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O que é Aprendizagem?



O que é Aprendizagem?

A aprendizagem pode ser traduzida 
como a capacidade e a possibilidade 
que as pessoas tem para perceber, 
conhecer, compreender e reter na 
memória as informações obtidas. 
( TOPCZEWSKI, 2002).







O que é dificuldade de 
aprendizagem?



Dificuldade de Aprendizagem

“a dificuldade de aprendizagem é 
uma situação momentânea na vida do 
aluno, que não consegue caminhar 
em seus processos escolares, dentro 
do currículo esperado pela escola, 
acarretando comprometimento em 
termos de aproveitamento e/ou 
avaliação” (Hashimoto, 1977,105)



DIFICULDADES DE 
APRENDIZAGEM

 Há potencial normal de 
aprendizagem, caracterizado por 
discrepância entre as capacidades e 
o nível de realização. 

 Verifica-se integridade global 
sensorial, motora, uma inteligência 
média (ou alta), mas com 
desempenho, rendimento escolar 
abaixo do esperado para o estágio de 
desenvolvimento.



...Olhar par a criança e o 
seu entorno, avaliando 
os diferentes contextos 
em que ela se insere, 
antes de tentar 
“enquadrá-la” nesta ou 
naquela “classificação”, 
sobretudo porque a 
presença de uma 
dificuldade de 
aprendizagem não 
implica necessariamente 
um transtorno ou 
distúrbio. ( RELVAS, apud 
SAMPAIO e FREITAS, 2014.



Como Identificar Problemas na 
Aprendizagem?

Alguns pontos relativos ao cotidiano da criança 
devem ser observados:

Apresenta dificuldade para entender e seguir tarefas 
e instruções;

Apresenta dificuldade para relembrar o que alguém 
acabou de falar;

 Não domina com destreza a leitura, escrita e 
conteúdos relativos a matemática;

 Apresenta dificuldades relativas a coordenação 
motora;

Perde com facilidade seu material;
Tem dificuldade para entender o conceito de tempo, e 

noções de espaço;
 Manifesta irritação ou excitação com facilidade.



O que fazer diante das 
Dificuldades de  Aprendizagem?

É necessário que se adote na sala de 
aula ao lidar com alunos que enfrentam 
dificuldades relativas a aprendizagem 
“uma pedagogia diferenciada”, ou seja 
uma abordagem com estratégias e 
instrumentos que atinja a necessidade do 
estudante.

O objetivo é considerar a diversidade dos 
alunos, seu nível real de conhecimento e 
dar a todos a chance de aprender.
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Aspectos Orgânicos

Pré-natal:
_ Genéticas;
_ Doenças viróticas da mãe;
_ Deficiências nutricionais na gravidez;
_ Alcoolismo;
_ Tabagismo;
_ Drogas;



Aspectos Orgânicos

Perinatais:
_ Anoxia ou Hipoxia ( Oxigenação insuficiente);

_ Prematuridade;
Pós- natais:

_ traumatismos ou acidentes com 
sequelas neurológicas;

_ Doenças infecciosas ( meningite, 
sarampo, intoxicação, desnutrição, etc).



Aspectos Ambientais

Privação Cultural e econômica;
Falta de estímulos; 



Aspectos Ambientais

Desorganização 
familiar: Pais 
desorganizados e 
esquecidos;

Pais que cobram, 
mas não dão 
exemplos, não se 
interessam por 
estudos, leituras;



Aspectos Ambientais
Falta de orientação e acompanhamento dos pais 

nos estudos. 
Falta de rotina;

                                    



Aspectos Ambientais

Falta de limites;



Aspectos Emocionais
Super proteção dos pais, 

ocasionando fragilidade do  
ego 

e falta de autonomia



Aspectos Emocionais
Criança/adolescente rejeitada por um ou ambos 

os pais;
Presença de situações no ambiente familiar com 

as quais a criança/adolescente não é capaz de 
lidar, como alcoolismo, drogas, violência, abuso 
sexual.



Aspectos Emocionais

Bullying
Autoestima rebaixada, ausência de 

auto- defesa, sentir-se perseguido.



Aspectos Pedagógicos

Metodologia inadequada;



Aspectos Pedagógicos

Salas cheias;



Aspectos Pedagógicos

Desconhecimento da realidade 
cognitiva dos alunos;

                                   
                                 



Aspectos Pedagógicos

Falta de Planejamento das atividades;





 Distúrbio de Aprendizagem

O distúrbio de Aprendizagem afeta 
o modo pelo qual crianças com 
inteligência média, ou acima da 
média, recebem, processam ou 
expressam informações e se 
mantém por toda vida. Isto prejudica 
a habilidade para aprender 
habilidades básicas em leitura, 
escrita ou matemática. 



 Distúrbio de Aprendizagem

A coordinated 
Campaign for Learning 
Dissabilities (CCLD), 

Organização ligadas aos 
distúrbios de 

aprendizagem, define-os 
como “uma desordem 

neurobiológica na qual o 
cérebro da pessoa 

trabalha ou é estruturado 
de maneira diferente”. 













DPAC





Fixe seus olhos no texto e 
deixe que sua mente leia:

• 35T3 P3QU3N0 T3XTO 53RV3 
P4P4 M05TR4R COMO N0554 
C4B3Ç4 CONS3GU3 F4Z3R 
COI545 IMPR3551ON4NT35! 
R3P4R3 N155O!NO COM3Ç0 
35T4V4 M310 COMPLIC4DO, M45 
N3ST4 L1NH4 SU4 M3NT3 V41 
D3C1FR4ND0 O CÓD1GO 
4UTOMAT1C4M3NT3, S3M 
PR3C1S4R P3NS4R MU1T0, 
C3RT0?



POD3 FIC4R B3M ORGULHO5O 
D155O! SU4 C4P4C1D4D3 M3R3C3 

P4R4B∑N5!!!!!!!




	Slide 1
	O que é Aprendizagem?
	O que é Aprendizagem?
	Slide 4
	Slide 5
	O que é dificuldade de aprendizagem?
	Dificuldade de Aprendizagem
	DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
	Slide 9
	Como Identificar Problemas na Aprendizagem?
	O que fazer diante das Dificuldades de Aprendizagem?
	Fatores a Considerar
	Aspectos Orgânicos
	Aspectos Orgânicos
	Aspectos Ambientais
	Aspectos Ambientais
	Aspectos Ambientais
	Aspectos Ambientais
	Aspectos Emocionais
	Aspectos Emocionais
	Aspectos Emocionais
	Aspectos Pedagógicos
	Aspectos Pedagógicos
	Aspectos Pedagógicos
	Aspectos Pedagógicos
	Slide 26
	Distúrbio de Aprendizagem
	Distúrbio de Aprendizagem
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	
	DPAC
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38

