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Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:

Métodos que serão utilizados: expositivo e dialogado; de elaboração conjunta; de trabalho em grupo com
a utilização de slides (Datashow); cartolina, quadro, papel, pincel e vídeo. As aulas serão organizadas
tanto em uma perspectiva teórica quanto prática. Serão oportunizados debates e diálogos subsidiados
por leituras de artigos e/ou livros que abordam a respeito dos conteúdos deste componente curricular.
Além disso, serão desenvolvidas as seguintes atividades: práticas investigativas, fichamentos,
apresentação de seminário, realização/apresentação de experiências piagetianas e aplicação de
atividades que contenham questões dissertativas acerca dos conteúdos abordados. O componente
curricular será ofertado na modalidade presencial e complementado com atividades assíncronas com
base no Artigo 4º da Resolução Nº 421/2022/CONSEA de 14 de junho de 2022. Portanto, as aulas
referentes as semanas letivas do calendário (que totaliza 72 aulas) serão realizadas presencialmente.
Assim, para completar a carga horária da disciplina (96 aulas/80 horas) serão realizados dois encontros
presenciais (de 4 aulas) em sábados letivos. As demais 16 aulas serão organizadas mediante atividades
assíncronas, que serão recolhidas, avaliadas, a fim de atribuir pontuação e frequência. Desse modo, 80
aulas serão presenciais e 16 aulas no formato assíncrono, totalizando 96 aulas/80 horas. No WhatsApp
será organizado um grupo da disciplina com intuito de dialogar e acompanhar os acadêmicos na
realização das atividades e para o esclarecimento de dúvidas.

Procedimentos de Avaliação
da Aprendizagem:

A avaliação contínua dar-se-á por meio de instrumentos quantitativos e qualitativos, baseada no
acompanhamento do desempenho, participação dos alunos nas atividades promovidas nas aulas:
 Leituras de artigos e/ou livros, elaboração de fichamentos, práticas investigativas, apresentação de
seminário, atividades contendo questões dissertativas e realização de experiências piagetianas. Prova
escrita individual. Sendo que a atribuição da nota final fundamentar-se-á nos seguintes critérios:
§  Atividades (diversas) contendo questões dissertativas, leituras de artigos/livros, elaboração de
fichamentos e realização de práticas investigativas  (A1= 3,5)

Apresentação de seminário (A2=3,5);
Realização/Apresentação de experiências piagetianas (A3=3,0)
Prova escrita individual  (B= 10 pontos);

A nota final será a média aritmética das notas A e B, sendo A=A1+A2+A3.
Para aprovação, faz-se necessário: frequência mínima de 75% (Art. 124 – Regimento Geral da UNIR);
aproveitamento igual ou superior a 6,0 (Resolução 338/CONSEA, de 14 de julho de 2021).

Horário de Atendimento: segundas-feiras às 14:30h

Avaliações

Data Hora Descrição

29/03/2023 19:00 1ª Avaliação

24/05/2023 19:00 2ª Avaliação

Referências Complementares

Tipo de Material Descrição

Livro ROSA, Jorge La. Psicologia e Educação O Significado do Aprender. 6. EDIPUCRS, 2003. 230. ISBN:
9788574301884.

Livro GOULART, Iris Barbosa. Psicologia da educação fundamentos teóricos e aplicações à prática pedagógica. 21 ed.
Petrópolis: Vozes, 2015. 163 p. ISBN: 9788532600653.

Livro BARROS, Célia Silva Guimarães. Pontos de psicologia escolar. 2. São Paulo: Ática, 1993. 224. ISBN:
8508035632.

Livro BOCK, Ana Mercês Bahia; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trassi. Psicologias: uma introdução ao
estudo de psicologia.. 15.ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 448 p. ISBN: 9788553131303.
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