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EDU627 PSICOLOGIA DO DESENV. E DA APRENDIZAGEM 0 60

Currículo

Currículo Componente Curricular

Componente CurricularCurso
PRÉ-REQUISITOS

Curso
PRÉ-REQUISITO PARA

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Tratando-se de formação de professor, cujo foco é o processo ensino-aprendizagem, e considerando que a educação física trabalha o corpo e a
mente de forma integrada, o componente curricular é preparatório para que esta concepção seja incorporada à formação da prática profissional.

EMENTA*

Abordagem história da psicologia. Modelos teóricos do processo de aprendizagem: natureza e princípios e sua contribuição  na formação do
educador. Estudo do estruturalismo psicogenético e desenvolvimento psicossocial.

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

Aspectos históricos e conceituais da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem
Histórico, objeto e objetivos das áreas de estudos propostos: psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem;
Psicologia da educação e formação de educadores;
Aspectos e fases do desenvolvimento humano:
Aspectos históricos e conceituais da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem
Aspectos e fases do desenvolvimento humano: pré-natal, recém-nascido, primeira infância, segunda infância, meninice, puberdade, adolescência,
maturidade e senilidade;
Principais correntes da psicologia aplicada à educação, e a Influência da hereditariedade e do ambiente.

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

Conhecer a importância da Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem e suas contribuições nos espaços pedagógicos.
Conhecer os aspectos históricos da Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, objetos e objetivos;
Caracterizar todas as fases do desenvolvimento humano com ênfase nos aspectos motrizes;
Estudar e refletir sobre os conceitos básicos das principais teorias da Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem aplicadas no processo
pedagógico;
Compreender as influências da hereditariedade e do ambiente na vida humana;
Vivenciar atividades de compreensão da Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem sob os diferentes enfoques teóricos em todos os ciclos
da vida humana;
Empregar os conhecimentos adquiridos, em situações propostas no espaço da sala de aula.
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OBJETIVO GERAL

Conhecer a importância da Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem e suas contribuições nos espaços pedagógicos, com vistas a intervir
nos processos inerentes às ações educativas da sua formação profissional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conhecer os aspectos históricos da Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, objetos e objetivos;
Caracterizar todas as fases do desenvolvimento humano com ênfase nos aspectos motrizes;
Estudar e refletir sobre os conceitos básicos das principais teorias da Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem aplicadas no processo
pedagógico;
Compreender as influências da hereditariedade e do ambiente na vida humana;
Vivenciar atividades de compreensão da Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem sob os diferentes enfoques teóricos em todos os ciclos
da vida humana;
Empregar os conhecimentos adquiridos em situações propostas no espaço da sala de aula.

METODOLOGIA

O curso transcorrerá ancorado em atividades teóricas e práticas, utilizando as seguintes técnicas de ensinagem:
Exposição dialogada;
Observações e estudo de caso
Estudo dirigido;
Discussão circular;
Fórum presencial;
Glossário conceitual;
Oficinas

AVALIAÇÃO

Dar-se-á processualmente durante o semestre letivo, operacionalizada por suas três funções: diagnóstica, quando introduzir um novo conteúdo
programático; formativa, observando e intervindo no processo ensino-aprendizagem com vistas aos objetivos almejados; e somativa, com o
escopo de mapear a qualidade das aprendizagens durante as unidades de ensino. Os instrumentos para efetuar as pontuações serão por meio de
oficinas pedagógicas.

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Os planos de aula com carga horária 60 serão postados na caderneta da classe semanalmente porque no processo de recepção e assimilação dos
temas pelos estudantes, as demandas orientarão a distribuição de apresentação dos conteúdos, como pressupõe  as atuais concepções
pedagógicas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA*

BOCK, Ana M. B., FURTADO, Odair, TEIXEIRA, Maria de Lourdes T. Psicologias: uma introdução ao estudo da Psicologia. 13ª ed. São Paulo:
Editora. Saraiva, 1999.
COLL, César. Desenvolvimento psicológico e educação. v. 2. Porto Alegre: Artes Médicas. 1996.
COUTINHO, Maria Tereza da C. e MOREIRA, Mércia. Psicologia da Educação: um estudo dos processos psicológicos de desenvolvimento e
aprendizagem humanos, voltado para a educação- ênfase na abordagem construtivista. 5ª ed. Belo Horizonte – MG, Editora Lê, 1997.
CUNHA, Marcus Vinícius da. Psicologia da Educação. Rio de Janeiro: DP & A, 2000.
PAPÁLIA, Diana E, OLDS, Sally Wendkos e FELDMAN,Ruth Duskin (Orgs). Desenvolvimento Humano. Porto Alegre: ArtMed, 2006.
PILETTI, N. Psicologia do desenvolvimento. São Paulo: Contexto, 2014.

Data ____/____/_____

Docente
Data: ____/____/_____

Coordenador(a):

Aprovado pelo Colegiado



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
Sagres Diário

PLANO DE ENSINO
quarta-feira, 4 de novembro de 2020

Página 3 de 3

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BERGER, Kathleen Stassen. O desenvolvimento da Pessoa. LTC, 2003.
COOL.César. Psicologia do ensino. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.
FREITAS, Maria Teresa de A. Vygotsky e Bakhtin – Psicologia  Educação: um intertexto. São Paulo: Editora Ática, 2003.
KUPFER, Maria Cristina. Freud e a educação: o mestre do impossível. São Paulo: 1999.
COUTINHO, Maria Tereza da C. e MOREIRA, Mércia. Psicologia da educação: um estudo dos processos psicológicos de desenvolvimento e
aprendizagem humanos, voltado para a educação- ênfase na abordagem construtivista. Belo Horizonte – Minas Gerais: Editora Lê, 1997.
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