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PLANO DE ENSINO  

 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 
 

UNIDADE CURRICULAR:   
2273- Psicologia e Educação II - UCDC 
Carga Horária Total da UC: 75h 
Professor(a) Responsável:  
EDNA MARTINS 

Contato:edna.martins@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 2º.  
Departamentos/Disciplinas participantes: EDUCAÇÃO 
OBJETIVOS Gerais:  
Aprofundar o estudo das contribuições da Psicologia ao campo da Educação e ao trabalho pedagógico, 
apresentando princípios e conceitos centrais à compreensão e discussão de processos de aprendizagem e 
desenvolvimento humano nas instituições educacionais com ênfase na abordagem histórico-cultural de 
Vigotski, Luria e Leontiev 
OBJETIVO Específicos:  
Com ênfase na abordagem histórico-cultural de Vigotski, estudar: a relação biologia-cultura; a relação 
pensamento-linguagem: processos de mediação, significação e elaboração conceitual nas relações de ensino; 
desenvolvimento social -- histórico-cultural – da criança, do jovem, do adulto e de idosos.  
EMENTA 
Aprofundar o estudo de contribuições da psicologia à educação escolar. Apresentar princípios e conceitos 
centrais à compreensão e discussão de processos de aprendizagem e desenvolvimento humano nas 
instituições educacionais com ênfase na abordagem histórico-cultural de Vigotski: relação biologia-cultura; 
pensamento-linguagem: mediação-significação e elaboração conceitual. psicologia e trabalho pedagógico: 
relações de ensino. Desenvolvimento social da criança, do jovem, do adulto e do idoso. Discussão do enfoque 
social - histórico-cultural - de processos educacionais: contribuições e limites da psicologia à discussão da 
queixa escolar, fracasso e exclusão na inclusão. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
▪ A psicologia genética e o desenvolvimento da criança: a psicologia histórico-cultural – de Vigotski, Luria e 
Leontiev 
▪ Psicologia histórico-cultural e relação aprendizagem - desenvolvimento: problematizando a noção de 
periodização. 
▪ A relação biologia-cultura: o desenvolvimento cultural da criança -internalização e constituição de funções 
psíquicas superiores. 
▪ A relação pensamento- linguagem em Vigotski. 
▪ A interação social, mediação, significação e mediação pedagógica. 
▪ A relações de ensino-aprendizagem em Vigotski. 
▪ O desenvolvimento cultural de adolescentes, jovens e adultos e idosos.  
METODOLOGIA DE ENSINO  

Atividades Síncronas  
o Web-aulas que ocorrerão as quintas-feiras às 14:30 para a turma do vespertino e às 19:30 para a turma 

do noturno.  
o As web-aulas se darão pela ferramenta google-meet a partir de apresentação de um tema ou autor da 

UC, acessado pelos estudantes por meio de leituras prévias dos textos disponibilizados na plataforma 
moodle.  

o A apresentação deve ter uma duração aproximada de 40 minutos. Após isso, será aberta uma discussão 
com as questões dos estudantes. O diálogo será priorizado em todos os encontros síncronos.  

OBS: Para estudantes que eventualmente não possam participar das atividades síncronas, será disponibilizado 
material apropriado para acesso ao conteúdo desenvolvido. 

Atividades Assíncronas: 
o Vídeos com as gravações das web-aulas 
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o Fóruns coletivos; 
o Tarefas específicas como estudos dirigidos e produção de diários; 
o Análise crítica de vídeos documentários com os temas propostos; 
o Produção de texto coletivo. 

AVALIAÇÃO: Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 

Critérios que serão levados em conta para que o aluno obtenha o resultado “cumprido” 

A avaliação será processual. Os estudantes serão avaliados a partir da participação nas atividades propostas. 
Tais atividades envolvem o acesso ao AVA (moodle) e respostas adequadas aos fóruns coletivos; às tarefas 
específicas como estudos dirigidos sobre temas ou autores discutidos e produção de texto final a ser realizado 
em grupo. Todas as atividades deverão ser postadas no AVA moodle da Unifesp. Será dado conceito “cumprido” 
para os/as estudantes que realizarem o mínimo de tarefas assíncronas, incluindo o trabalho final segundo 
orientações. 
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