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ORIENTAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA PARA O USO DE JOGOS E 
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DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM  
 

 

 

Objetivo:  

Oferecer a educadores de crianças, pais, psicopedagogos e demais pessoas interessadas, uma 

orientação psicopedagógica para o uso de jogos e brinquedos como estratégia para trabalhar as 

dificuldades de aprendizagem, numa perspectiva preventiva e terapêutica. 

 

Justificativa: 

Sabemos que atividades lúdicas são extremamente importantes para o desenvolvimento e 

aprendizagem da criança, pois motivam e agrupam as crianças dando-lhes a oportunidade de crescer 

e aprender individualmente ou através das interações em grupo.  

Através de jogos, brinquedos e brincadeiras, a criança consegue criar, imaginar, fazer de 

conta, experimentar, medir; enfim, aprender. Brincando, a criança tem a oportunidade de 

desenvolver a curiosidade, autoconfiança, autonomia, linguagem, concentração, atenção e outras 

inúmeras habilidades. Nessa perspectiva, o brincar contribui para que a criança se torne um adulto 

mais equilibrado e competente.  

O curso “Orientação psicopedagógica para o uso de jogos e brinquedos como estratégia para 

trabalhar as dificuldades de aprendizagem” pretende subsidiar os cursistas com alguns 

conhecimentos sobre o desenvolvimento humano, necessários a uma melhor utilização de jogos e 

brinquedos para prevenção e tratamento de dificuldades de aprendizagem.   

 

Público-alvo: 

O curso é destinado a estudantes de pedagogia e psicopedagogia, professores e pais de 

crianças, pedagogos, psicopedagogos e outros profissionais interessados em aprender mais sobre o 

desenvolvimento e aprendizagem humanos e sobre como os jogos e brinquedos podem contribuir 

para a prevenção e o tratamento das dificuldades de aprendizagem – seja no contexto familiar, 

escolar ou clínico. 
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Descrição/Natureza do Curso: 

Curso intensivo, classificado como de formação complementar, ministrado em cinco dias 

consecutivos (de segunda à sexta-feira), em 02 (dois) períodos diferentes, com carga horária de 4 

horas/aula por dia. 

 

Local de Inscrição e Forma de Pagamento: 

Local: Fadex ou via internet, através do sítio www.fundacaofadex.org.br 

Inscrições: 

- Preenchimento de Ficha de Inscrição (constando 1ª e/ou 2ª opção de horários). 

- Comprovante de pagamento de taxa única no valor de R$ 90,00 (Noventa Reais), através de 

depósito bancário, no Banco do Brasil, Agência: 3791-5 / Conta Corrente: 9702-0  

- O valor do material didático e o atestado de participação estão inclusos na taxa de inscrição. 

- A ficha de inscrição devidamente preenchida, com cópia do comprovante do pagamento, deve ser 

enviada para o email cursos.fadex@gmail.com. 

- Uma vez efetuado o pagamento, não haverá devolução da taxa, exceto no caso da Fadex não 

ministrar o curso e o interessado não se encaixar ou não aceitar cursar em outra turma. 

 

Maiores Informações: 

Pelos telefones da Fadex: (86)3215-5931/ 3237-1379, pelo e-mail: 

cursos.fadex@gmail.com ou site: www.fundacaofadex.org 

 

Período de Pré-inscrições: 

De 30/03/2015 a 30/04/2015 

 

Nº de Vagas: 40 vagas por turma 

Carga Horária: 20 horas/aula 

 

Período de Realização do Curso: 

De 04 a 08 de maio de 2015 - ou quando formar turma. 

 

 

 

http://www.fundacaofadex.org.br/
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Horário das Aulas: 

Período Dia da Semana Turno Horário Turma Vagas Sala 

 

Ao formar 

turma 

Segunda-feira 

Terça-feira 

Quarta-feira 

Quinta-feira 

Sexta-feira 

Tarde 14h às 18h A 40  

Noite 18h às 22h B 40  

 

Local de Realização do Curso: 

Campus Ministro Petrônio Portela, PREX, Teresina-PI. 

Conforme Art. 6º da Lei nº 8.958/94 poderão as fundações de apoio, por meio de instrumento legal 

próprio, utilizar-se de bens e serviços das IFES e demais ICTs apoiadas, pelo prazo necessário à 

elaboração e execução do projeto de ensino, pesquisa e extensão e de desenvolvimento 

institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação, mediante ressarcimento previamente 

definido para cada projeto.  

 

Conteúdo Programático: 

 MÓDULO I – Aspectos do Desenvolvimento Humano e as Dificuldades de 

Aprendizagem – 8h/a 

1. Aspectos do Desenvolvimento Psicolinguístico, Psicomotor, Cognitivo e Socioafetivo. 

2. Definição e Caracterização das principais Dificuldades e Transtornos de Aprendizagem 

 MÓDULO II – Importância dos Jogos e Brinquedos para o Desenvolvimento e a 

Aprendizagem – 4 h/a 

 MÓDULO III – Oficina de Jogos e Brinquedos – 8 h/a 

1. Confecção de jogos e brinquedos 

2. Orientação psicopedagógica dos jogos e brinquedos 

 

Metodologia: 

A Fadex desenvolve uma metodologia adequada que possibilita a interação entre teoria e 

prática, com aulas de qualidade e efetiva participação dos alunos, possibilitando aos mesmos 

ampliar seus conhecimentos e desenvolver habilidades sobre o uso de jogos e brinquedos numa 

perspectiva preventiva e terapêutica dos problemas de aprendizagem, resultando em um 

aprendizado eficaz.  
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O curso terá três módulos. No primeiro, serão apresentados aspectos do desenvolvimento 

psicolinguístico, psicomotor, cognitivo e socioafetivo da criança; bem como, caracterizadas as 

principais dificuldades e transtornos de aprendizagem. No segundo módulo, será discutida 

importância dos jogos e brinquedos para o desenvolvimento e a aprendizagem. E, finalmente, será 

realizada uma oficina para a confecção e orientação psicopedagógica de alguns jogos e brinquedos.   

 

Recursos Didático-Tecnológicos: 

Para ministrar o curso, a Fadex utilizará diversos recursos didáticos e tecnológicos 

disponíveis; visando promover uma maior interação dos participantes e possibilitar maior 

aprendizagem. Serão utilizados equipamentos como computador, notebook, data show, slides, 

internet, material impresso, quadro, pincel e outros materiais necessários. 

 

Fornecimento de Atestado de Participação: 

Os participantes do curso receberão um Atestado de Participação, emitido pela Fadex; 

impresso, com o CNPJ da instituição, registrado internamente, sendo descrito em seu verso o 

conteúdo programático, número do registro e assinatura do(a) responsável pelo serviço de registro. 

 

Manutenção do Curso: 

O curso é mantido pelos participantes, mediante o pagamento de uma taxa única no valor de 

R$ 90,00 (noventa reais) por cada cursista.  

A Fadex reserva-se ao direito de não ministrar o curso para a turma que não atingir o 

número mínimo de participantes, podendo haver remanejamento dos inscritos para completar outra 

turma em turno diferente, em comum acordo com os interessados. 
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8.OPÇÃO DE TURNO                                               9.FORMAÇÃO

(       ) TARDE (       ) NOITE

Obs: Anexar cópia do comprovante de pagamento e cópia do RG e CPF.

CONTA PARA DEPÓSITO: Banco do Brasil Agência: 3791-5 Conta Corrente: 9702-0

1.NOME

2.NÚMERO DE IDENTIDADE: 3.NASCIMENTO: 4.SEXO 5.DEFIC.

/

12.UF 13.CEP:

/
1-M (     ) 1-S  (    )

2-F   (     ) 2-N (    )

1.NOME

Requer sua inscrição no curso de Extensão acima discriminado declarando conhecer e aceitar as normas e aceitar as decisões 

tomadas pela Coordenação. Declara, ainda, para todos os efeitos, que as informações contidas nesta ficha de inscrição são 

verdadeiras.

Local de Inscrição Data Assinatura 

2.NÚMERO DE IDENTIDADE: 3.NASCIMENTO: 4.SEXO 5.DEFIC.

1-S  (    )

2-F   (     ) 2-N (    )
/ /

1-M (     )

FICHA DE INSCRIÇÃO 

ORIENTAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA PARA O USO DE JOGOS E BRINQUEDOS COMO ESTRATÉGIA PARA 

TRABALHAR AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

ORIENTAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA PARA O USO DE JOGOS E BRINQUEDOS COMO ESTRATÉGIA PARA 

TRABALHAR AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

14.DDD 15.TELEFONE RESIDENCIAL: 16.DDD 17.TELEFONE CELULAR:

18.EMAIL

REQUERIMENTO:

6.CPF: 7.TIPO DE DEFICIÊNCIA:

10.ENDEREÇO:

11.CIDADE:

ESPAÇO UNIVERSITÁRIO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO MINISTRO PETRÔNIO PORTELA

BAIRRO ININGA- TERESINA-PI – CEP 64.049-550

CNPJ: 07.501.328/0001-30
FONE: (86) 3215-5931 / 3237-1379 

E-MAIL: cursos.fadex@gmail.com
SITE: www.fundacaofadex.org


