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PLANO DE ENSINO  
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes e qual 
carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não será estimada por 
sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das atividades propostas. 

 

UNIDADE CURRICULAR:    
4265 - [PED] DESENVOLVIMENTO MORAL: DA REGULAÇÃO EXTERNA À AUTORREGULAÇÃO - 1 Semestre - 
Vespertino 
 

Carga Horária Total da UC: 75h 

● Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 10 horas 

● Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 65 horas 

Professor(a) Responsável:  

ADRIANA REGINA BRAGA 

Contato: 

adribraga.braga@gmail.com ou 
adriana.braga@unifesp.br  

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1º. 

Departamentos/Disciplinas participantes: Depto. Educação 

OBJETIVOS 

GERAL: Apresentar as bases filosóficas da psicologia moral, assim como as fases do desenvolvimento moral da 
criança, segundo a teoria do Juízo Moral de Jean Piaget. Um estudo da obediência a autonomia moral. 

ESPECÍFICOS: 

1. Analisar os fatores individuais e sociais do desenvolvimento da moralidade. 

2. Compreender a importância das relações interpessoais pautadas no respeito mútuo entre os pares, e 
o adulto e a criança;  

3. Compreender a construção da personalidade moral da autoestima para o autorrespeito. 
4. Refletir sobre o papel do educador e da escola como facilitadores na construção da autonomia moral 

dos seus alunos. 
5. Conhecer diferentes formas de intervenções dos educadores junto às suas crianças. 

 

EMENTA 

Sensibilizar os educandos, futuros educadores, sobre o desenvolvimento da moralidade infantil, na 
perspectiva dos Estudos da Psicologia Genética de Jean Piaget, a construção da personalidade moral, e o papel 
do educador e da escola, na formação moral dos seus alunos. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• As fases do desenvolvimento moral da heteronomia para a autonomia. 
• A construção da personalidade moral da autoestima, para o autorrespeito. 
• Os níveis de desenvolvimento moral segundo Kolberg 
• O papel do educador na formação moral dos sujeitos.  
• A Educação Moral segundo os estudos na formação das Escolas Democráticas 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

● Atividades Síncronas: 5af., das 14:30 às 16 horas 
Encontros síncronos dialogados no Google Meeting institucional, que ficarão gravados e serão postados no AVA Moodle 
da disciplina a ser agendada pelo TI da universidade, ou enviado via e-mail aos alunos. 
 

● Atividades Assíncronas: AVA Moodle ou (caso o professor não consiga registrar a disciplina no 
moodle) enviadas e solicitadas aos alunos via e-mail  

- Leitura de textos acadêmicos sobre os temas centrais, acessíveis em periódicos online. 
- Link a vídeos correlatos aos temas centrais – no Youtube. 
- Discussões assíncronas sobre os temas centrais da disciplina, nos fóruns de discussão do AVA Moodle. 
 

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 

Critérios de avaliação:  

a) Participação e desempenho nas atividades propostas.  

b) Assiduidade nos acessos ao ambiente de aprendizagem da disciplina: Moodle. 

b) Participação nos debates proporcionados pela disciplina. 

c) Qualidade das intervenções realizadas nas atividades interativas. 

d) Qualidade das produções propostas pela disciplina. 

 

Para o trabalho final, os/a estudantes deverão escolher dentre as opções abaixo: 

Produções escrita individual ou em dupla de um projeto de Educação Moral para uma sala do Ensino 
Fundamental 

 Resenha bibliográfica do livro Ética e Valores: Método para o Ensino Transversal. Autor Josep Maria Puig  

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

BATAGLIA, P. U. R., MORAIS, A. D., & LEPRE, R. M. A teoria de Kohlberg sobre o desenvolvimento do 
raciocínio moral e os instrumentos de avaliação de juízo e competência moral em uso no Brasil. Estudos de 
Psicologia (Natal), 15(1), 25-32, 2010. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/epsic/v15n1/04.pdf 

BIAGGIO, A. M. B. Kohlberg e a" Comunidade Justa": promovendo o senso ético e a cidadania na 
escola. Psicologia: reflexão e crítica, v. 10, n. 1, p. 47-69, 1997. Disponível em: 
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http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/veiculos_de_comunicacao/PRC/VOL10N1/05.
PDF 

FINI, LUCILA DIEHL TOLAINE. Desenvolvimento moral: de Piaget a Kohlberg. Perspectiva, v. 9, n. 16, p. 58-78, 
1991. Disponível em: file:///C:/Users/Adriana/Downloads/9127-34035-1-PB%20(1).pdf 

LA TAILLE, Yves de. Moral e ética: uma leitura psicológica. Psicologia: teoria e pesquisa, v. 26, n. spe, p. 105-
114, 2010. Disponível em:  https://www.scielo.br/pdf/ptp/v26nspe/a09v26ns.pdf 

PUIG, J. M. Ética e valores: métodos para um ensino transversal. (Trad. Ana Venite Fuzato; revisão técnica 
Ulisses Ferreira de Araújo), São Paulo: Casa do Psicólogo, 1988. 

TOGNETTA, Luciene Regina Paulino; LA TAILLE, Yves de. A formação de personalidades éticas: representações 
de si e moral. Psicologia: Teoria e Pesquisa, v. 24, n. 2, p. 181-188, 2008. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/ptp/v24n2/06.pdf 

VINHA, Telma Pileggi. Reflexões sobre a teoria de Piaget e a construção da autonomia moral. Revista Dois 
Pontos: teoria e prática em Educação, v. 4, p. 43-46, 1998. 

VINHA, Telma Pilleggi; TOGNETTA, Luciene Regina Paulino. A construção da autonomia moral na escola: a 
intervenção nos conflitos interpessoais e a aprendizagem dos valores. In: Anais do VIII Congresso Nacional 
de Educação da PucPR–Educere eo iii Congresso Ibero–Americano sobre Violências nas Escolas–ciave. 2008. 
p. 11238-11250. Disponível em: https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2008/295_902.pdf 

Complementar 

ARAÚJO, U. Assembléia Escolar: Um caminho para a resolução de conflitos. São Paulo: Moderna, 2004. 

DELVAL, J. La BANDURA, A., Azzi, R. G., & POLYDORO, S. A. J. Teoria social cognitiva: conceitos básicos. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 2008. 

DELVAL, J. Conhecimento social e desenvolvimento moral. IN: Educação, n. 38, p. 121-132, Porto Alegre, ano 
XXII, junho 1999. 

FREITAG, B. Itinerários de Antígona: A questão da moralidade. 4ͣ ed. Campinas, SP: Papirus, 1992. 

LA TAILLE, Y. Vergonha: Ferida da Moral. Petrópolis: Vozes, 2002. 

LA TAILLE, Y. Moral e ética: dimensões intelectuais e afetivas. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

LA TAILLE, Y.  A educação moral: Kant e Piaget. In: MACEDO, Lino de (org.). Cinco Estudos de Educação Moral. 
São Paulo: Casa do Psicólogo., 1996. (Coleção psicologia e educação).  

MENIN, Ma A.S. Desenvolvimento moral, In: PIAGET, Jean et al. Cinco estudos de educação Moral.  Org. Lino 
de Macedo. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1996, (Coleção psicologia  e educação).  

PIAGET, J. O juízo moral da criança. (Trad. Elzon Lenardo), São Paulo. SP: Summus, 1932:1994. 

TAYLOR, C. As Fontes do Self: a construção da identidade moderna. São Paulo: Loyola, 1997. 

VINHA, T.P. O educador e a moralidade infantil: uma visão construtivista. Campinas: Mercado de Letras. São 
Paulo: Fapesp, 2000.  

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

ADRIANA BRAGA Pedagogia Dr. Educação DE 75h 

 



																												UNIVERSIDADE	FEDERAL	DE	SÃO	PAULO	
														ESCOLA	DE	FILOSOFIA,	LETRAS	E	CIÊNCIAS	HUMANAS	

																																																													EFLCH	–	Campus	Guarulhos	

																														
Plano de Ensino para as UCs realizadas por meio de Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

 

 

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

Opção de organização semanal 

De 03 de agosto a 19 de outubro de 2020 

Semanas Atividades e carga horária  Horas 
/semana 

03 a 08/08 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (06/08/20) 
− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
− Tempo destinado à realização das atividades (discutir os 

temas nos fóruns do AVA Moodle, assistir a vídeos etc.): 3h 

6h 

10 a 15/08 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (13/08/20) 
− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
− Tempo destinado à realização das atividades: (discutir os 

temas nos fóruns do AVA Moodle, assistir a vídeos etc.): 3h 

6h 

17 a 22/08 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (20/08/20) 
− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
− Tempo destinado à realização das atividades: (discutir os 

temas nos fóruns do AVA Moodle, assistir a vídeos etc.): 3h  

6h 

24 a 29/08 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (27/08/20) 
− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
− Tempo destinado à realização das atividades: (discutir os 

temas nos fóruns do AVA Moodle, assistir a vídeos etc.): 3h 

6h 

31/08 a 05/09 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (03/09/20) - com 
todas as eletivas 

− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
− Tempo destinado à realização das atividades: 2h 
− Tempo destinado à realização do trabalho final: 1h 

6h 

07 a 12/09 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (10/09/20) 
− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
− Tempo destinado à realização das atividades: 2h 
− Tempo destinado à realização do trabalho final: 1h 

6h 

14 a 19/09 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (17/09/20) 
− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
− Tempo destinado à realização das atividades: 2h 
− Tempo destinado à realização do trabalho final: 1h 

6h 

21 a 26/09 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (24/09/20) 
− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
− Tempo destinado à realização das atividades: 2h 
− Tempo destinado à realização do trabalho final: 1h 

6h 

28/09 a 03/10 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (01/10/20) - com 
todas as eletivas 

− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
− Tempo destinado à realização das atividades: 2h 

6h 
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− Tempo destinado à realização do trabalho final: 1h 

05/10 a 10/10 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (08/10/20) 
− Tempo destinado à realização do trabalho final: 4h30 

6h 

10/10 a 17/10 − Tempo destinado à realização do trabalho final e envio no 
AVA Moodle: 5 h 

5h 

Total de horas em ADE 65h 

19/10/2020 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 

 
 


