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LEIA EM VOZ ALTA O QUE ESTÁ NO TRIÂNGULO

UMA
AVE NA

NA ÁRVORE



Você pode não ter percebido o “ NA”

Assim, as crianças com dificuldades de aprendizagem
frequentemente não processam de maneira correta o que está
diante de seus olhos ou a informação que ouvem.



APRENDIZAGEM

atitudes                                            conhecimentos

valores                                                      

habilidades

Processo de 
aquisição



Vídeo



APRENDER

MUDAR O COMPORTAMENTO

Estudo

Ensino

Experiências 



APRENDIZAGEM

• RECEPTIVA = O  sujeito recebe o conhecimento; não o descobre e 
nem o transforma. Processo de repetição.

• SIGNIFICATIVA =  O sujeito interage com o conhecimento , o 
compreende e o relaciona com conhecimentos anteriores. Processo 
de construção. 

Vídeo Skinner e aprend. Signiticativa.



Áreas cerebrais 



LESÕES CEREBRAIS

Causam múltiplos problemas

Súbitos                                              sutis ( imperceptíveis por algum 
tempo)



Vídeo



DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

Podem ou não ser decorrentes de lesões cerebrais:

❖Questões escolares;

❖Questões ambientais;

❖Características individuais de aprendizagem;

❖ Dificuldade com materiais e/ou conteúdos específicos ( dificuldade 
transitória). 



Em algumas situações, parece que o cérebro “ não responde”.

DIFICULDADE

Limite

O desempenho esperado                                      O desempenho real



DIFICULDADES QUE MAIS CAUSAM PROBLEMAS ESCOLARES

Percepção visual                    

Habilidades motoras finas

Percepção visual

Processamento da linguagem

Atenção

Cuidados que a 
escola deve ter

Não interpretar a 
dificuldade como um 
ato voluntário, isto é, 

a criança é assim 
porque quer. A 

criança com 
dificuldade faz 
esforços e não 

consegue. 



Atividade em Grupo

Apontar os aspectos do conteúdo discutido em aula que mais chamou a atenção do grupo,
relatando sua importância e a articulação com o trabalho do professor em sala de aula.

1) Quais os aspectos ressaltados pelo do grupo?

2) Qual a importância desses aspectos apontados para a prática pedagógica?

3) Qual a contribuição desses aspectos na formação do professor?

OBS: Essa atividade será o ponto de partida para que o professor possa iniciar uma
discussão coletiva dos aspectos apontados pelo grupo classe.
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