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DISCIPLINA: Infância, Desenvolvimento e Aprendizagem  
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16h/a 
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Objetivo Geral:  

 

Contribuir para a compreensão dos fatores e condições biológicas, sociais e culturais que 

impactam o desenvolvimento e aprendizagem da criança de 0 a 5 anos e, por conseguinte, de sua 

vida escolar posterior. 
 

Objetivos Específicos:  

 

- Propiciar o conhecimento dos conceitos de aprendizagem e desenvolvimento; 

- Contribuir para que se identifiquem as características e os aspectos que contribuem ou não para 

o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças; 

- Favorecer a reflexão sobre a relação entre aprendizagem e desenvolvimento como componentes 

indissociáveis para a compreensão da criança; 

- Proporcionar a análise de métodos e estratégias que favorecem o desenvolvimento e facilitam a 

aprendizagem das crianças, discutindo sobre dificuldades que possam influenciar em seu 

desempenho acadêmico e pessoal;  

- Estimular a compreensão sobre as relações interpessoais entre professores, alunos e suas famílias 

nos contextos educacionais, verificando a importância destas no desenvolvimento e na 

aprendizagem do/a aluno/a;  

- Incentivar a compreensão da diversidade sociocultural, étnica, de gênero, socioeconômica para 

as análises em relação à aprendizagem e desenvolvimento. 
 

 

 

 

 

OBJETIVOS  

FICHA DE DISCIPLINA 



 

 

 

 

 

Conceito(s) de desenvolvimento e aprendizagem. A importância da aprendizagem no 

desenvolvimento humano e vice-versa. As relações entre desenvolvimento e aprendizagem e a 

indissociabilidade dos aspectos biológicos e socioculturais para o desenvolvimento psicológico da 

criança. 

 

 

 

 

 

UNIDADE I – Desenvolvimento humano e infância 

- Conceito de desenvolvimento humano 

- Fatores que impactam o desenvolvimento humano 

- Relação entre desenvolvimento humano e educação escolar 
 

UNIDADE II – Aprendizagem e infância 

- Conceito(s) de aprendizagem 

- Fatores que impactam a aprendizagem 

- Relação entre aprendizagem e educação escolar 

 

UNIDADE III – Fatores psicossociais que contribuem para a aprendizagem escolar 

- Condições para a ocorrência da aprendizagem 

- Preconceitos, estereótipos sociais e expectativas que interferem no processo ensino-aprendizagem 

- Diversidade de gênero, étnica e sociocultural na infância 
 

UNIDADE IV– Relações interpessoais e práticas educativas   

- A interação da criança com a escola e com o professor 

- A interação da criança com outras crianças 

- A interação da criança com a família 

- A interação da família-escola  
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