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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(  X  )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS PARA ALUNOS COM DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM 

 

Vera Lucia Martiniak – vlmartiniak@uepg.br1 

Eliane Travensoli Parise – elianeparise@gmail.com2 

Dierone César Foltran Junior – dierone@uepg.br 3 

Elenice Parise Foltran - elenice@uepg.br 4 

 

Resumo: Este projeto tem como base inicial e teórica o resultado das ações extensionistas desenvolvidas no 

Laboratório Lúdico Pedagógico – Lalupe. O foco direciona-se para os alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem, principalmente aqueles oriundos da classe desfavorecida economicamente, que ao mesmo tempo, 

está incluída e excluída dentro da escola e da sociedade como um todo. Nessa perspectiva, os princípios 

inclusivos devem ser ampliados a todos os indivíduos, independentemente de suas condições econômicas, sociais 

e cognitivas, adequando a prática pedagógica à diversidade dos alunos. Tem como objetivo geral identificar as 

principais dificuldades de aprendizagem dos alunos do sexto ano do Ensino Fundamental da rede pública nas 

áreas de linguagem e matemática e propor estratégias de ensino que promovam a inclusão educacional por meio 

da elaboração de produtos educacionais. Para atingir os objetivos propostos buscaremos compreender as 

particularidades dos processos de ensino e aprendizagem dos estudantes com dificuldades de aprendizagem no 

 
1  Supervisora no projeto de extensão LALUPE: Laboratório Lúdico Pedagógico; UEPG, Professora no 

Departamento de Educação. vlmartiniak@uepg.br. 

2 Professora formadora, Núcleo Regional de Educação, elianeparise@gmail.com. 

3  Supervisor no projeto de extensão LALUPE: Laboratório Lúdico Pedagógico; UEPG, Professor no 

Departamento de Informática. dierone@uepg.br. 

4  Coordenadora do projeto de extensão LALUPE: Laboratório Lúdico Pedagógico; UEPG, Professora no 

Departamento de Educação. elenice@uepg.br.. 
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contexto da educação inclusiva. Os sujeitos da pesquisa são os alunos do sexto ano da rede pública de ensino do 

município de Ponta Grossa. Os procedimentos metodológicos abrangem a revisão da literatura, coleta de 

informações dos alunos que apresentam maior índice de defasagem da aprendizagem, formação continuada para 

os professores que atuam nessas classes e sistematização de estratégias que auxiliem na superação das 

dificuldades de aprendizagem. 

Palavras-chave: Dificuldades de Aprendizagem. Estratégias Pedagógicas. Educação Inclusiva. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

LALUPE: LABORATÓRIO LÚDICO PEDAGÓGICO 

 

PÚBLICO-ALVO  

Professores da rede pública de ensino, alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem, acadêmicos de cursos de licenciatura da UEPG. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Escolas estaduais e no Laboratório Lúdico Pedagógico. 

JUSTIFICATIVA 

Resultados recentes das pesquisas que elaboraram o estado da arte sobre a produção 

acadêmica relacionada a dificuldades de aprendizagem constataram que a maioria dos estudos 

partem das concepções do professor e convergem na tentativa de conceituação das 

dificuldades de aprendizagem (Oliveira; Menezes, 2012). Por outro lado, a maioria dos 

professores apontam as dificuldades de aprendizagem como sendo de origem cognitiva, 

caracterizando tais estudantes como lentos, desatentos e/ou com alterações cognitivas; alguns 

apontam fatores sociais, psicológicos e sociais (Oliveira, Santos, Aspilicueta e Cruz, 2012). 

Outros pesquisadores apontam também que há um número muito grande de crianças 

encaminhadas para atendimento médico, diagnosticadas pelas escolas como tendo algum tipo 
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de problema. Entretanto, a maioria delas não apresenta nenhum tipo de anormalidade, 

necessitando apenas de uma metodologia diferenciada capaz de proporcionar uma 

aprendizagem mais eficaz (Bossa, 2002). Seabra e Capovilla (2011) apontam que os fracassos 

na aprendizagem têm relação com os fracassos do ensino, ou seja, a escola utiliza um modelo 

teórico conceitual e metodológico que mantém a preservação do fracasso escolar, com índices 

alarmantes e persistentes, especialmente dos processos de alfabetização da população 

brasileira.  

Diante deste cenário é necessário investigar as crianças que apresentam dificuldades 

de aprendizagem, principalmente aquelas oriundas da classe desfavorecida economicamente, 

que ao mesmo tempo, está incluída e excluída dentro da escola e da sociedade como um todo. 

Nessa perspectiva, os princípios inclusivos devem ser ampliados a todos os indivíduos, 

independentemente de suas condições econômicas, sociais e cognitivas, adequando a prática 

pedagógica à diversidade dos alunos. 

OBJETIVOS 

Geral: 

Identificar as principais dificuldades de aprendizagem dos alunos do sexto ano do 

Ensino Fundamental da rede pública nas áreas de linguagem e matemática; 

Propor estratégias de ensino que promovam a inclusão educacional dos alunos que 

apresentam defasagem na aprendizagem, por meio da elaboração de produtos educacionais. 

Específicos: 

a) Verificar as escolas que apresentam maiores fragilidades em relação a leitura, 

escrita e cálculo dos alunos do 6º ano da rede estadual de ensino no município de Ponta 

Grossa, PR;  

b) Identificar os alunos do sexto ano do Ensino Fundamental que apresentam 

dificuldades de aprendizagem; 

c) Levantar as principais dificuldades de aprendizagem na área da linguagem e da 

matemática;  
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d) Propor recursos e metodologias a partir de tecnologias assistivas aos professores 

que atuam nas classes do sexto ano; 

e) Valorizar o papel da universidade como socializadora do conhecimento, além de 

assumir a produção de pesquisas relativas à docência, didática e a metodologias de ensino 

referentes à alfabetização, com a elaboração de estudos de casos ou artigos científicos dando 

visibilidade a boas práticas pedagógicas. 

METODOLOGIA 

Para alcançar os objetivos propostos neste projeto, os procedimentos metodológicos 

a serem adotados consistem nas seguintes etapas: 

1. Revisão bibliográfica: esta etapa consiste na realização de uma revisão 

bibliográfica sobre as principais categorias de análise da pesquisa: aprendizagem, dificuldades 

de aprendizagem, tecnologias assistivas, leitura, escrita, cálculo. O levantamento bibliográfico 

irá mapear a produção científica em relação às dificuldades de aprendizagem em leitura e 

escrita, para o aprofundamento sobre a temática levando em consideração à produção 

científica dos últimos cinco anos. 

2. Pesquisa de campo e coleta de dados: consiste na busca de informações nos locais 

aonde elas se encontram e neste caso, campo quer dizer todo e qualquer ambiente alvo da 

pesquisa. Especificamente, para este estudo o espaço onde os dados serão coletados serão as 

escolas selecionadas que apresentam maior índice de defasagem da aprendizagem. A 

população utilizada para a pesquisa envolverá os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 

que apresentam defasagem de aprendizagem nas áreas de linguagem e matemática, da rede 

estadual de ensino. Nesta etapa toma-se como ponto de partida a caracterização das 

dificuldades de aprendizagem em leitura e escrita, para que possam ser compreendidas e 

assim, realizar uma reflexão quanto às possibilidades dos professores trabalharem com estes 

alunos em sala de aula, de forma que essas dificuldades sejam minimizadas ou superadas 

gerando assim uma maior autoconfiança e motivação em aprender para estes alunos. 

Concomitante, será oferecido um curso de formação continuada por meio do 

Laboratório Lúdico Pedagógico para os professores que atuam nas classes em que há maior 

incidência de alunos com defasagem de aprendizagem. Um programa de formação de 
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professores para uma aprendizagem significativa e emancipadora mediada pelas tecnologias 

assistivas precisa concretizar uma metodologia que requeira do professor uma prática 

inclusiva em um contexto inclusivo. 

3. Procedimento de análise de dados: levando em conta o compromisso assumido 

com as instituições escolares e com os alunos e seus responsáveis os resultados serão 

apresentados e, será disponibilizado aos professores um relatório com o desempenho obtido 

pelos alunos nos testes aplicados. No caso dos alunos que apresentarem atraso na habilidade 

de integração visuo-motora, de percepção visual e/ou coordenação motora serão 

encaminhadas à escola e aos responsáveis, sugestões de atividades para auxiliar no 

desenvolvimento destas habilidades. 

4. Produção dos Recursos e Metodologias: a produção de recursos trata-se de uma a 

elaboração intencional do professor regente que ao organizar um material didático, enquanto 

estratégia metodológica, visa contribuir com o aprimoramento da prática pedagógica e ao 

mesmo tempo minimizar as dificuldades de aprendizagem dos alunos. Assim, a produção de 

recursos é uma elaboração que toma formato prático a ser implementado no contexto da sala 

de aula, com objetivos pertinentes a práxis, ou seja, a ação permeada pela reflexão teórica. Tal 

elaboração é também uma proposição com intenção cooperativa entre o professor e seus 

pares, ou entre o professor e seus os alunos, pois visa contribuir com a aprendizagem destes.  

5. Análise de dados e conclusão: essa etapa consistir em analisar os resultados dos 

dados, da etapa anterior, para identificar se os objetivos foram devidamente alcançados. Os 

resultados alcançados no decorrer da pesquisa serão sistematizados por meio de relatórios e 

artigos científicos que serão divulgados e poderão servir para pesquisas futuras. 

RESULTADOS 

Tratando de ações extensionistas pretende-se observar durante sua realização 

resultados que diretamente possam provocar mudanças na realidade social e educacional dos 

alunos que serão atendidos, bem como identificar mudanças na prática pedagógica dos 

professores participantes. Para os acadêmicos do Curso de Licenciatura contribuirá para o 

fortalecimento da formação inicial por meio do contato direto com a realidade da Educação 

Básica, articulando a teoria com a prática social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Muitos alunos apresentam dificuldades no decorrer da aprendizagem e não conseguem 

finalizar a etapa de ensino devido a esses problemas. Essa constatação é perceptível tanto para 

os profissionais da educação quanto para as famílias dos alunos e, portanto, busca-se melhorar 

a prática pedagógica e consequentemente, a aprendizagem. No início do ano letivo de 2020 a 

equipe do Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa solicitou a formalização de parceria, 

por meio do Laboratório Lúdico Pedagógico da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa/UEPG, para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão que possibilitassem 

a oferta de cursos de formação continuada aos professores para oportunizar estratégias 

pedagógicas diferenciadas aos alunos que apresentam baixo desempenho escolar. Conforme 

dados fornecidos no site da SEED/PR os indicadores educacionais apontam que no sexto ano 

10,30% dos alunos são reprovados, destes 5,60% são aprovados por Conselho de Classe. A 

nota do IDEB referente a 2017, para os anos finais do Ensino Fundamental, continua com um 

índice abaixo do esperado (4,6), pois o estado não atingiu a meta e não alcançou o índice de 

6,0 previsto para este período. O desafio que se apresenta para os professores e gestores 

educacionais é garantir mais alunos aprendendo e com um fluxo escolar adequado a 

idade/série.  
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