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INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo apresentar três
artigos do portal Scielo: 1- Ambiente pedagógico
na educação infantil e a contribuição da
psicologia; 2- Psicologia escolar em Educação
infantil: Reflexões de uma atuação; 3Desenvolvimento da personalidade da criança: O
papel da Educação Infantil. Além de relaciona-lós
entre si, e com a disciplina de Psicologia do
Desenvolvimento e Educação.

Ambiente
pedagógico na educação
infantil e a contribuição
da psicologia
● O espaço não é um ambiente neutro;
☆ Necessidade de organizar e planejar o ambiente de maneira
crítica, reflexiva e colaborativa;

● A criança se expressa por meio de múltiplas linguagens;
☆ Ambientes sem reflexão sobre as intenções pedagógicas;
● O ambiente como um espaço de favorecimento ou inibição da
competência e motivação da criança;

Autoras: Ana Rosa Picanço Moreira/
Tatiana Noronha de Souza
Revista: ABRAPEE
V.20, n.2, p.229-239, Mai/ Ago 2016

Psicologia escolar
em Educação infantil:
Reflexões de uma atuação
☆ A educação infantil como momento de desenvolvimento da
criança;

● Estudo da criança na sucessão das etapas de desenvolvimento;
☆ A educação infantil como momento de oferecer subsídios para a
atuação do educador e psicólogo escolar

● Estágios do personalismo: Período de negação, Idade da graça, e
Período da imitação;

☆ A Psicologia escolar atuando de forma interdisciplinar;

Autoras: Tatiana Vokoy/ Regina Lúcia Sucupira
Pedrosa
Revista: ABRAPEE
V.9,n.1, p.95-104, jun/nov,2005

Desenvolvimento
da personalidade da
criança: O papel da
Educação Infantil
● Docente como agente que interfere na formação da
personalidade da criança;

☆ Personalidade como uma função complexa do psíquismo;
● Personalidade da criança resultante da sua biografia;
☆ Linguagem oral desenvolvida a partir da manipulação de
objetos;

● Professor atuando primordialmente na Zona de
Desenvolvimento Iminente (ZDI) da criança;

Autora: Michele de Freitas Bissoli
Revista: Psicologia em Estudo
v.19, n.4, p.587-597, out/dez 2014

Relacionado os artigos

☆ Ambiente escolar como um espaço muito importante
para o desenvolvimento das crianças;

☆ Profissionais da educação como agentes que

interferem de forma direta e indireta nesse processo;

☆ Relações sociais das crianças sendo fundamentais para
o seu desenvolvimento;

☆ O conceito histórico-cultural na Educação Infantil;
☆ A escola como local de aprendizagem dos conteúdos
da cultura;

Relação com a
disciplina
▪︎ Relação dos artigos com o conceito de Mediação
Simbólica de Lev Vigotski;

▪︎ Pensamento e Linguagem sendo desenvolvido na
Educação infantil;

▪︎O conceito de Desenvolvimento e Aprendizagem;
▪︎A Intervenção Pedagógica no processo de
desenvolvimento infantil;

▪︎ Os Estágios do personalismo de Henri Wallon;
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