
 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

Disciplina:  Fundamentos e Metodologia em Educação Infantil II  

Código da Disciplina: EDU 334 

Curso: Pedagogia                                             Período de oferta da disciplina: 6º 

Faculdade responsável: PEDAGOGIA 

Programa em vigência a partir de: 2015 

Número de créditos: 03                  Horas-aula: 54            Carga Horária total: 45 

 

EMENTA: 

Perfil do educador infantil. Conteúdos conceituais, atitudinais e procedimentais na 

educação infantil. Organização dos conteúdos por eixos temáticos. Materiais 

pedagógicos. Psicomotricidade. Interação e diversidade. Arte na educação infantil. 

Processo de avaliação. 

 

OBJETIVO GERAL (Considerar habilidades e competências das Diretrizes 

Nacionais): 

Desenvolver estudos sobre o perfil do educador infantil, os conteúdos e sua organização 

e utilização dos materiais pedagógicos de modo a contemplar a psicomotricidade, a arte, 

a interação e diversidade a fim de ampliar a fundamentação que subsidia o processo de 

educação infantil. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Discutir a profissionalização docente na educação infantil a fim de analisar o 

trabalho docente na educação infantil bem como as condições de trabalho e 

carreira.   

 Identificar os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais na/para a 

educação infantil de modo a possibilitar a compreensão dos eixos temáticos 

propostos pelo RCNEI e suas implicações no cotidiano da Educação Infantil. 

 Incentivar a utilização da arte e de materiais pedagógicos para a educação 

infantil de forma que sejam articuladas, nesta fase, a psicomotricidade, a 

interação entre as crianças para que seja desenvolvida a formação para 

diversidade. 

 Reconhecer a avaliação como processo contínuo e cumulativo que subsidia o 

cotidiano da educação infantil para a formação ampla e interdisciplinar. 



 

CONTEÚDO (Tópicos): 

I. PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: GESTÃO E FORMAÇÃO 

1.1 Na gestão da educação infantil nós temos meninas no lugar de professoras? 

1..2 A formação do professor de educação infantil: novos tempos velhos problemas. 

1.3 A formação inicial e continuada e a profissionalidade específica dos docentes que 

atuam na educação infantil. 

1.4 Entre a casa e a creche, entre a creche e a escola. 

1.5 Autonomia de professores da educação infantil: “a coisa vira, e o professor se 

vira” 

 

II.  A IMPORTÂNCIA DOS CONTEÚDOS: 

2.1 Conceituais 

2.2 Procedimentais 

2.3 Atitudinais 

 

III.  OS EIXOS TEMÁTICOS DO RECNEI: 

3.1 Movimento 

3.2 Música 

3.3 Artes Visuais 

3.4 Linguagem oral e Escrita 

3.5 Natureza e Sociedade 

3.6 Matemática 

 

IV.  MATERIAIS PEDAGÓGICOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

4.1 O que são? Quais cuidados? 

4.2 Materiais pedagógicos, brinquedos e brincadeiras 

       4.3 Dinamizadores das brincadeiras infantis 

 

V. PSICOMOTRICIDADE E O DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

       5.1 Considerações gerais 

       5.2 A estimulação psicomotora 

       5.3 Aspectos do desenvolvimento motor 

       5.3.1 equilíbrio 

       5.3.2 lateralidade 

       5.3.3 esquema corporal 



 

VI. AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

      6.1 Concepção de Avaliação na Educação Infantil 

      6.2 Avaliação Infantil: o texto da LDB 

      6.3 Sistematização avaliação da Educação Infantil 

      6.3.1 Instrumentos: Portifólio, Fichas (indicadores do processo de aprendizagem), 

Pareceres descritivos ou relatórios do desenvolvimento global da criança 

      6.3.2 Recursos de apoio à avaliação: fotografias, audiovisuais 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Os conteúdos serão trabalhados, privilegiando: 

- levantamento do conhecimento prévio dos estudantes; 

- motivação com leituras, charges, situações problemas ou pequenos vídeos; 

- Exposição oral / dialogada; 

- Discussões, debates e questionamentos; 

- Leituras e estudos dirigidos; 

- Atividades escritas individuais e em grupos; 

- Apresentações por parte dos alunos de: plenárias, painéis, mini aulas etc. 

 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

 

A avaliação, formativa e também somatória, decorrerá considerando todas as atividades 

programadas e executadas: apresentação do tema das aulas; discussões e debates dos 

temas estudados; atividades escritas. Serão observados os seguintes critérios: 

conhecimento, frequência, participação, pontualidade, responsabilidade; entrosamento 

com o grupo; qualidade do material escrito e apresentado; postura do (a) acadêmico (a) 

na elaboração e na apresentação dos trabalhos; criatividade; enfoque dado aos conteúdos. 

Avaliação escrita. Análise dos posicionamentos orais quando em debate e também 

através de questionamentos e interações do acadêmico dirigidas ao professor ou ao 

grupo. 
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