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EMENTA 

Análise do processo de adaptação da criança no início da escolarização e sua relação 

social. Organização da dinâmica pedagógica do atendimento educacional infantil em 

perspectiva de continuidade de sua formação. Estudo dos Referenciais e as Bases Legais 

da Educação Infantil no Brasil, assim como, pressupostos e princípios que nortearam e 

norteiam as políticas educacionais da criança de zero a cinco anos de idade. 

 

OBJETIVOS 

Estudar os objetivos da Educação Infantil, bem como oportunizar a reflexão de como 

acontecem os processos de aprendizagem da leitura e da escrita e como organizar, a partir 

desse conhecimento, situações didáticas adequadas às necessidades de aprendizagem e 

pautadas pelo modelo metodológico de resolução de problemas, ampliando os 

conhecimentos prévios e verticalizando outros aspectos linguísticos, desenvolvendo uma 

postura crítica, reflexiva nas diversas situações comunicativas. 

 

PERFIL DO EGRESSO 

O curso de Pedagogia da FAT objetiva a formação do profissional do magistério capaz de 

atuar com ética e compromisso em espaços escolares e não escolares, na promoção da 

aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos 

níveis e modalidades do processo educativo. Além disso, visa à formação desse 
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profissional capaz de reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, 

cognitivas, emocionais, afetivas, sociais, de gênero e de etnia dos educandos nas suas 

relações individuais e coletivas; e capaz de identificar problemas socioculturais e 

educacionais, respeitando as diferenças existentes na sociedade. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I Unidade 

• Conceitos epistemológicos sobre criança, infância e educação infantil 

• A criança como ser histórico, social e de direitos 

• Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil  

• Plano Nacional de Educação – PNE – Educação Infantil  

• Programas e projetos institucionais para a Educação Infantil  

• A escola como espaço de socialização e sociabilidade  

II Unidade  

• A identidade do atendimento na Educação Infantil 

• A função sociopolítica e pedagógica da Educação Infantil 

• A visão de criança: o sujeito do processo de educação 

• A organização curricular da Educação Infantil 

• Avaliação na educação infantil; 

• A importância e dos brinquedos e brincadeiras no processo cognitivo da criança 

 

METODOLOGIA 

O trabalho da disciplina Fundamentos e Didática da Educação Infantil será 

desenvolvido sob as bases da concepção sócio-interacionista. Para tanto, serão utilizadas 

técnicas de ensino e aprendizagem que possibilitem a construção do conhecimento 

através de leituras, reflexões, interações e diálogo entre teoria e prática. Dessa forma, 

serão utilizadas os seguintes métodos: levantamento de conhecimentos prévios, leitura e 

discussão de textos, trabalhos em grupo, produção textuais, exposições participadas, 

memoriais, atividades práticas, exibição de vídeos, construção de mapas conceituais, entre 

outras atividades. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será quali-quantitativa, por considerar o desempenho do estudante nas 

atividades propostas e por atribuir conceitos que serão convertidos em média no final do 

processo. 
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Instrumentos de avaliação: resumos, apresentações orais, relatórios de observação, 

mapas conceituais e prova escrita.  
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