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I.  IDENTIFICAÇÃO
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Pré-Requisi tos:  Psicologia da Criança – Códico:  4231– CH:60
Curso:  Pedagogia  

 

II.  EMENTA
1.     Antecedentes históricos da educação infantil .Análise do sistema público de educação 
infantil  no contexto brasi leiro.A função da educação infantil  e a criança atendida.Análise de 
prát icas pedagógicas nesse nível  de ensino

 III  .OBJETIVOS
1.   Discutir  antecedentes históricos,  a  concepção social  de criança e sua influência no 

desenvolvimento da Educação Infantil  no Brasi l .

2.   Analisar  a função da Educação Infantil  e  as polít icas de atendimento a esse nível  de 
ensino no contexto brasi leiro.

3. Conhecer propostas curriculares de Educação Infanti l ,  compreendendo seu processo 
de construção,  seus princípios,  s ituando-as no contexto que as geraram e analisando-
as à luz de modelos  teóricos cognit ivistas.

  IV.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO(Tópicos para o desenvolvimento das aulas) :

1-Fundamentos históricos - filosóficos da Educação Infantil

• Precursores da Educação Infantil.

• A influência européia na organização da educação para a infância no Brasil.

•Tendências Pedagógicas da educação infantil no Brasil(romântica,cognitiva e crítica). 

2-A concepção de criança,  sua condição social  de ser  histórico,  polít ico e cul tural.

3-A Educação Infanti l  no Brasi l:

• Os propósitos das instituições dedicadas a Educação Infantil

• Os serviços de intervenção social e a infra – estrutura dos ambientes da Educação Infantil

4-O entendimento de criança:

•O desenvolvimento da linguagem,motricidade e cognição.

•O trabalho pedagógico com múltiplas linguagens.

• O atendimento à diversidade.

5- Propostas oficiais do MEC para a Educação Infantil(RCNEI).



6- A prática pedagógica:

• A programação educacional da creche e de outras instituições que realizam  serviços de atendimento   infantil.

7-  A formação profissional  para a educação infanti l

 V.METODOLOGIA
-  As  atividades  de  estudo  serão  real izadas  através  de  lei turas,  aulas  exposi tivas,vídeos, 
discussões,  pesquisas,  análise  de  si tuações  práticas  confrontadas  com estudos  teóricos  e 
produções escritas.

 VI. avaliação
-  Será  real izada  durante  o  desenvolvimento  das  atividades  propostas,considerando-se  a 
dimensão  articuladora  entre  os  estudos  teóricos  e  os  t rabalhos  de campo.Os  instrumentos 
avaliativos  serão  debates,  produções  escri tas,  em  grupo  e  individual ,estudos  dir igidos, 
exposições e reflexões sobre os dados coletados no campo.  -   
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