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Pré-requisito: ---- Carga Horária Semestral: 60 

Créditos: 04 Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

60 ---- ----  

Ementa: Introdução à Psicologia do desenvolvimento; Concepções de desenvolvimento humano: 
inatista, ambientalista e interacionista; Aspectos do desenvolvimento humano, Principais teorias do 
desenvolvimento humano e seus representantes. Introdução à Psicologia da Aprendizagem; Teorias 
da aprendizagem: comportamentalista e cognitivista; A relação entre aprendizagem e 
desenvolvimento na teoria Histórico-cultural; Psicologia, mediação e atividade docente no processo de 
ensino e aprendizagem. 

 

Objetivos Específicos:  

1. Compreender a relação entre a Psicologia e a Educação; 
2. Identificar a importância da Psicologia da Educação na formação do Educador e na prática 

educativa;  
3. Familiarizar o estudante com os principais pressupostos e conceitos referentes ao 

desenvolvimento e aprendizagem: Concepções inatista, ambientalista e interacionista; 
4. Desenvolver reflexões referentes ao conhecimento da Psicologia e suas contribuições para os 

processos educacionais dando destaque para as contribuições teóricas de Piaget, L.S. Vigotski 
e Henri Wallon; 

5. Favorecer a compreensão crítica do desenvolvimento e da aprendizagem dos alunos como 
processo histórico, cultural e dialético; 

6. Compreender as várias dimensões do desenvolvimento infantil, considerando as dimensões 
social, física, afetiva e cognitiva; 

7. Identificar as relações entre aprendizagem, desenvolvimento e ensino. 

 

Conteúdo Programático:  
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1. Introdução à Psicologia do desenvolvimento: 
1.1 Concepções de desenvolvimento humano e seus representantes: Inatista, ambientalista (teoria 

comportamental) e interacionista. 
 

2. As abordagens psicogenéticas e histórico-culturais sobre o desenvolvimento humano: 
2.1. Apresentação dos estudos de Piaget, Vigotski e Wallon (interacionismo); 

 
3. Piaget e a psicogênese do desenvolvimento cognitivo (teoria construtivista): 

3.1. Conhecimento e adaptação: os processos de assimilação e acomodação; 
3.2. A noção de esquema e equilibração; 
3.3. A concepção sobre estágios de desenvolvimento. 
 

4. Vigotski e a perspectiva Histórico-Cultural de desenvolvimento Humano: 
4.1.  A perspectiva Histórico-Cultural; 
4.2. A mediação simbólica; 
4.3. A relação entre aprendizado e desenvolvimento; 
4.4. Pensamento e Linguagem. 
 

5. Wallon e a psicogênese da pessoa: 
5.1. Perfil de um humanista; 
5.2. A complexa dinâmica do desenvolvimento infantil; 
5.3. As emoções: entre o orgânico e o psíquico. 

 

Metodologia:  

 A disciplina será desenvolvida através de aulas expositivas, dialogadas de forma síncrona 
por meio de plataformas digitas (google classroom e google meet) ou outras que se 
mostrarem relevantes ao longo do processo de desenvolvimento das aulas. Serão realizados 
debates, discussões e exposições de conceitos. O percentual mínimo de aulas síncronas 
não será inferior a 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária total da disciplina conforme 
o artigo 5º da resolução nº 20/2021 CEPE – UFES sobre o ensino EARTE. 

 As aulas síncronas acontecerão às quartas-feiras no horário das 18h30 às 20h30. 

 As aulas assíncronas acontecerão às segundas-feiras das 20h30 às 22h30, momento 
em que os alunos deverão realizar as atividades avaliativas da disciplina. 

 De forma assíncrona, os alunos participarão com leituras, fichamentos de textos, realização 
de estudos dirigidos em grupo ou individualmente referentes aos objetos de discussão da 
modalidade síncrona como também atividades de elaboração e produção de textos escritos 
valendo nota 10,0. 

 Utilizaremos materiais digitais disponíveis na plataforma virtual google classroom e textos 
que serão encaminhados por e-mail. 

 Serão disponibilizados os slides e material das aulas síncronas aos alunos. 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem:  

De acordo com a orientação normativa 01 de 25 de agosto de 2020, a avaliação será contínua tendo 
em vista os objetivos propostos, observando o envolvimento e empenho nas atividades síncronas e 
assíncronas; a contribuição com a reflexão teórica nas discussões coletivas de modo síncrono; o 
compromisso e a assiduidade com a entrega das atividades elaboradas de maneira assíncrona; 
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avaliações individuais e trabalhos. Nesse sentido o (a) aluno (a) deverá se comprometer com: 
      -  Frequência de 75% do conjunto das aulas e das atividades planejadas para a disciplina 
(segundo o artigo 8º da resolução nº 20/2021);   
      -     Leitura prévia dos textos e a participação em sala de aula (aulas síncronas e assíncronas); 

- Apresentação dos aspectos principais de textos previamente selecionados para as discussões 
em aula (através dos chats e perguntas em aula síncrona); 

- 01 Avaliação escrita em forma de portfólio sobre os principais aspectos discutidos no 
decorrer das aulas, valendo 10,0 pontos. O portfólio será construído ao longo do 
semestre a partir das atividades elaboradas nas aulas assíncronas e deverá ser entregue 
via google classroom a partir do dia 09/03/2022 ao dia 16/03/2022 (prazo final). (Atividade 
avaliativa 1) 

- 01 Avaliação escrita individual ou em dupla a ser realizada de maneira assíncrona, 
valendo 10,0 pontos. Deverá ser entregue no dia 16/03/2022 (prazo final) via google 
classroom. As perguntas serão postadas com uma semana de antecedência da data final 
de entrega. (Atividade avaliativa 2) 
 

OBS: A não entrega das atividades avaliativas, desenvolvidas nas aulas assíncronas, acarretará 
em falta do aluno nos dias previstos em cronograma para a elaboração das atividades. 
A média será a somatória das avaliações escritas (portfólio e avaliação escrita), dividido por dois. 

Bibliografia básica   

1. FLAVELL, J. A Psicologia do Desenvolvimento de Jean Piaget. São Paulo: Pioneira, 1975. 
2. BIAGGIO, Ângela M. Brasil. Psicologia do desenvolvimento. 12. ed. Petrópolis: Vozes, 1996. 
3. PFROMM NETTO, S. Psicologia da Aprendizagem e do Ensino. São Paulo: Papelivros, 1987. 
4. PIAGET, Jean. Seis estudos de psicologia. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense universitária, 1993. 
5. VIGOTSKII, L. S.; LURIA, A. R.; LEONTIEV, A. N. Linguagem, desenvolvimento e 

aprendizagem. São Paulo: Ícone, 1988. 
6. WALLON, Henri. A evolução psicológica da criança. São Paulo: Martins Editora, 2007. 
7. WINNICOTT, Donald Woods. A criança e seu mundo. 6.ed. Rio de janeiro: Zahar, 1982. 

 

Bibliografia complementar   

1. DAVIS, Cláudia; OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de. Psicologia na educação. 3. ed. São 
Paulo: Cortez, 2010. 

2. GONÇALVES, A F. S. Inclusão escolar, mediação, aprendizagem e desenvolvimento na 
perspectiva Histórico-cultural. Vitória: GM, 2008.  

3. LEONTIEV, A. O desenvolvimento do psiquismo. 2. ed. São Paulo: Centauro, 2004.  
4. PINO, A. As marcas do humano às origens da constituição cultural da criança na 

perspectiva de Lev. S. Vigotski. São Paulo: Cortez, 2005.  
5. PIAGET, Jean.; INHELDER, Barbel. A psicologia da criança. 14. ed. Rio de Janeiro: 

Bertrand,1995. 
6. PINEL, Hiran. Psicologia Educacional: alguns textos esparsos [Livro em CD-ROM]. Belo 

Horizonte: NUEX-PSI, 2004.  
7. VIGOTSKI, L. S. A formação social da mente. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.  
8. VEER, R. V. D.; VALSINER, J. Vygotsky, uma síntese. 4. ed. São Paulo: Loyola, 2001.  

 

 

    Observações:  
 Algumas bibliografias digitais serão incluídas no desenvolvimento das aulas on line e serão  
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disponibilizadas aos alunos através dos meios digitais, no google classroom. Serão incluídas produções 
acadêmicas de reconhecida relevância na área de conhecimento da disciplina. 

Cronograma:   

03/11/2021:  
Aulas Síncronas (18h30 às 20h30): Aula inaugural. Apresentação da disciplina, discussão do plano 
de ensino, as referências bibliográficas adotadas e o processo de avaliação.   
Slides sobre Aspectos introdutórios dos conceitos da disciplina. 
 
08/11/2021:  
Aulas assíncronas (20h30 às 22h30):  
Organização dos materiais e textos. Leituras para o início das aulas. 

 

10/11/2021: 
Aulas Síncronas (18h30 às 20h30): 
Introdução à Psicologia do desenvolvimento: Concepções de desenvolvimento humano e seus 
representantes: Inatista, ambientalista (teoria comportamental) e interacionista. 
Serão disponibilizados slides sobre o assunto. 
 
15/11/2021 (Feriado). 

 

17/11/2021: 
Aulas Síncronas (18h30 às 20h30): Temática da aula: As abordagens psicogenéticas e histórico-
culturais sobre o desenvolvimento humano: Apresentação dos estudos de Piaget, Vigotski e Wallon 
(interacionismo). 
Serão disponibilizados slides sobre o assunto. 
 
22/11/2021: 
Aulas assíncronas (20h30 às 22h30): 
Elaboração da atividade 2 para a composição do portfólio, valendo 10,0 pontos (atividade avaliativa 1). 
Estudo dos textos para a elaboração da avaliação escrita individual ou em dupla a ser realizada de 
maneira assíncrona, valendo 10,0 pontos (atividade avaliativa 2). 

 

24/11/2021: 
Aulas Síncronas (18h30 às 20h30): Temática da aula: Piaget e a psicogênese do desenvolvimento 
cognitivo (teoria construtivista).  
Leitura e estudo do Texto: A abordagem piagetiana.  
 
29/11/2021: 
Aulas assíncronas (20h30 às 22h30): 
Elaboração da atividade 3 para a composição do portfólio, valendo 10,0 pontos (atividade avaliativa 1). 
Estudo dos textos para a elaboração da avaliação escrita individual ou em dupla a ser realizada de 
maneira assíncrona, valendo 10,0 pontos (atividade avaliativa 2). 

 

01/12/2021: 
Aulas Síncronas (18h30 às 20h30): Temática da aula: Piaget e a psicogênese do desenvolvimento 
cognitivo (teoria construtivista).  
Leitura e estudo do Texto: A abordagem piagetiana.  
 
06/12/2021: 
Aulas assíncronas (20h30 às 22h30): 
Elaboração da atividade 3 para a composição do portfólio, valendo 10,0 pontos (atividade avaliativa 1). 

 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS 

 

 

Estudo dos textos para a elaboração da avaliação escrita individual ou em dupla a ser realizada de 
maneira assíncrona, valendo 10,0 pontos (atividade avaliativa 2). 

08/12/2021:  
Aulas Síncronas (18h30 às 20h30):  
Temática da aula: Piaget e a psicogênese do desenvolvimento cognitivo (teoria construtivista).  
Leitura e estudo do Texto: A abordagem piagetiana.  
 
13/12/2021: 
Aulas assíncronas (20h30 às 22h30): 
Elaboração da atividade 3 para a composição do portfólio, valendo 10,0 pontos (atividade avaliativa 1). 
Estudo dos textos para a elaboração da avaliação escrita individual ou em dupla a ser realizada de 
maneira assíncrona, valendo 10,0 pontos (atividade avaliativa 2). 

 

15/12/2021: 
Aulas Síncronas (18h30 às 20h30):  
Temática da aula: Vigotski e a perspectiva Histórico-Cultural de desenvolvimento Humano. 
Leitura e discussão do Texto: A abordagem Histórico-Cultural.  

 

De 19/12/2021 a 09/01/2022: Recesso Acadêmico/Férias Docentes.  

12/01/2022:  
Aulas Síncronas (18h30 às 20h30):  
Retomada da discussão sobre a apresentação da perspectiva Histórico-Cultural de desenvolvimento 
Humano. 
 
17/01/2022: 
Aulas assíncronas (20h30 às 22h30): 
Elaboração da atividade 4 para a composição do portfólio, valendo 10,0 pontos (atividade avaliativa 1). 
Estudo dos textos para a elaboração da avaliação escrita individual ou em dupla a ser realizada de 
maneira assíncrona, valendo 10,0 pontos (atividade avaliativa 2). 

 

19/01/2022:  
Aulas Síncronas (18h30 às 20h30):  
Temática da aula: A mediação simbólica. 
Leitura e discussão do texto: A mediação simbólica.  
 
24/01/2022: 
Aulas assíncronas (20h30 às 22h30): 
Elaboração da atividade 4 para a composição do portfólio, valendo 10,0 pontos (atividade avaliativa 1). 
Estudo dos textos para a elaboração da avaliação escrita individual ou em dupla a ser realizada de 
maneira assíncrona, valendo 10,0 pontos (atividade avaliativa 2). 

 

26/01/2022:  
Aulas Síncronas (18h30 às 20h30):  
Temática da aula: A relação entre Pensamento e Linguagem. 
Leitura e discussão do texto: Pensamento e Linguagem.  
 
31/01/2022: 
Aulas assíncronas (20h30 às 22h30): 
Elaboração da atividade 4 para a composição do portfólio, valendo 10,0 pontos (atividade avaliativa 1). 
Estudo dos textos para a elaboração da avaliação escrita individual ou em dupla a ser realizada de 
maneira assíncrona, valendo 10,0 pontos (atividade avaliativa 2). 
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02/02/2022:  
Aulas Síncronas (18h30 às 20h30):  
Temática da aula: A relação entre aprendizado e desenvolvimento. 
Leitura e discussão do texto: Interação entre Aprendizado e Desenvolvimento.  
 
07/02/2022: 
Aulas assíncronas (20h30 às 22h30): 
Elaboração da atividade 4 para a composição do portfólio, valendo 10,0 pontos (atividade avaliativa 1). 
Estudo dos textos para a elaboração da avaliação escrita individual ou em dupla a ser realizada de 
maneira assíncrona, valendo 10,0 pontos (atividade avaliativa 2). 

 

09/02/2022:  
Aulas Síncronas (18h30 às 20h30):  
Temática da aula: Wallon e a psicogênese da pessoa. 
Leitura e discussão do texto: A complexa dinâmica do desenvolvimento infantil.  
 
14/02/2022: 
Aulas assíncronas (20h30 às 22h30): 
Elaboração da atividade 5 para a composição do portfólio, valendo 10,0 pontos (atividade avaliativa 1). 
Estudo dos textos para a elaboração da avaliação escrita individual ou em dupla a ser realizada de 
maneira assíncrona, valendo 10,0 pontos (atividade avaliativa 2). 

 

16/02/2022:  
Aulas Síncronas (18h30 às 20h30): 
Temática da aula: Wallon e a psicogênese da pessoa. 
Leitura e discussão do texto: As emoções entre o orgânico e o psíquico.  
 
21/02/2022: 
Aulas assíncronas (20h30 às 22h30):  
Elaboração da atividade 5 para a composição do portfólio, valendo 10,0 pontos (atividade avaliativa 1). 
Estudo dos textos para a elaboração da avaliação escrita individual ou em dupla a ser realizada de 
maneira assíncrona, valendo 10,0 pontos (atividade avaliativa 2). 

 

23/02/2022: 
Aulas Síncronas (18h30 às 20h30):  
Término das discussões sobre os estudos de Wallon. 

 

09/03/2022: Aulas Síncronas (18h30 às 20h30): 
Retomada dos principais aspectos das teorias de Piaget, Vigotski e Wallon. 
 
Nesse dia, será postada via google classroom a avaliação escrita da disciplina – Atividade 2. 
Início da entrega do portfólio (atividade avaliativa 1) até o dia 16/03/2022 (prazo final). 
 
14/03/2022: 
Aulas assíncronas (20h30 às 22h30): 
Término da elaboração do portfólio e início da elaboração do texto da atividade avaliativa 2 a ser 
realizada de forma individual ou em dupla, valendo 10,0 pontos. 

 

16/03/2022:  
Aulas Síncronas (18h30 às 20h30): 
Discussão do texto produzido com relação à atividade avaliativa 2. 
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Entrega da atividade avaliativa 2 (prazo final). 
Entrega do portfólio – atividade avaliativa 1 (prazo final). 
 
21/03/2022: 
Aulas assíncronas (20h30 às 22h30): 
Término da elaboração do portfólio e da elaboração do texto da atividade avaliativa 2 a ser realizada de 
forma individual ou em dupla, valendo 10,0 pontos. 

23/03/2022:  
Aulas Síncronas (18h30 às 20h30): 
Fechamento do semestre. Entrega das notas finais. Avaliação Geral da disciplina. 

 

30/03/2022: 
Aulas Síncronas (18h30 às 20h30):  
Prova Final. 

 

 

Rita de Cassia Cristofoleti 

SIAPE: 2326822 

 


