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RESUMO

O presente projeto tem como finalidade desenvolver acompanhamento escolar com alunos oriundos de escolas públicas de Belo Horizonte em situação de fracasso escolar,

partindo do diagnóstico psicopedagógico feito no atendimento clínico realizado pelos alunos do curso de Pós graduação em Psicopedagogia da Faculdade de Educação da

Universidade do Estado de Minas Gerais. 

Constitui um tipo de serviço extensionista que proporciona o aprimoramento do diálogo com a graduação, as escolas e a comunidade em geral. O espaço utilizado para os

atendimentos pedagógicos é o Laboratório de Psicopedagogia da FaE/UEMG/CBH.

Metodologia: Atendimentos individuais aos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem já diagnosticadas. Os alunos são acompanhados por um bolsista do projeto, que

organiza, sob a supervisor dos professores coordenadores, intervenções  nas disciplinas e conteúdos que o aluno tem dificuldade. Foram realizadas entrevistas com os

responsáveis dos alunos selecionados, nas quais foram relatadas as queixas em relação às dificuldades enfrentadas na escola e em relação ao comportamento. Ressaltamos, na

ocasião, a importância do apoio da família no período do atendimento.

O acompanhamento e as intervenções utilizaram testes para avaliar o nível de escrita dos alunos com base no método de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, jogos lúdicos

dispostos no laboratório de Psicopedagogia da FaE/UEMG, livros de literatura, produções de textos e outras atividades que pudessem propiciar ao aluno um aprendizado

prazeroso, valorizando seu conhecimento de mundo e suas especificidades. 

Teve início no primeiro semestre de dois mil e dezesseis e será finalizado no final do segundo semestre do mesmo ano. Os resultados tem sido satisfatórios e nota-se o avanço

na aprendizagem dos alunos desde o inicio dos atendimentos. Os autores que norteiam este projeto são: Barros (2009); Bossa (2002); Brasil (2007); Chapadeiro e Lima (2015);

Dante (1989); Fevorini e Lomônaco (2009) e Pain (2005)
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