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CURSO:Pedagogia 

EIXO TEMÁTICO III: Educação 

Inclusiva e Direito à Diversidade 

 

EMENTA:Identificação das bases biológicas do desenvolvimento humano que tenham 

relação com processos educativos. Compreensão das sequências básicas do 

desenvolvimento físico e dos fatores biológicos e ambientais que o alteram. 

Identificação dos aspectos anatomo-fisiológicos dos aparelhos da visão e audição. 

Identificação das necessidades nutricionais e dos agravos comuns à saúde da criança. 

Relação entre meio ambiente e educação. 

 

OBJETIVOS: 

Geral: 

Identificar os fenômenos biológicos com importante relação com a educação e a 

formação global do aluno, com vistas a conhecer fatores biológicos que contribuem 

para certas diversidades do ser humano e que o fazem ser excluído na sociedade. 

 

Específicos: 

a. Identificar alterações genéticas que comprometem a sequência do desenvolvimento 

físico e alteram a cognição do indivíduo; b. Identificar características comportamentais 

ditas normais e patológicas que sofrem influências genéticas;c. Identificar a sequência 

básica e alterações do desenvolvimento físico; d. Identificar a anatomia e o 

funcionamento do Sistema Nervoso Central em sua particularidade relacional com o 

processo de aprendizagem; e. Compreender o desenvolvimento sexual humano; f. 

Refletir sobre o papel da escola na orientação sexual de crianças e adolescentes; g. 

Identificar a anatomia e o funcionamento da visão e da audição e as alterações que 

podem interferir na educação e na formação global do aprendiz; h. Identificar os 

agravos mais comuns da criança e do adolescente, carências nutricionais e acidentes, 

considerados fenômenos biológicos e comportamentais que podem refletir na educação 

e na formação global do aluno; i. Refletir sobre a relação do ser humano com os demais 

elementos do meio ambiente e as tentativas de mudanças dessa relação por meio da 

educação. 

 

 

 

 



 

 

CONTEÚDO PROGRAMATICO: 

1. O desenvolvimento físico da fecundação ao nascimento: sequência padrão e 

anormalidades. 

1.1. As bases genéticas da hereditariedade. 

1.2. Alterações genéticas que comprometem a sequência do desenvolvimento dito 

normal e alteram a cognição e a definição do sexo. 

1.3. Características comportamentais definidas por fatores biológicos e ambientais. 

 

2. O desenvolvimento físico após o nascimento: sequência padrão e 

anormalidades. 

2.1. Sequência básica do desenvolvimento físico; padrões e diferenças entre homens e 

mulheres em relação a tamanho e forma; ossos; músculos; gordura; coração e pulmão; 

hormônios. 

2.2. Desenvolvimento do Sistema Nervoso Central: aspectos anatômicos e fisiológicos 

e bases para a aprendizagem. 

2.3. Desenvolvimento sexual: 

- Aspectos anatômicos e fisiológicos da reprodução humana. 

- Orientação sexual: diretrizes teóricas e temas para orientação sexual de crianças e 

adolescentes. 

 

3. Agravos que podem interferir no processo educativo. 

3.1. Acuidades e deficiências no desenvolvimento perceptivo: visão e audição 

(anatomia e funcionamento). 

3.2. Carências nutricionais: desnutrição proteica e caloriproteica; avitaminoses e falta 

de minerais. 

3.3. Doenças e agravos comuns da criança e do adolescente. 

3.4. Acidentes na escola: noções de primeiros socorros. 

 

4. Meio ambiente e educação  

4.1. Problemas ambientais: a educação como forma de mudanças na relação do ser 

humano com os demais elementos do ambiente. 
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