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A ATUAÇÃO DO PSICOPEDAGOGO 

NAS ESCOLAS

INTRODUÇÃO

O objetivo do presente trabalho será apresentar a importância da atuação do psicopedagogo na instituição

sob a ótica do seu enfoque preventivo. Neste sentido, a Psicopedagogia tem como objeto de seu estudo o

ensino e aprendizagem. Assim, a atuação do psicopedagogo visa entender como as crianças aprendem.

CONCLUSÃO

O psicopedagogo atua como um trabalho

preventivo primeiramente nos processos

educativos com o objetivo de diminuir a

frequência dos problemas de aprendizagem, e

vindo a auxiliar nas questões didáticos

metodológicos e na formação e orientação de

professores (Bossa, 2011).

De acordo com Figueiredo (2011), a atuação

psicopedagógica no processo de ensino

aprendizagem, existem alguns fatores intra e

extra escolares como a falta de preparo de

educadores,

Figura1: Atuação do Psicopedagogo.

Fonte:http://psicopedagogiacuritiba.com.br/funcao-contribuicaodo-

psicopedagogo-desempenho-escolar-aluno/
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De acordo com o tema abordado o campo de

atuação da psicopedagogia é focado no estudo

do processo de aprendizagem. E assim constatou-

se que o caráter preventivo pode auxiliar para a

melhorar aprendizagem quando trabalha

conjuntamente para driblar os fatores intra e extra

escolares proporcionando harmonia para o

processo de ensino aprendizagem.

O enfoque preventivo no âmbito escolar deve

desenvolver um elo de parceria psicopedagógico.

de gestão administrativa, pedagógica e

estrutural; questões econômicas, social e

cultural das famílias que podem nos levar a

refletir sobre como as crianças aprendem e

assimilam conhecimentos.

A psicopedagogia contribui com o trabalho de

minimizar as dificuldades de aprendizagem,

como também, daqueles que, na visão da

escola são considerados “normais” para

aprender.

O psicopedagogo atua no sujeito em relação a

sua aprendizagem, daqueles que por alguma

razão não conseguem aprender formal ou

informal, auxiliando não apenas no aprender mas

em se interessar por aprender e a habilidades

necessárias para o seu crescimento. Desta

forma, pode-se perceber a importância da

atuação do psicopedagogo nas escolas, com

alunos e professores na busca de melhorar

preventivamente, as condições de ensino e

aprendizagem.


