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A psicopedagogia institucional pode 
auxiliar naõ  so ́ os alunos, mas também 
os professores, os coordenadores e 
todos os envolvidos no processo de 
construçaõ  de aprendizagem. 

Destaco que para haver a aprendizagem 
e ́ preciso o envolvimento de vaŕ ios 
fatores nos diversos contextos tais como: 
o engajamento da IES e os seus 
investimentos no corpo docente, os 
viń culos bem estabelecidos entre quem 
ensina e quem aprende e a 

Caro aluno, 

O papel do psicopedagogo no ambiente 
institucional e ́ manter um trabalho 
preventivo e, quando necessaŕ io, intervir 
nos casos de demandas de dificuldades 
de aprendizagem ou de adequaçaõ  aos 
processos atrelados a ela. 



oportunidade da vivência em sociedade, 
bem como suas relaçoẽ s com o sujeito. 

Pois bem, neste momento em que 
vivenciamos o COVID -19, fomos 
chamados a nos reinventarmos nos 
diversos setores e seguimentos sendo a  
“educaçaõ ” um deles.

Nas teorias de aprendizagem 
significativa do conhecimento, vaŕ ios 
autores (Lev Vygotsky, 1896-1934, John 
Dewey, 1934, Paulo Freire, 1921- 1997 e 
David Ausubel,1918-2008) já ressaltavam 
a importância do aluno como 
protagonista na construçaõ  de seus 

 As nossas atitudes faraõ  a diferença e, 
provavelmente, muito dos frutos serão 
colhidos num futuro bem próximo. 

Portanto, seja perseverante e paciente! 



novos saberes e, para isso, é inevitável 
que o mesmo tenha vivências 
diferenciadas como: resolver problemas, 
planejar e executar. 

Dado o exposto, mantenha a 
tranquilidade para obter bons 
resultados. 

Sendo assim, eu gostaria de destacar 
algumas dicas que, certamente, serão a 
chave para o seu sucesso. Vem aí AV1! 



Desenvolva um cronograma visual. 
Se necessaŕ io, use aplicativos com 
avisos.
(Existem vários apps com essa finalidade, pesquise!)

PARA COMEÇAR 

Escolha um lugar para chamar de seu! 
Escolha um horaŕ io de estudos.



Se marcou o horaŕ io. Estude! 

Se naõ  consegue desligar o celular 
coloca-o totalmente no silencioso. Fecha 
a porta e avisa em casa que você precisa 
de privacidade por determinado perió do 
de tempo. 

CUIDADO COM AS DISTRAÇÕES

Naõ  burle você proṕ rio. 



Organiza o espaço, um lugar claro e 
arejado. 

INVISTA NA ORGANIZAÇÃO 

Vista uma roupa confortav́ el, que naõ  
seja um pijama, você naõ  esta ́ de feŕ ias! 
Ajuda seu ceŕ ebro a entender tudo isso. 

E EM VOCÊ 



Usa bastante mapas mentais, dê aulas 
pra você mesmo, grave vídeos 
explicando determinado conteud́ o ou 
combina de partilhar entre colegas.

PREPARE – SE DIARIAMENTE

Preocupa –se com suas especificidades 
(dificuldades) e, separa diariamente um 
tempo para elas, veja vid́ eos por 
exemplo. Acredita! Você sempre tera ́
algo novo a aprender sobre tudo. 

Participa das aulas online, foŕ uns de 
discussaõ, tira suas duv́ idas com seu 
professor sempre que for necessário. 

Leia seu conteud́ o de acordo com suas 
horas propostas de estudo. 



Trata-se de uma ferramenta utilizada 
para identificar o perfil das preferências 
de aprendizado de um ou mais alunos. 
Apoś preencher o questionaŕio em 
https://vark-learn.com/strategies/ você 
ira ́ receber dicas de estrateǵ ias para 
seguir em frente a partir do seu 
resultado. 

DICA: 

Entre no site: https://vark-learn.com/ e 
acesse o questionaŕio de VARK. 



Carla C. Amorim

Conte sempre conosco!

Os alunos podem entrar em contato com 
o NAP por mensagem via Acadweb e/ou  
via ouvidoria. 

Aproveita com saud́ e e sabedoria esse 
momento! 
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