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PSICOLOGIA DO

DESENVOLVIMENTO

Aula  - A criança de 6 a 11 anos

Desenvolvimento Físico, Cognitivo e Social



A entrada no Ensino Fundamental

representa uma mudança no desempenho

cognitivo.

Agora ganha status de aprendizagem,

responsabilidade, competência e

inteligência.

Período que não recebe atenção, pois

parece que nada está ocorrendo.



DESENVOLVIMENTO FÍSICO



DESENVOLVIMENTO FÍSICO



DESENVOLVIMENTO COGNITIVO

 Piaget (1995) denominou esse conjunto de regras

elaborado pelas crianças de operações concretas.

 São esquemas abstratos, internos, como a conservação,

a adição, a subtração, a ordenação, etc.

 As operações ajudam as crianças na compreensão de

problemas como conservação, seriação e inclusão de

classe.

 As crianças, neste período da vida, dão menos

importância às características superficiais, externas,

dos objetos, e ficam mais atentas ao valor que eles

possuem, dando uma continuidade aos mesmos.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

 Os relacionamentos estabelecidos pela criança

são peças fundamentais para a composição do seu

eu.

 Não há como negar que as mudanças cognitivas

que acontecem na vida de uma criança, de certa

forma, vão preparando-a para o mundo dos

adultos.

 Contudo acreditamos que, nesta fase da vida, são

os fatores sociais que mais influenciam na

trajetória a percorrer ao longo dos anos.



DESENVOLVIMENTO SOCIAL



RELAÇÃO COM OS PAIS



RELAÇÃO DOS PAIS COM A ESCOLA



FUNÇÃO DA ESCOLA

 A escola, importante tanto para o aluno como para a
sociedade, é a instituição onde a aprendizagem ocupa o foco
da atenção dos que trabalham e estudam nela.

 É o processo pelo qual ocorrem as multirrelações cotidianas,
apreensão de conhecimento dentro e fora do espaço escolar.

 A escola é somente um dos espaços formadores da educação e
da personalidade do sujeito.

 O período escolar, nos anos iniciais e obrigatórios do Ensino
Fundamental, é parte essencial do desenvolvimento das
crianças que frequentam este espaço.

 Em contato com outras crianças, professores e demais
funcionários, que serão construídas novas amizades, novas
referências que influenciarão direta mente no
desenvolvimento da criança.



O COTIDIANO ESCOLAR



 A escola tem a função de socializar e mediar a

construção dos conhecimentos construídos

historicamente pela humanidade, aliado a isto,

estará construindo uma forma de ser nos

alunos. Constituindo personalidades, cidadania,

ética, valores e criando uma cultura.



O PAPEL DA ESCOLA
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