
 

EMENTAS DO CURSO DE PEDAGOGIA – MATRIZ 2015 
 

1º SEMESTRE: 
 

 METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO EM EDUCAÇÃO 

Ementa: 

Introdução à universidade. Ciência e conhecimento científico. Pré-requisitos 
lógicos do trabalho científico necessários para a disciplina Pesquisa e Práticas 
Pedagógicas. Métodos e Técnicas. Processo de leitura. Trabalhos acadêmicos. 
Ética na pesquisa. Recursos utilizados em trabalhos acadêmicos e técnicos. 
Projeto de pesquisa. Pesquisa qualitativa e quantitativa. Referências 
bibliográficas. Normas da ABNT 
 

 LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS 

Ementa: 

Modalidades textuais; Variantes de linguagem; Polissemia, níveis de leitura e 
estrutura textual; Interpretação de textos; Coesão e coerência textual; 
Gramática aplicada; Leitura e produção de textos técnico-científicos. 

 PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA I 

Ementa:  

Tema: As perspectivas da profissão docente. 

Produção de um projeto de pesquisa em educação na abordagem da profissão 
docente. A docência e o desafio da transposição didática na práxis pedagógica. 
A formação do professor na contemporaneidade: saberes essenciais para a 
prática educativa.  

Análise e discussão deavanços e problemas identificados relativos à profissão 
de professor e ao cotidiano escolar. Diálogo reflexivo com a realidade 
contextual dos alunos e professores, consolidando espaços de interação e 
socialização de saberes que encaminhem à construção da identidade pessoal, 
profissional e cidadã do futuro docente. 

 INFORMÁTICA E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 

Ementa:  



Estudo sobre a evolução da tecnologia e suas conseqüências para a vida do 
homem e as possibilidades e limites na educação. As mudanças no ensino 
brasileiro devido à presença da tecnologia da informação. Recursos 
pedagógicos e Tecnologia da Informação. A utilização do computador na 
educação. Estudo teórico-prático dos recursos computacionais aplicados na 
educação (aplicativos, internet, multimídia e outros). Computador como recurso 
tecnológico no processo de ensino aprendizagem. Aulas práticas sobre 
ferramentas de processamento de textos: Word. Ferramenta de apresentação 
de slides: PowerPoint. Ferramenta de planilha eletrônica: Excel.  

 FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO  

Ementa:   

Desenvolvimento de habilidades e de conhecimentos para possibilitar: a 
compreensão da natureza da atividade filosófica ligada à educação; o 
desenvolvimento do espírito crítico e investigador do professor; a articulação 
das reflexões filosóficas com os avanços científicos na área de estudos objeto 
do curso; a explicitação dos pressupostos dos atos de educar, ensinar e 
aprender em relação a situações de transformação cultural da sociedade; o 
debate de temas relacionados ao conhecimento, à linguagem, à realidade, à 
cultura e à ética na formação pedagógica. 

2º SEMESTRE 

 

 PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

Ementa:  

Conceitos e origens da psicologia. A importância da Psicologia. A psicologia 
pré-experimental. A psicologia experimental. As escolas psicológicas. Campos 
da psicologia, a base biológica do Comportamento. Fatores de 
desenvolvimento, percepção. Inteligência. Personalidade. Motivação. 
Desenvolvimento humano e aprendizagem: introdução as principais teorias. 
Conflitos Psicológicos Escolares.  

 

 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO  

Ementa:  

A educação através da história, mediante o estudo da evolução das 
comunidades primitivas, das civilizações antigas e medieval. A educação na 
sociedade moderna e contemporânea nos contextos políticos, econômico e 
cultural. Abordagens alternativas atuais. 

 

 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 



Ementa: 

A questão ambiental e a educação. Educação Ambiental. Princípios e objetivos 
da Educação Ambiental. A educação como fator de defesa do patrimônio 
natural/cultural. Desenvolvimento Sustentado. Planejamento Ambiental. 
Impacto Ambiental. Conservação e valorização ambiental. Emergência do 
Paradigma Ambiental. O estudo do meio enquanto componente curricular para 
o ensino de crianças. Análise das tendências em educação ambiental. 
Principais conferências sobre meio ambiente e diversidade.  

 

 LÍNGUA PORTUGUESA: CONTEÚDOS E MÉTODOS 

Ementa:  

Definindo letramento: modelos, mitos e metáforas. Conhecer os processos de 
letramento, modos de ensinar a decodificação e a codificação da linguagem 
escrita. As variedades lingüísticas do português falado. Práticas e eventos do 
letramento. A fala e a escrita no letramento. Contexto educacional para o 
desenvolvimento do letramento. Letramento: diferentes vozes, gêneros e 
identidades. Estudo das práticas letradas não escolares e de seus respectivos 
modos de circulação. As práticas de letramento no mundo adulto. Letramento 
como instrumento de poder.   O ensino de literatura e linguagem. 

 PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA II 

Ementa:  

Tema: A Relação Escola/Comunidade. 

Pesquisar a interface escolas/sociedade em seus elementos epistemológicos e 
políticos. Investigar sobre as possíveis relações que a escola mantém com a 
comunidade referente aos projetos e/ou experiências de Educação. Considerar 
a comunidade ao redor da escola, sem desconsiderar o contexto social como 
um todo. 

Analisar que, com o desenvolvimento da sociedade globalizada é difícil se 
pensar numa comunidade que se limite aos arredores da escola, é nesse 
espaço que se apresentam as particularidades do grupo de alunos que a 
freqüentam. A escola pode ser marcada por diversos elementos do meio em 
que se insere, tais como: associação de pais, associação de bairro, igrejas, 
iniciativas de instituições municipais próximas à escola,entre outros. Por outro 
lado, a escola também pode ser marcada por muitos problemas, tais como: 
tráfico de drogas, banditismo, vandalismo, diversas formas de violência, 
precárias condições de saneamento básico; e, também, por problemas 
ambientais ligados ao descaso do poder público ou ainda ligados acidentes da 
natureza como, por exemplo, enchentes e seca. 

 



 

 

 

3º SEMESTRE 

 DIDÁTICA 

Ementa:  

Retrospectiva histórica da Didática. O papel da Didática na formação de 
educadores. Abordagens Alternativas para o ensino da Didática. Tendências 
pedagógicas na prática escolar. O planejamento da ação didática. 

 

 MATEMÁTICA: CONTEÚDOS E MÉTODOS 

Ementa:  

Fundamentação do Ensino da Matemática: História da Matemática. Proposta 
curricular do ensino da Matemática. Construção do número pela criança de 0 a 
6 anos. Educação Matemática. Estratégias de ensino. Materiais didáticos. 

 

 SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

Ementa:  

Estudos sócio-culturais da escola, dos sistemas escolares, do processo 
educativo e de seus agentes, e experiências em educação não formal ou 
escolar, incluindo o exame das relações entre a educação e a sociedade e as 
relações entre a educação, a cultura, as ideologias, as instituições políticas, os 
sistemas de dominação e a construção de práticas de resistência e 
emancipação. 

 

 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Ementa:  

Estudo da organização da educação brasileira: dimensões históricas, políticas, 
sociais, econômicas e educacionais. Educação e Desenvolvimento. A 
Constituição de 1988 e os movimentos sociais e sindicais. O Estatuto da 
Criança e do Adolescente. O significado da Lei de Diretrizes e Bases da 
educação nacional e as reformas educacionais.   

 



 PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA III 

Tema: As Práticas Inclusivas nas Escolas da Região de Inserção da 
FATEC. A Educação Especial.   

 

Como são as práticas inclusivas nas escolas? Qual a preparação dos 
Professores para o atendimento às classes especiais? O objetivo do presente 
trabalho é apresentar reflexões acerca da ação pedagógica e dos serviços 
especializados em Educação Especial. Buscar-se-á dar destaque ao debate 
sobre as tendências, as características e os desafios que marcam a oferta de 
serviços educacionais, assim como a ação dos educadores especializados.  

A pesquisa e o contato com as escolas da região têm como objetivo contribuir 
para a compreensão sobre como ocorreram alterações políticas que resultam 
no avanço da sala de recursos como serviço prioritário para a política 
educacional brasileira no que se refere à garantia de Atendimento Educacional 
Especializado aos alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Quais são os desafios 
associados à sala de recursos como espaço escolar e como dispositivo 
pedagógico? Como os estudos contemporâneos têm se ocupado de analisar as 
recentes experiências no contexto nacional? Nestas reflexões são 
considerados: o fortalecimento da inclusão escolar como diretriz política para a 
educação brasileira; as indicações, em termos de documentos legais e 
orientadores, para a constituição dos serviços; o debate acadêmico quanto à 
necessidade de avanços na qualificação das salas de recursos, indicando a 
necessária difusão do conhecimento produzido e a intensificação de sua deriva 
pedagógica nas relações com o currículo e com a ação docente em geral. 

 

4º SEMESTRE 

 

 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: MÉTODOS E PERSPECTIVAS 

Ementa:  

Abordagem de temas ligados à alfabetização numa perspectiva crítica e atual. 
Discussão de textos voltados para aspectos atuais da alfabetização escolar: a 
importância da leitura e da escrita, o pseudo dilema alfabetização versus 
construtivismo -interacionista. Questionamento acerca das possibilidades e 
limites do processo de leitura e da escrita no cotidiano de nosso sistema 
educacional.   

 FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 

Ementa:  

Conceito de infância. Correntes direcionadas à compreensão do 



comportamento da criança: enfoques psicológicos e filosóficos. Práticas 
pedagógicas para o trabalho com a criança de 0 (zero) a 6 (seis) anos. 

Funções da pré‐escola, o espaço e o ambiente no cotidiano da Educação 
Infantil. O perfil do profissional da Educação Infantil. 

 

 POLÍTICA EDUCACIONAL BRASILEIRA 

Ementa:  

A disciplina discute a educação como prática social regulada pelo Estado e 
objeto, portanto, das ações deste com vistas a realização de um projeto de 
sociedade. Para tanto, serão desenvolvidos estudos sobre: a articulação do 
Estado com as Políticas Públicas e com a Educação;os fundamentos que 
permearam a ação das agências multilaterais e seu impacto na formulação das 
políticas educacionais; e, a normatização da educação no Brasil 
contemporâneo. 

 

 MULTICULTURALISMO, DIVERSIDADE E RELAÇÕES ÉTNICO-
RACIAIS 

Ementa:  

A diversidade como constituinte da condição humana. Diversidade e questões 
de gênero. A cultura como universo simbólico que caracteriza os diferentes 
grupos humanos. A diversidade étnico-racial com ênfase nas histórias e 
culturas dos povos indígenas e africanos. A diversidade na formação da cultura 
brasileira. A diversidade social e as desigualdades econômicas. A educação 
escolar como catalisadora e expressão das diversidades. 

 

 PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA IV 

Ementa: Tema: Direitos Humanos e a Escola. 

Como a escola trabalha a proteção dos direitos humanos fundamentais? No 
presente trabalho, os acadêmicos deverão ir às escolas da região de inserção 
e investigar as concepções e práticas pedagógicas de Educação em/para os 
Direitos Humanos adotadas na instituição escolar, pelos professores e 
educadores do ensino básico. Os resultados deverão contemplar respostas e 
posicionamentos acerca dos atores escolares, se, têm-se preocupado com a 
Educação em/para os Direitos Humanos, e/ou se as práticas e os projetos 
desenvolvidos na escola são por demais insuficientes à instituição de uma 
cultura dos Direitos Humanos.  
 
 

 



 

 

 

5º SEMESTRE 

 CIÊNCIAS: CONTEÚDOS E MÉTODOS 

Ementa: 

Concepção de Ciências; Função social e política das Ciências; Formação de 
conceitos. Método Científico. Ensino-Aprendizagem /aspectos teóricos e 
práticos das Ciências Naturais, de acordo com as proposições dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais: Terra/Universo, Seres Vivos, Matéria e Energia, Saúde. 
 

 GEOGRAFIA: CONTEÚDOS E MÉTODOS 

Ementa: 

O ensino de ciências sociais (História e Geografia) através de diferentes 
referenciais que valorizem a compreensão e intervenção na realidade social. 
Construção e reconstrução de relações entre o presente e o passado numa 
leitura pluralista de mundo. Conceitos, habilidades e atitudes em relação às 
Ciências Sociais. 
Desenvolvimento de competências necessárias ao estudo da identidade, 
aspectos socioambientais, patrimônio cultural e valorização do sócio-
diversidade e das diferentes relações de espaço/tempo. Interpretação de 
fenômenos complexos que envolvem diferentes abordagens teóricas e 
metodológicas das Ciências Sociais. 
 

 FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DAS ATIVIDADES CULTURAIS E 

ARTÍSTICAS 

Ementa: 
Fatos, conceitos, princípios, procedimentos, valores e sensibilidades no fazer 
artístico do aluno. Relações entre arte e os temas transversais inseridos nos 
blocos de conteúdos e demais áreas do conhecimento do currículo dos anos 
iniciais do ensino fundamental. Avaliação da arte na escola. Pesquisa e 
produções textuais na área do ensino e da aprendizagem de arte. História e 
Cultura Afro-Brasileira. 
 
 AVALIAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO EM EDUCAÇÃO 

Ementa: 

A problemática da avaliação da aprendizagem. Considerações históricas. 
Tendências atuais. Recursos avaliativos. Avaliação Institucional. 



Fundamentos e concepções da organização e gestão do trabalho pedagógico. 
A unidade, a pluralidade e a autonomia no processo de construção e de 
organização do trabalho pedagógico. A pedagogia da autonomia: aprender a 
decidir através de prática de decisão. A relação da equipe técnica e demais 
envolvidas no contexto escolar com o processo de gestão. A estruturação da 
gestão do trabalho pedagógico através da implantação do Plano Estratégico. 
A trajetória histórica questões básicas do planejamento. A experiência do 
planejamento educacional no Brasil e as reformas e atuais políticas 
educacionais envolvendo o processo de planejamento do sistema. O processo 
de planejamento em seus diferentes enfoques. A ação do planejamento na 
organização escolar e sua estruturação prática. 
 

 ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

EMENTA: 

Relação teoria-prática, e relação conhecimento escolar-conhecimento 
científico; o exercício do olhar e do refletir sobre a prática; análise do discurso 
escolar; professor reflexivo: competências e desempenho docente; cotidiano 
escolar. Sob a orientação de um docente pedagogo, o aluno irá constituir o 
estágio junto às escolas da região de inserção, no âmbito da Educação Infantil.  
 

 PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA V 

Ementa: Tema: Relação entre a Família e a Escola: com a palavra os pais. 

Parece haver, por um lado, uma incapacidade de compreensão por parte dos 
pais a respeito daquilo que é transmitido pela escola. Por outro lado, há uma 
falta de habilidade dos professores em promover essa comunicação. 

A discussão deve avançar na procura das melhores oportunidades de 
promover um encontro positivo entre pais e professores. 

Se, por um lado, a relevância da família e da escola como contextos 
privilegiados de desenvolvimento humano está bastante consolidada em 
virtude dos estudos da psicologia da família e da psicologia do 
desenvolvimento, por outro, os aspectos que constituem e intervêm na relação 
entre estes dois contextos, sejam como barreiras à colaboração ou 
contribuindo para a sua promoção, ainda não estão suficientemente 
estabelecidos.  

6º SEMESTRE 

 

 FUNDAMENTOS DAS SÉRIES INICIAIS 

EMENTA:  



Introdução, compreensão e análise do Planejamento Didático, dos Projetos de 
Trabalho, elaboração de projetos fundamentais à prática de ensino, estudo e 
análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental nas 
séries iniciais; Aulas práticas sobre os PCNS (Apresentação). 

 HISTÓRIA: CONTEÚDOS E MÉTODOS 

EMENTA:  

As abordagens sobre o ensino de história nos anos inicias do ensino 
fundamental: os conteúdos, o currículo e os métodos de ensino. Conceitos e 
categorias para o ensino de história nas séries iniciais do ensino fundamental. 
A historiografia referente a escravidão, a aculturação dos povos indígenas e 
demais processos de organização social e econômica do Brasil Colonial. 
Materiais didáticos e as fontes documentais para o ensino de história dos anos 
iniciais.  
 

 LUDICIDADE E RECREAÇÃO 

EMENTA:  

Piaget e a gênese da aprendizagem. Fases evolutivas do desenvolvimento da 
criança. A criança – visão Freudiana. O lúdico como elemento de 
aprendizagem. Técnicas de utilização da ludicidade na aprendizagem. O 
preparo para desenvolver e trabalhar lúdicos na Educação Infantil e Séries 
Iniciais.  
 

 EDUCAÇÃO E SAÚDE  

EMENTA:  
Aspectos biopsicossociais da saúde humana: físicos, psíquicos, 
socioeconômicos, culturais e ambientais. Educação para a saúde física e 
mental. Saúde pública, combate ao uso indevido de drogas, de doenças 
endêmicas/epidêmicas. Sexualidade e sexo: respeito à diversidade, direito ao 
prazer, expressões de desejos e sentimentos, relações de gênero, prevenção e 
tratamento de doenças sexualmente transmissíveis. 
 

 PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA VI 

Ementa: Tema: Com a palavra os gestores escolares. 

Neste semestre os alunos irão a campo nas escolas da região de inserção da 
FATEC e contatarão gestores escolares com o objetivo de constituir um relato 
e análise acerca das problemáticas enfrentadas pelos gestores escolares em 
suas respectivas instituições. 

As constituições dos cargos de gestão escolar: Uma expectativa política ou de 
capacidade? 



Os alunos deverão avaliar as perspectivas das escolhas de gestores a partir de 
concepções políticas e suas conseqüências para o ensino.  

 

 ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

EMENTA: 

Relação teoria-prática, e relação conhecimento escolar-conhecimento 
científico; o exercício do olhar e do refletir sobre a prática; análise do discurso 
escolar; professor reflexivo: competências e desempenho docente; cotidiano 
escolar. Sob a orientação de um docente pedagogo, o aluno irá constituir o 
estágio junto às escolas da região de inserção, no âmbito do ensino das séries 
iniciais. 
 
7º SEMESTRE 

 

 FUNDAMENTOS DE GESTÃO ESCOLAR 

EMENTA: 

Gestão educacional: conceitos, funções e princípios básicos. A função 
administrativa da unidade escolar e do gestor: contextualização teórica e 
tendências atuais. A dimensão pedagógica do cotidiano da escola e o papel do 
administrador escolar. Levantamento e análise da realidade escolar: o projeto 
político pedagógico, o regimento escolar, o plano de direção, planejamento 
participativo e órgãos colegiados da escola.  
 

 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: MÉTODOS E FUNDAMENTOS 

EMENTA: 

Métodos e Fundamentos Histórico da Educação de Jovens e Adultos. 
Legislação que embasam a EJA no Brasil. Parâmetros Curriculares Nacionais 
da EJA. O perfil do professor da EJA. Pressupostos teórico-metodológicos do 
processo de alfabetização de Jovens e Adultos. Solução de problemas e 
aplicação prática da aprendizagem: exercício de cidadania. 
 

 LITERATURA INFANTO-JUVENIL 

EMENTA: 

A disciplina se propõe a trabalhar a literatura infanto-juvenil como modelo de 
português padrão, como modelo de escrita e como portadora da dose de 
imaginação e fantasia necessárias à formação de crianças e jovens. Os livros 
clássicos e os mais modernos – com a temática, recursos gráficos e 
abordagens diferenciadas – serão objeto de leitura, análise, reinterpretação, 



reconsideração, recriação. O sentido subjacente às histórias infanto-juvenis 
serão busca dos na medida do possível experiencial e teórico dos alunos. O 
estudo da pesquisa teórica já existente subsidiará o aluno para suas próprias 
análises e conclusões. 
 
 

 DIREITOS EDUCACIONAIS DE ADOLESCENTES E JOVENS EM 

CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

EMENTA: 

Estudo da Lei Nº 8069 de 13 de julho de 1990. Estrutura física, partes geral e 
especial. Conceitos de criança e de adolescente. Doutrina da situação irregular. 
Doutrina da proteção integral. Conselho de Direitos. Conselho Tutelar. Ato 
Infracional. Medidas sócio-educativas. Políticas públicas. 
 

 ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 

EMENTA: 

Participação no cotidiano escolar. Entendimento das relações aluno-professor 
na Educação de Jovens e Adultos.  Desenvolvimento de estratégias e 
metodologias de aprendizagem na EJA. Documentos Oficiais que norteiam a 
EJA. Neste semestre os alunos irão constituir o estágio em instituições 
conveniadas que ofertam a EJA. 
 

 

 TCC I 

EMENTA: 

Constituição de um Projeto de Pesquisa a partir de temas/problemas da área 
de ensino-aprendizagem da Pedagogia. Orientação de um docente da área. 
 
 
 PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA VII 

 
Ementa: Tema: A Educação de Jovens e Adultos. 

Neste semestre os alunos irão a campo em ambientes formais e não formais 
na região inserção da FATEC com o objetivo de conhecer e analisar docentes 
e discentes na EJA – Educação de Jovens e Adultos.   

 

8º SEMESTRE 

 LIBRAS – LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 



Panorama histórico, fundamentos teóricos e metodológicos da Libras. 
Introdução às competências e habilidades para comunicação com educandos 
surdos. Conceito de Libras, gramática, nomenclaturas, regionalismo, História 
da Educação de Surdos, Cultura Surda, legislação, intérprete. Saudações, 
alfabeto manual, pronomes, numerais, dias, meses e sinais relacionados ao 
tempo, família e sinais relacionados às pessoas, sinais relacionados à 
educação e ao curso, profissões, verbos, adjetivos, localizações. 
 

 EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

EMENTA: 

Aspectos históricos, políticos e científicos da educação especial. Legislação. 
Aprendizagem e desenvolvimento na inclusão. Transtornos de aprendizagem. 
Educação Especial e inclusão social (autismo, deficiência auditiva, deficiência 
visual, deficiência intelectual e Alta capacidade, dotação e talentos). Recursos 
e procedimentos na educação inclusiva. 
 
 EDUCAÇÃO INDÍGENA E NO CAMPO 

EMENTA: 

Legislação nacional. Política do Estado sobre educação indígena. Antropologia, 
diversidade e etnocentrismo. A geopolítica da sociedade indígena nos Estados. 
Arte indígena e linguagem visual. O desafio da educação do campo. Educação 
do Campo e pesquisa: questões para reflexão. Elementos para uma Política 
Pública de Educação do Campo. A prática da coordenação-geral de Educação 
do Campo. Construção de uma nova base epistemológica. Educação do 
Campo e Sustentabilidade. Formação, trabalho docente e condição docente 
nas escolas do campo. Trabalho, movimentos sociais e educação do campo. O 
processo de aquisição e produção do conhecimento em diferentes contextos 
socioeconômicos. 
 

 TCC II 

EMENTA: 

Constituição de um Trabalho de Conclusão de Curso no gênero Monografia a 
partir do Projeto de Pesquisa estabelecido no período anterior. Orientação de 
um docente da área. Defesa Pública de TCC.  
 

 ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV 

EMENTA: 

Vivência direta no ambiente escolar participando das práticas de gestão 
escolar. Constituição e socialização dos relatórios de estágio.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Optativas: 

 PSICOMOTRICIDADE 

EMENTA: 

Elementos básicos da psicomotricidade. A Psicomotricidade na vida social e 
afetiva da criança. Noções gerais sobre educação e reeducação psicomotora. 
Esquema corporal e aplicação de exercícios práticos de organização espaço-
temporal sob o ponto de vista motor, sensoriomotor, e perceptomotor.  
Implementação de Projetos de aprendizagem sobre a poética do brincar. A pré-
escrita como forma de expressão da criança. 

 

 FUNDAMENTOS DE PSICOPEDAGOGIA 

Ementa: 

Apresentação do objeto de estudo da Psicopedagogia e seu esquema 
evolutivo, os modelos teóricos que fundamentam a práxis psicopedagógica. As 
perspectivas práticas da Psicopedagogia. O contexto escolar e as 
problemáticas relacionadas aos transtornos e aspectos psicológicos dos atores 
escolares.   

 

 
 
 


