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Faculdade de Ciências e Tecnologia/UNESP 

CURSO DE  

Pedagogia - VESPERTINO/NOTURNO  

HABILITAÇÃO 

Licenciatura 

OPÇÃO 

PROGRAMA 

DE ENSINO 

DA GRADUAÇÃO 

2012 

 

DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL   

Departamento de Educação – Profa. Dra. Maria Suzana de Stefano Menin 

IDENTIFICAÇÃO 

CÓDIGO DISCIPLINA OU ESTÁGIO SERIAÇÃO IDEAL 

 Psicologia da Criança de 0 a 6 anos 4º Termo 
OBRIG/OPT/EST PRÉ E CO-REQUISITO ANUAL/SEM 

Obrigatória  Semestral  

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA CRÉDITOS CARGA HORÁRIA TOTAL 

TEÓRICA PRÁTICA TEÓRICO/PRÁTICA OUTRAS 

 05 75 75 h/a    

NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS POR TURMA:   

 

OBJETIVOS (ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de:) 

1. Compreender a Psicologia do Desenvolvimento (Evolutiva), como uma área de investigação que se ocupa do estudo dos 

processos de mudança psicológica que ocorrem ao longo da vida humana. 

2. Adquirir conceitos básicos acerca das condutas psicomotoras, afetivas, cognitivas e sociais, e do processo de mudança 

dessas condutas ao longo da 1ª infância e nos anos pré-escolares, tendo em vista a sua utilização pelo professor no seu 

planejamento e atuação na sala de aula. 

3. Reconhecer como as idéias existentes sobre a natureza da infância determinam as maneiras como se pensa o ensino e a 

educação pré-escolar. 

4. Desenvolver habilidades para observar e identificar no comportamento do pré-escolar, características do desenvolvimento 

cognitivo, afetivo, social e moral que orientem a sua futura prática educativa. 

5. Formar uma atitude questionadora face ao pensamento contemporâneo sobre infância, educação, aprendizagem e ensino, 

que oriente sua postura de professor e sua adoção de método de trabalho em atendimento às necessidades da clientela pré-

escolar, segundo suas condições sócio-culturais. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ( título e discriminação das Unidades ) 

 

- Introdução a Psicologia Evolutiva: História, conceitos básicos e contextualização das necessidades e direitos das crianças. 

 

Parte I – Desenvolvimento psicológico na primeira Infância 

1. Desenvolvimento cognitivo durante os dois primeiros anos. 

2. O inicio da comunicação, da representação e da linguagem.  

3. Origem e desenvolvimento da Função Simbólica na Criança 

4. Desenvolvimento socioafetivo na primeira infância.  

 

Parte II - Anos Pré-Escolares 

1. Desenvolvimento intelectual e processos cognitivos entre os dois e os seis anos.  

2. Desenvolvimento da Linguagem. 
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3. Desenvolvimento da Personalidade entre os dois e os seis anos.  

4. Conhecimento social e desenvolvimento de normas e valores entre os dois e seis anos. 

5. Desenvolvimento e conduta social dos dois aos seis anos. 

6. Relações sociais nos anos pré-escolares: família, escola, colegas... 

 

Parte III – Crianças com necessidades especiais 

3.1. Diversidade como desafio. 

3.2. Preconceitos no cotidiano escolar. 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A metodologia utilizada neste curso buscará levar o aluno a confrontar cada conhecimento teórico adquirido com o fazer 

pedagógico de modo a permitir-lhe a incorporação dos fundamentos psicológicos em diferentes concepções de ensino-

aprendizagem. 

    O conteúdo será desenvolvido mediante as seguintes estratégias: 

     a) aulas expositivas 

     b) estudos dirigidos 

     c) pesquisas bibliográficas 

     d) seminários informativos e de integração de estudos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BASSEDAS, Eulália. Aprender e ensinar na educação infantil. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999.  

BRAZELTON, T. B. As necessidades essenciais das crianças: o que toda criança precisa para crescer, aprender e se 

desenvolver. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

COOL, C. et all (orgs) Desenvolvimento psicológico e educação: psicologia evolutiva. V.1. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

DEVRIES, R. A Ética na educação infantil:ambiente sócio-moral da escola. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

DEVRIES, R. O currículo construtivista na educação infantil: práticas e atividades. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

GALVÃO, I. Henri Wallon: uma concepção dialética do desenvolvimento infantil. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. – (Educação e 

conhecimento). 

MAURO, C. Educação da sensibilidade na criança: ensaio sobre a evolução da vida afetiva. Lisboa: Moraes editora, 1986. 

MOYSES, M. A. A E COLLARES, C.A. L. preconceitos no cotidiano escolar: ensino e medicalização. São Paulo: Cortez: 

Campinas:Unicamp: Faculdade de Educação / Faculdade de Ciências médicas, 1996. 

MUKHINA, V. Psicologia da idade pré-escolar. São Paulo: Martins Fontes, 1995. – (Psicologia e Pedagogia). 

NAVARRO, M. C. Díez. Afetos e emoções no dia-a-dia da educação infantil. Porto Alegre:  Artmed, 2004.  

OLIVEIRA, V.B. e BOSSA, N. A .(org.) Avaliação Psicopedagógica da criança de 0 a 6 anos. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. – 

(Coleção Psicologia e psicanálise). 

PÁTIO EDUCAÇÃO INFANTIL. A diversidade como desafio. Ano III – n.º 9 – novembro/2005/fevereiro 2006. 

PIAGET, J.  & INHELDER, B. A psicologia da criança. 2.ed. São Paulo: Difusão européia do livro, 1973. 

ROSERA, M. A., SERRHIMA, I.S. e ELIAS, C.L. Educação Infantil: desenvolvimento, currículo e organização escolar. `Porto 

Alegre: Artmed, 1998. 

WALLON, H. A infância da razão: uma introdução à Psicologia da Inteligência de Henri Wallon. São Paulo: Manole Dois, 1990. 

WADSWORTH, B. J. Inteligência e Afetividade da Criança na teoria de Piaget: Fundamentos do Construtivismo. São Paulo: 
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Pioneira, Thomson Learning, 1998. 

WALLON, H.  Psicologia e Educação da criança. Lisboa: Oficinas Gráficas da Rádio Renascença, 1971. 

WOODHEAD, M. In search of the rainbow – pathways to quality in large – scale programmes for young disadvantaged children. 

England: Bernard Van Leer Foundation, 1996.  

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A avaliação dos conceitos e habilidades será feita periodicamente, através de instrumentos diversificados, tendo em vista o 

objetivo de avaliar o aluno em suas diferentes formas de produção, tais como: 

a) provas subjetivas após cada unidade; 

b) seminários informativos; 

c) trabalho de discussão em grupo expresso em relatórios; 

d) participação do aluno nas diferentes propostas de trabalho; 

e) fichamento de textos. 

O aluno será aprovado quando obtiver uma nota superior ou igual a 5,0(cinco), tanto na avaliação de atividades 

individuais como nas atividades grupais. 

 

EMENTA (Tópico que caracteriza as unidades dos programas de ensino) 

Estudo dos conceitos teóricos básicos acerca das condutas psicomotoras, afetivas, cognitivas e sociais, e do 

processo de mudança dessas condutas ao longo da 1ª infância e nos anos pré-escolares, tendo em vista a sua utilização pelo 

professor no planejamento e atuação na sala de aula. 

Análise da inter-relação entre o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças na etapa da educação infantil para 

entendê-los como processos indissociáveis e consequentemente o educador perceber-se como promotor do desenvolvimento 

infantil, assumindo seu papel de mediador entre o mundo cultural e a criança. 

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO ALUNO: 

 

APROVAÇÃO DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO:   31/08/2011 

CONSELHO CURSO PEDAGOGIA: 

CONGREGAÇÃO:    

 


