textos) 

Estudo dirigido 
16 a 

20/08 
50 - 3  

3 12 

TDAH - 

Transtorno do 

Déficit de 

Atenção e 

Hiperatividade 

e TEA - 

Transtorno 

Espectro 

Autista ou 

Autismo 

  - 

Videoconferência 

 

Filme “Como as 
estrelas na terra 

 

textos  

 
23 a 

27/08 
  3  

3 13 

Abordagem 

sobre as 

dificuldades 

de 

aprendizagem 

contemplando 

os diversos 

contextos que 

as influenciam 

(social, 

familiar, 

- Retomada dos 

aspectos 

principais 

identificados no 

filme “Como as 
estrelas na 

terra”. 
- Material de 

estudo 

complementar 

Questionário 
30/08 a 

03/09 
50 - 2 



educacional, 

dentre outros)  

4 

 

 

 

 

 

 

IV - Propostas de 

Intervenções 

pedagógicas 

 

14   

 

Estratégias de 

Intervenção 

pedagógica 

Identificar as 

diferentes 

possibilidades de 

intervenções 

pedagógicas a 

partir das 

dificuldades de 

aprendizagem. 

Estudos sobre as 

intervenções 

pedagógicas e o 

trabalho com 

alunos com 

dificuldades de 

aprendizagem 

 
06 a 

10/09 
-  4 

4 15 e 16 

Construção e 

apresentação de 

propostas de 

intervenção 

pedagógica a 

partir das 

dificuldades de 

aprendizagem 

Apresentar 

propostas de 

atividades de 

intervenção 

pedagógica que 

visem a sanar as 

dificuldades de 

aprendizagem  

 

Propostas de 

intervenção 

pedagógica 

13 a 

24/09 
 100 6 

 

 

Unidade Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem Pontos 

I 
Fórum  40 

Atividade Avaliativa Individual 60 

II Produção e apresentação de seminários (colaborativa) 100 

III Estudo dirigido e questionário (individual) 100 

IV Proposta de intervenção pedagógica (colaborativa) 100 

 

Fórmula de Cálculo da Pontuação 

A média será calculada através do somatório das notas das atividades das quatro unidades, que será dividido por 4, onde: 

N1 = notas da primeira unidade  

N2 = notas da segunda unidade 

N3 = nota da terceira unidade 

N4 = nota da quarta unidade 

 𝑴é𝒅𝒊𝒂 =  𝑵𝟏 + 𝑵𝟐 + 𝑵𝟑 + 𝑵𝟒𝟒  

 

 

                        Cajazeiras-PB, 04 de junho de 2021      
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