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PEDAGOGIA

I1. EMENTA
A atividade lúdica no processo de desenvolvimento infantil. O lúdico e a prática pedagógica. A
diferença entre jogos e brincadeiras. O lúdico como forma de linguagem e elemento didático.
II1. OBJETIVOS:
1. Compreender a importância do brincar e da atividade lúdica no processo de desenvolvimento
infantil;
2. Entender a importância da atividade psicomotora no contexto das práticas pedagógicas;
3. Oportunizar ao aluno o entendimento da atividade lúdica no processo de aprendizagem
IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Unidade I – A educação e o lúdico
- O papel do brincar nas práticas pedagógicas;
- Lazer e recreação; conceitos fundamentais;
- Diferenças entre brincadeiras e jogos.
Unidade II – As aprendizagens e a relação entre jogos e brincadeiras
- A origem dos jogos e a história da atividade lúdica;
- O método clinico de aprendizagem através de jogos segundo Piaget;
- A brincadeira e os jogos infantis como modo de representação do mundo adulto.
Unidade III - A atividade lúdica e a prática pedagógica
- As teorias pedagógicas e os jogos;
- Os jogos na estrutura dos Parâmetros Curriculares Nacionais;
- A brincadeira e as suas mais diversas formas de representação nas ações educativas;
- O uso de materiais pedagógicos e as práticas didáticas.

V. AVALIAÇÃO
A avaliação será feita levando em consideração o desempenho dos alunos no que diz respeito ao
conteúdo de cada uma das unidades programáticas.
Cabe ressaltar que o processo de avaliação ocorrerá concomitante com o cumprimento das
leituras, fichamentos, participações nas discussões, trabalhos em grupos, trabalhos individuais,
dinâmicas, jogos e exposição de trabalhos através de oficinas pedagógicas.
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