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Conceitos do desenvolvimento humano. Fatores determinantes do processo de desenvolvimento.
Principais teorias. O desenvolvimento da criança e do adolescente no contexto sócio-cultural
( sico, cogni vo e sócio-emocional). Tarefas de desenvolvimento na infância e adolescência.
Tarefas de desenvolvimento e interesse na vida adulta. Psicologia da Aprendizagem: aspectos
históricos e sócio-culturais, conceituações, caracterís cas, fatores e condições de aprendizagem.
teorias da aprendizagem. Mo vação. Retenção. transferência e esquecimento. distúrbios da
aprendizagem. adaptação escolar.
OBJETIVOS
Analisar cri camente conceitos e princípios básicos das principais vertentes teóricas dedicadas ao
estudo da psicologia do desenvolvimento humano. Discu r temas e questões relevantes ao estudo do
desenvolvimento humano em sua intersecção com a prá ca pedagógica. Conhecer os aspectos
históricos e sociais que norteiam a psicologia da aprendizagem. Caracterizar o processo de
aprender conceituando aprendizagem nas diversas abordagens psicológicas. Analisar: os enfoques
teóricos da aprendizagem (dentro das posturas educacionais que as mesmas adotam); os conceitos
básicos de mo vação, reﬂe ndo sobre sua importância no processo ensino-aprendizagem.
Iden ﬁcar os principais distúrbios que afetam a aprendizagem, analisando-os frente às ins tuições
educacionais.
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