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PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

 

CURSO Licenciatura em Educação do Campo – Habilitação em Ciências Humanas e Sociais 

 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
O Curso de Licenciatura em Educação do Campo foi aprovado pela Resolução 
339/CONSEA, de junho de 2014, retificada pela Resolução 341/CONSEA, de 24 de julho de 
2014, sendoautorizado pela portaria do Ministério da Educação n° 646 de 30 de outubro de 
2014, publicada no Diário Oficial da União no dia 03 de novembro de 2014. Ampara-se na 
Resolução CNE/CEB nº 2, de 28 de abril de 2008, que estabelece diretrizes 
complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de 
atendimento da Educação Básica do Campo e naResolução Nº 2, de 1º de julho de 2015, do 
CNE/MEC, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível 
superior. 
 

Disciplina/Unidade 
Curricular 

Código Habilitação Período Turma 

Psicologia da Educação DRP30166 
Ciências Humanas e 

Sociais 
2018/2 

 
V 

Carga Horária  
Tempo Universidade 

Carga Horária  
Tempo Comunidade 

 
Carga Horária Total 

 
Pré-Requisito 

50 30 80 Não há 
 

Turma V-2018/2 -Ciências Humanas e Sociais 
Docente/Titulação Profa. Dra. Catiane Cinelli 
E-mail catiane@unir.br 
Link no Lattes http://lattes.cnpq.br/4455725882240682 

 
OBJETIVOS 
Objetivo geral 

 Analisar a história, as diferentes correntes teóricas da Psicologia da Educação e as teorias 
do desenvolvimento humano e aprendizagem a partir dos autores clássicos. 

Objetivos específicos 
 Compreender o estudo da Psicologia e suas origens históricas. 
 Estabelecer relações entre Psicologia e Educação, as correntes teóricas e suas 

repercussões pedagógicas. 
 Aprofundar as teorias de desenvolvimento humano e aprendizagem na perspectiva 

construtivista de Jean Piaget, na concepção dialética de Henri Wallon, histórico-cultural do 
psiquismo humano em Vygotsky, Lúria e Leontiev. 

 Estudar as Novas Tendências em Psicologia da Educação. 
 
EMENTA 

Psicologia - origens históricas. Psicologia e Educação - correntes teóricas da Psicologia e suas 
repercussões na Educação. As teorias de desenvolvimento humano e aprendizagem na 
perspectiva construtivista de Jean Piaget, na concepção dialética de Henri Wallon. A perspectiva 
histórico-cultural do psiquismo humano: Vygotsky, Lúria e Leontiev. Novas Tendências em 
Psicologia da Educação. 

 

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

CAMPUS DE ROLIM DE MOURA 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 
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Conteúdos Programáticos Essenciais 

Unidade Conteúdos 

 
 

 
 
I 

Introdução a 
Psicologia da 

Educação 

Aula 1 
11/08 
Manhã 

 Aula 01: Apresentação da Disciplina, construção de 
combinados coletivos referente a disciplina como um todo e 
avaliação. Organização dos grupos para estudo e 
apresentação de trabalhos durante o semestre. Distribuição 
dos textos para preparação de seminário. 

Aula 2 
14/08 
Manhã 

Breve apresentação da Psicologia e suas origens históricas. 

Aula 3 
17/08 
Manhã 

 

Psicologia e Educação - apresentação das principais 
correntes teóricas da Psicologia e suas repercussões na 
Educação. 

 
 

II 
As teorias do 

desenvolvimento 
humano e 

aprendizagem  

Aula 4 
19/09 
Manhã 

As teorias de desenvolvimento humano e aprendizagem na 
perspectiva construtivista de Jean Piaget. 

Aula 5 
20/09 
Manhã 

As teorias de desenvolvimento humano e aprendizagem na 
concepção dialética de Henri Wallon.  

Aula 6 
21/09 
Tarde 

Introdução a perspectiva histórico-cultural do psiquismo 
humano: Vygotsky, Lúria e Leontiev. 

 
 

III 
Psicologia 
Histórico 

Cultural e Novas 
tendências 

 

Aula 7 
17/10 
Manhã 

A perspectiva histórico-cultural do psiquismo humano: 
Vygotsky. 

Aula 8 
19/10 
Tarde 

A perspectiva histórico-cultural do psiquismo humano: Lúria 
e Leontiev. 

Aula 9 
20/10 
Tarde 

Novas Tendências em Psicologia da Educação. 

IV 
A Psicologia na 

docência 

Aula 10 
20/11 
Manhã 

A relação da psicologia da educação e a docência. 
Síntese e conclusão da Disciplina. 
Avaliação final. 

Tempo 
Comunidade 

 Acompanhamento das diferentes fases do desenvolvimento 
humano e aprendizagem, relacionando aos(às) autores(as) 
estudados(as) na disciplina. 

Avaliação 
Repositiva 

23/11/18 ou 
24/11/18 

 
METODOLOGIA 

As aulas serão desenvolvidas de forma participativa, sendo apresentados e discutidos os 
instrumentos na Unidade I. 

 Apresentação e discussão do Plano de Ensino, com seus objetivos e proposta 
metodológica; 

 Problematização do conteúdo programático e levantamento de questões relacionadas à 
disciplina; 

 Aulas dialogadas, possibilitando a reflexão aberta a partir de análises, exemplos, 
questionamentos e estabelecendo conexões entre a realidade, o conteúdo estudado e a 
prática educativa; 

 Aulas expositivas com o uso de quadro branco e slides projetados no data show; 
 Eventual contribuição de especialistas dos temas para a discussão da disciplina; 
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 Leitura e produção de texto individuais, com sínteses dos aprendizados nas etapas; 
 Trabalhos em grupo; 
 Debates e seminários coletivos; 
 Avaliação das atividades desenvolvidas na disciplina. 
 

RECURSOS E MATERIAIS 
Quadro branco, pincéis, apagador, computador, datashow, caixas de som, papel sulfite, papel 
almaço e textos, além de outros materiais pedagógicos. 

 
Avaliação 
A avaliação será processual, compreendendo que todos os momentos das aulas são avaliados e 
auto avaliados. Como instrumentos avaliativos serão realizadas atividades individuais, em grupo e 
auto avaliação, conforme descrição abaixo. 
Avaliação 1:Acompanhamento dxs estudantes pela docente, avaliando as atividades propostas no 
Tempo Universidade (síntese dos aprendizados das aulas em cada etapa e fichamentos, entre 
outras) e a participação no Tempo Universidade (incluindo a contribuição nos debates em sala de 
aula e a pontualidade como critérios positivos, e os atrasos, longas ausências, conversas paralelas 
e uso não autorizado de equipamentos eletrônicos em sala de aula como critérios negativos).[100 
pontos]. 
Avaliação 2: Desempenho do Grupo, consistindo em uma avaliação atribuída pela docente aos 
trabalhos desenvolvidos em grupo, como as leituras dirigidas, apresentação em seminários, 
mística, tarefas e outras atividades organizadas no decorrer do semestre. [100 pontos] 
Avaliação 3: Elaboração do trabalho final, relacionando o trabalho do TC e os textos trabalhados 
na disciplina. 
Nota Final: Consiste na média aritmética das três avaliações.  
Será considerado aprovado o discente que obtiver aproveitamento igual ou superior a 
60(sessenta), conforme Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997. 

Avaliação Repositiva  
De acordo com a Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997, o discente que obtiver 
média final inferior a 60(sessenta) terá direito a uma avaliação repositiva. A avaliação repositiva 
será expressa em números inteiros com valor de 0 (zero) a 100 (cem), substituindo a menor nota 
obtida durante o período letivo. Considerar-se-á aprovado, após a avaliação repositiva, o discente 
que obtiver média igual ou superior a 60 (sessenta). 
A avaliação repositiva será realizada na data estipulada pelo calendário acadêmico. 
O não comparecimento à alguma avaliação no decorrer do semestre implica em não obtenção da 
nota na mesma, impossibilitando o caráter de reposição por meio da nota obtida na avaliação 
repositiva. 

Segunda Chamada  
De acordo com a Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997, será concedida 
segunda chamada aos discentes que faltarem à avaliação, nos casos amparados por lei ou por 
força maior, aprovado pelo Colegiado de Curso. Todas as situações deverão ser encaminhadas 
ao Departamento de Educação do Campo pelo discente interessado. O prazo para solicitação de 
segunda chamada da avaliação será de cinco dias úteis, a partir do dia seguinte da sua 
aplicação. Cabe ao estudante se informar junto aos colegas sobre as atividades que foram 
realizadas na aula em que se ausentou e as que serão cobradas nas aulas seguintes. 

* O cronograma, as atividades e os conteúdos estão sujeitos a mudanças, adequações e 
adaptações, de acordo com o desenvolvimento do plano de curso e as necessidades do 
Curso/Departamento. 
 

REFERÊNCIAS 
Referências básicas 
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BOCK, Ana et al. Psicologias: uma introdução ao estudo de Psicologia. São Paulo: Saraiva, 
1989. 
 
FERREIRO, Emília: Atualidade de Jean Piaget. Porto Alegre: Artmed, 2001. 
 
GALVÃO, Izabel. Henri Wallon – uma concepção dialética do desenvolvimento infantil. Rio de 
Janeiro: Ed. Vozes, 1995. 
 
GOLDER, M. (Org.) Leontiev e a psicologia histórico-cultural: Um homem em seu tempo. São 
Paulo: Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Atividade Pedagógica:Xamã, 2004. 
 
PATTO, M.H.S. Produção do Fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia. S.P.:Casa do 
Psicólogo, 1997. 
 
PIAGET, Jean. Psicologia daCriança.S. Paulo: Ática, 1998. 
 
VIGOTSKI, L.S.; LURIA, A.R. e LEONTIEV, A. N. Linguagem, Desenvolvimento eAprendizagem. 
7 ed. São Paulo: Ícone, 2001. 
 
VYGOTSKY, L.S. A Formação Social da Mente. 6a. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
 
Referências Complementares: 
COLL, C. Aprendizagem escolar e construção do conhecimento. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1994. 
 
COLL, C. PALACIOS, J. MARCHESI, A. (orgs.). Desenvolvimento Psicológico e Educação: 
Psicologia da Educação (vol.3) Porto Alegre: ArtMed, 1995. 
 
COLLARES, C. A. L. e MOYSÉS, M. A. A. Preconceitos no cotidiano escolar: ensino e 
medicalização. São Paulo: Cortez, 1996. 
 
LA TAILLE, Y.; OLIVEIRA, M.K. DANTAS, H. Piaget, Vigotski e Wallon: Teorias, Psicogenéticas 
em discussão. 4 ed. São Paulo: Summus, 1992. 
 
LEONTIEV, A. O desenvolvimento do Psiquismo. Lisboa: Livros Horizonte, 1978. 
 
MOYSÉS, M. A. A. A institucionalização invisível: crianças que não aprendem na escola. 
Campinas, SP.: Mercado de Letras; São Paulo: Fapesp, 2001. 
 
PARRAT, Silvia e TRYPHON, Anastásia. (Orgs.) Jean Piaget: sobre a Pedagogia – Textos 
inéditos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1998.  
 
SALVADOR, César Coll. Aprendizagem escolar e construção do conhecimento. Porto Alegre: 
Artes Médicas. 1994. 
 
WALLON, Henri. A Evolução psicológica da Criança. Trad. Cristina Carvalho: Edições 70, 
1998. 
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DATA DE ENTREGA Recebido Chefe de Departamento 

 
Rolim de Moura - RO,__________________ 2018 

 
 

 
Rolim de Moura - RO, ____/____/_____ 

 
______________________________________ 

Izaias Médice Fernandes 
Chefe de Departamento de Educação do 

Campo 
Universidade Federal de Rondônia 

Campus Rolim de Moura 

Dra. Catiane Cinelli 
(Professora) 

 
 

APROVAÇÃO DO COLEGIADO DE CURSO 

 
Plano de Ensino aprovado em ____/____/___,  
 
conforme registro na ata Nº_______ /CONDEP 

 
________________________________ 

Assinatura do Presidente do Conselho de 
Departamento 

 
 
 
 
 


