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RESUMO

O objetivo deste trabalho é contribuir para o desenvolvimento motor, emocional e cognitivo de crianças disléxicas, e auxiliá-las no processo de alfabetização por meio da

disponibilização e aplicação de um jogo que estimule o processamento temporal, fazendo-a reconhecer e ordenar uma sequência lógica de acontecimentos representados pelas

letras do alfabeto, efetuar testes de usabilidade e adaptações. Tal jogo foi desenvolvido por alunos do curso de Sistemas de Informação e está sendo aplicado no Núcleo de

Psicopedagogia da Pedagogia da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) - Unidade Passos. Neste jogo, é usado o método das boquinhas de Renata Jardini, podendo

analisar se traz auxílio significativo e se contribui no desenvolvimento da criança disléxica. Depois de conhecermos o jogo, relatamos a necessidade e a importância de usá-lo

como auxílio no tratamento da dislexia e também como um apoio às famílias das crianças, visto que a maioria são famílias carentes, que não possuem condições financeiras de

serem atendidos em locais particulares. Primeiramente, foram avaliadas várias crianças que fazem acompanhamento no local e selecionadas quatro destas para aplicação de

questionários. Por estes questionários, foram identificadas dificuldades de leitura e ordenação das letras do alfabeto. Depois de terem acesso ao jogo, será aplicado outro

questionário afim de identificar os benefícios que o jogo proporcionou. Baseando nos estudos de Lona (2014), onde consta que a dislexia refere-se não só a problemas de leitura,

mas também a problemas na escrita, nas relações espaciais, na obediência à instruções, na sequência temporal, na capacidade de memorização, esperamos que este jogo além

de estimular o aluno com dislexia, que perde com muita facilidade a concentração, auxilie seu desenvolvimento como um todo, e provoque o interesse em ser alfabetizado pelo

método do construtivismo.
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