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Plano de Ensino 

Disciplina: PSICOLOGIA ESCOLAR 

Curso: Psicologia 

Período Letivo: 2018 Série: 3º Obrigatória ( X )   Optativa (   ) 
CH Teórica: 140 CH Prática: 20 CH Total: 160 horas 

Obs:  

 

I - Objetivos 
Gerais: 

Compreender a inserção da Psicologia Escolar no contexto educacional brasileiro, bem como, 

a  atuação do psicólogo escolar nas instituições de educação formal. 

Específicos: 

- Conhecer a introdução da psicologia na educação; 

- Compreender a Psicologia Escolar (fundamentos teóricos) e as práticas (aplicabilidade) do 
psicólogo escolar; 

- Entender a história da psicologia escolar no Brasil e suas relações com os mais diversos 
momentos sociais e políticos que contextualizam suas práticas: ora excludentes e 
patologizantes, ora democráticas e promotoras de mudanças sociais;  

- Conhecer as práticas contemporâneas de atuação do psicólogo escolar no contexto da 
educação brasileira e suas políticas públicas; 

- Organizar diagnóstico e intervenção em instituições educacionais; 

- Relacionar as práticas do psicólogo escolar e suas possibilidades de 
compreensão/intervenção junto aos principais fenômenos que ocorrem no cenário da 
educação atual. A título de ilustração: a violência, a indisciplina, o bullying, dentre outros. 

 II - Ementa 

Fundamentação Teórica do Psicólogo Escolar na História da Educação. Caracterização da área 

de atuação do Psicólogo Escolar no Brasil. A atuação acrítica e perpetuando o estado das 

coisas. Novas possibilidades de intervenção do Psicólogo Escolar em instituições educacionais 

junto a crianças e adolescentes. A atuação do Psicólogo Escolar nas políticas públicas de saúde 

e educação, as situações específicas de atuação. O Psicólogo como agente de mudanças. 

III - Descrição do Programa: Unidades de Ensino 

I - Introdução da psicologia na educação brasileira; 

- História da psicologia escolar no Brasil: fundamentos teóricos e práticos; 
1º BM 

II - Práticas em Psicologia Escolar: 

- Visão crítica da orientação de atuação excludente, psicologizante, patologizante e 
medicalizante do psicólogo escolar; 

2º BM 
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III - Novas possibilidades de diagnóstico e intervenção do Psicólogo Escolar em 
instituições educacionais segundo as Politicas Públicas de Educação; 3º BM 

IV – Temas atuais em Psicologia Escolar: 

Indisciplina; Bullying; Violência; Escolas democráticas ou alternativas; 
4º BM 

IV - Tempo de estudo discente (TED) 

- Resenha do documentário: “Pro dia nascer feliz”, de João Jardim, à luz dos textos 
trabalhados em sala de aula; 1º BM 

- Redação crítica correlacionando à entrevista ”Psicologia de resistência ao 
estabelecido” de Maria Helena de Souza Patto, concedida ao CRP de São Paulo, às 
explanações e discussões dos textos em sala de aula;  Link da entrevista: 
http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/jornal_crp/121/frames/fr_dialogos.aspx 

2º BM 

- Pesquisa, resumo e análise de artigo na base de dados Scielo;  
O aluno deverá descrever e avaliar um artigo publicado em periódico científico nos 
últimos cinco anos (2012-2017), cujo conteúdo contenha o relato de uma prática de 
diagnóstico e/ou intervenção em psicologia escolar.   

3º BM 

- Questionário dirigido do documentário: “Quando sinto que já sei”, idealizado por 
Antônio Sagrado Lovado. 
 

4º BM 

V - Acessibilidade pedagógica 

- Aulas expositivas e dialogadas; 

- Preparação de seminários, 

- Trabalhos em grupo; 

- Pesquisa bibliográfica. 

VI - Procedimentos de ensino e aprendizagem 

- Aulas expositivas e dialogadas, discussões dirigidas em sala de aula e trabalhos em grupo; 

- Paralelos entre a Psicologia, a Escola e a Sociedade; 

- Avaliações bimestrais. 

VII - Atividades avaliativas 

Nos termos regimentais – Capítulo VI, por meio de provas bimestrais, produção de 
fichamentos e atividades complementares, de forma constante e reflexiva. 

VIII - Projetos 

Projeto Interdisciplinar Integrador do Curso 

Projeto Sustentabilidade Socioambiental de Gestão da IES, no Ensino, Pesquisa e extensão 
Projeto de Extensão Fadap/FAP. 

IX - Temas obrigatórios 

Educação Ambiental 

Educação em Direitos Humanos  

http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/jornal_crp/121/frames/fr_dialogos.aspx
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Relações Étnico-Raciais dos Afrodescendentes e Indigenistas 
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