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Resumo 

Habilidades cognitivas como as Funções Executivas (FE) são essenciais para a 

consolidação da aprendizagem, visto que contemplam aspectos como memória 

operacional, atenção seletiva, controle inibitório, flexibilidade cognitiva e 

planejamento. Visando o aprimoramento do desempenho escolar de crianças com 

dificuldades de aprendizagem, este trabalho tem por objetivo verificar os efeitos do 

Programa de Alfabetização e Raciocínio (PAR) no desempenho escolar e na 

expressão das funções executivas de crianças do Ensino Fundamental. Este 

programa propõe o aprimoramento acadêmico por meio de jogos já existentes, bem 

como outros confeccionados por profissionais, que aliam o estímulo das Funções 

Executivas às habilidades precursoras do processo de alfabetização. Este estudo foi 

dividido em 2 fases. Na etapa inicial, após levantamento dos instrumentos utilizados 

pelo PAR, foi solicitada uma avaliação de 10 juízes especialistas em psicologia, 

avaliação neuropsicológica e desenvolvimento, para votarem nas habilidades das FE 

que julgavam serem recrutadas para a execução de cada jogo. Ao final, foram 

utilizados apenas os jogos que obtiveram 70% de aprovação na mesma função para 

estruturar os procedimentos do PAR em 16 encontros. Na segunda fase do estudo, 

foi realizada a testagem do programa. A amostra foi composta por 18 crianças, com 

idade entre 9 e 11 anos, de ambos os sexos divididos em dois grupos distintos: Grupo 

Experimental - GE: os alunos com dificuldades de aprendizagem que frequentam o 

PAR (A=9) e Grupo Controle - GC: os alunos com dificuldades de aprendizagem que 

não frequentam o programa (B=9). Para ambos os grupos foram selecionadas 

crianças que apresentavam dificuldades de leitura, escrita e matemática. Os 

instrumentos utilizados foram: o Teste de Atenção por Cancelamento (TAC), o Teste 

de Trilhas, o Inventário de Comportamentos para Crianças e Adolescentes entre 6 e 

18 anos/ Child Behavior Checklist for ages 6-18 (CBCL/6-18), o Inventário de 

Comportamento para Crianças e Adolescentes entre 06 e 18 anos - TRF/6-18 e o 

Inventário de Funções Executivas e Regulação Infantil (IFERI). Esta fase do estudo 

foi conduzida em três etapas realizadas no período de 8 semanas: pré-teste, 

intervenção e pós-teste. Na etapa de intervenção, foram realizadas com o GE duas 

sessões semanais, de uma hora cada seguindo os procedimentos definidos na fase 

anterior e o GC não recebeu qualquer intervenção, permanecendo apenas com as 

atividades regulares. Os resultados apontam que apesar do crescimento natural de 

ambos os grupos, após o período de intervenção percebe-se uma tendência de 

crescimento maior no desempenho acadêmico dos alunos do GE e também um 

melhor desempenho deste em tarefas que exigem o uso das FE. Percebeu-se também 

ser necessário maior tempo de intervenção para resultados estatisticamente 

significativos, por isso sugere-se a continuidade do estudo, visto que qualitativamente 

obteve-se resultados relevantes que contribuem para a melhoria do desempenho 

acadêmico dos alunos. 

 

Palavras chave: Funções executivas, intervenção, dificuldades de aprendizagem, 

escola.  
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Abstract 

 

Cognitive skills such as Executive Functions (FE) are essential for the consolidation of 

learning, considering aspects such as operational memory, selective attention, 

inhibitory control, cognitive flexibility and planning. In order to improve the performance 

of children with learning difficulties, this study aims to verify the effects of the Literacy 

and Reasoning Program (LRP) on expression of the executive functions and school 

performance of elementary school children. This program proposes the academic 

improvement through existing games, as well as those made by the professionals, that 

combine the stimulation of Executive Functions with the precursory skills of the literacy 

process. This study was divided into 2 phases. In the initial stage, after an evaluation 

of the instruments used by the LRP, an evaluation of 10 specialist judges in 

psychology, neuropsychological evaluation and development was requested to vote 

on the skills of EF that they thought were recruited to perform each game. At the end, 

only those games that obtained 70% approval in the same function were used to 

structure the LRP procedures in 16 meetings. In the second phase of the study, the 

program was tested. The sample consisted of 18 children, aged between 9 and 11 

years, of both sexes divided into two distinct groups: Experimental Group – EG: 

students with learning difficulties attending LRP (A = 9) and Control Group – CG: 

students with learning difficulties who did not attend the program (B = 9). For both 

groups children with difficulties in reading, writing and mathematics were selected. The 

instruments used were the Attention by Cancelling Test (TAC), the Trial Making Test, 

the Child Behavior Checklist for ages 6-18 (CBCL / 6-18), The Behavior Inventory for 

Children and Adolescents between 06 and 18 years old - TRF / 6-18 and the Inventory 

of Executive Functions and Infant Regulation (IFERI). This phase of the study was 

conducted in three steps during the 8-week period: pre-test, intervention and post-test. 

In the intervention stage, two weekly sessions with one hour each, following the 

procedures defined in the previous phase were performed with the EG, and the CG did 

not receive any intervention, remaining only with the regular activities. The results 

indicate that despite the natural growth of both groups, after the intervention period, 

there is a trend of higher growth in the academic performance of the students of the 

GE and also a better performance of this in tasks that require the use of the FE. It was 

also perceived that a longer intervention time was necessary for statistically significant 

results, therefore, the continuity of the study is suggested, since qualitative results 

have been obtained that contribute to the improvement of students' academic 

performance. 

 

Keywords: Executive functions, intervention, learning problems, school. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

O Programa de Alfabetização e Raciocínio (PAR), do Instituto de Educação 

José de Paiva Netto localizado em São Paulo/SP; surgiu da necessidade de 

aprimoramento do trabalho de reforço escolar de seus alunos na fase de 

alfabetização, abrangendo desde a educação infantil até o ensino médio. A referida 

escola tem uma proposta educacional que busca a formação integral do indivíduo, 

aliando à inteligência do cérebro o sentimento do coração. A instituição escolar recebe 

alunos em situação de vulnerabilidade social (baixa escolaridade, condição 

econômica de baixa renda, situação de risco com alta exposição à violência, 

dependência química, entre outras problemáticas sociais).  

Essa linha educacional adotada pela escola, objeto deste estudo, é norteada 

pela Pedagogia do Afeto, direcionada para crianças e pela Pedagogia do Cidadão 

Ecumênico, a partir da adolescência; conjuntamente aplicadas na rede de ensino e 

nos programas socioeducativos desenvolvidos pela Legião da Boa Vontade, no Brasil 

e no Exterior. Os fundamentos deste modelo, como o descreve o seu propositor, Paiva 

Netto, residem nos valores éticos, de solidariedade e partilha, oriundos do Amor 

Fraterno, tendo por princípio o respeito ao sentimento e à essência do ser humano. A 

faixa etária em que o PAR atua, insere-se no contexto de ação da Pedagogia do Afeto, 

que alia o sentimento ao desenvolvimento cognitivo dos alunos, estimulando a 

afetividade nos ambientes de suas vidas, especialmente no escolar.  

O espírito de transformação pela afetividade vivenciado na escola, inspirou-me 

a ajudar   alunos com dificuldade de aprendizagem. Considerando-se que o reforço 

escolar visa apresentar e resgatar conteúdos ainda não assimilados pelos alunos, 

observou-se que, para alguns estudantes, os procedimentos aplicados não foram 

suficientes para suprir suas necessidades acadêmicas que requerem recrutamento de 

habilidades pouco desenvolvidas por falta de maior estímulo, pois apresentavam 

insuficiência de requisitos básicos de leitura, de escrita e de raciocínio lógico-

matemático. 

Em janeiro de 2013, enquanto concluía o curso de pós-graduação em 

psicopedagogia e, por estudar os efeitos das Funções Executivas (FE) na 

aprendizagem, fui convidada pela direção da escola a criar um programa de ação 

pedagógica voltado ao estímulo dessas funções cognitivas nos alunos indicados para 
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o reforço escolar, com o intuito de aprimorar seu desempenho acadêmico. Assim 

nasceu o Programa de Alfabetização e Raciocínio (PAR). 

O tema deste estudo foi escolhido, porque para o trabalho que me propus 

realizar no PAR, precisei buscar referências de ação que tivessem o mesmo propósito.  

Pela observação que fiz ao longo destes três anos em estabelecimentos de ensino, 

públicos e privados, percebi lacunas de estrutura necessária para o trabalho com 

crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem e também distúrbios do 

desenvolvimento em geral. 

Considerando que grande número de estabelecimentos de ensino recebe 

diariamente alunos com dificuldades de aprendizagem em diversos níveis, e que estes 

não têm planos de ação suficientemente adaptados para atuarem de modo efetivo e 

eficaz com estas crianças, visando seu desenvolvimento pleno, considerando sua 

funcionalidade, capacidade cognitiva e seu comportamento social; percebe-se então 

que um estudo como este se mostra relevante no intuito de subsidiar os profissionais 

que trabalham com estes educandos, para instrumentalizá-los com práticas que 

potencializem  as habilidades cognitivas dos alunos, tornando os procedimentos mais 

eficazes para os estudantes que requerem  atenção especial às questões de seu 

desenvolvimento. 
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2 - QUADRO TEÓRICO 

 

2.1 - Aprendizagem 

 

 Por definição do dicionário Aurélio (2008), Educação é o “processo de 

desenvolvimento da capacidade física, moral e intelectual do ser humano”. Aprender 

é 2tornar-se capaz de algo, reter as informações na memória graças a estudo, 

observação e experiência”, e Inclusão é “estar compreendido, abrangido, é fazer 

parte” (AURÉLIO, 2008).  

 Por estas definições percebemos que o cotidiano do ser humano é permeado 

por fenômenos físicos, químicos, emocionais, entre outros fatores que influenciam seu 

comportamento, de forma consciente ou inconsciente. Com o processo de 

aprendizagem não é diferente: o ambiente escolar, familiar, a cultura, a área 

geográfica; enfim, o meio social em que o indivíduo está inserido é desencadeante de 

problemáticas/contextos sociais, que podem interferir de forma positiva, facilitando, ou 

negativa, dificultando, a assimilação ou retenção de conhecimento. 

 Nessa mesma direção, Ferraz e Belhot (2010) ao descreverem a taxonomia de 

Bloom definiram o processo de aprendizagem em domínios: o cognitivo, o afetivo e o 

psicomotor. Para ascender a uma nova categoria, dentro de cada domínio, é preciso 

ter obtido um desempenho adequado na anterior, pois cada uma utiliza capacidades 

adquiridas nos níveis anteriores para serem aprimoradas. Embora vários 

pesquisadores tenham contribuído na pesquisa, esta ficou conhecida como 

“Taxonomia de Bloom”. O autor classifica características básicas para os três 

domínios:  

 O Domínio Cognitivo está relacionado à aquisição plena de um conhecimento 

já adquirido e ao processo de aquisição de um novo, no desenvolvimento intelectual 

de habilidades e de atitudes. Nesse domínio, os objetivos foram agrupados em seis 

categorias e são apresentados numa hierarquia de complexidade e dependência 

(categorias), do mais simples ao mais complexo. As categorias desse domínio são: 

Conhecimento; Compreensão; Aplicação; Análise; Síntese e Avaliação.  

 O Domínio Afetivo está relacionado a sentimentos e posturas do indivíduo. 

Subdivide-se em categorias vinculadas ao desenvolvimento da área emocional e 

afetiva, incluindo comportamento, atitude, responsabilidade, respeito, emoção e 
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valores. As categorias desse domínio são: Receptividade; Resposta; Valorização; 

Organização e Caracterização.  

 O Domínio Psicomotor se relaciona as habilidades físicas específicas. Bloom e 

sua equipe não chegaram a definir uma classificação específica para a área 

psicomotora, mas outros o fizeram e chegaram a seis categorias que incluem ideias 

ligadas a reflexos, percepção, habilidades físicas, movimentos aperfeiçoados e 

comunicação não verbal. As categorias desse domínio são: Imitação; Manipulação; 

Articulação; e Naturalização (FERRAZ; BELHOT, 2010). 

 Embora os três domínios (cognitivo, afetivo e psicomotor) sejam amplamente 

discutidos e divulgados, em momentos diferentes e por pesquisadores diferentes, o 

domínio cognitivo é o mais utilizado. Há educadores e estabelecimentos de ensino 

que se apoiam nos pressupostos teóricos deste estudo para realizarem seus 

planejamentos educacionais, objetivos, estratégias e sistemas de avaliação no 

contexto escolar (FERRAZ; BELHOT, 2010). 

 

 2.1.1 – Aprendizagem e alfabetização 

 

 Segundo Capovilla e Capovilla (2007), no processo de aquisição da leitura, 

habilidades para reconhecimento e compreensão de palavras se mostram 

necessários para a alfabetização. Para que o reconhecimento aconteça, é necessário 

que as habilidades linguísticas de percepção, identificação e discriminação das 

palavras escritas estejam acomodadas, para que a pessoa seja capaz de reconhecer 

o significado gramatical, lexical da palavra, além de reconhecer o significado e o 

sentido do código, aplicando-o a mensagem recebida ou transmitida (CAPOVILLA; 

CAPOVILLA, 2007).  

 Pelo fato do processo de aquisição da leitura e da escrita ser realizado no 

ensino formal, ou seja, com direcionamento feito por um instrutor (adulto em geral), 

Capovilla (2005) defende ser necessária uma mediação com instruções explícitas, em 

que o código escrito seja ensinado como uma forma de representação linguística que 

implica a habilidade de compreender ideias e conceitos e transmitir mensagens, 

possibilitando ao indivíduo socializar-se por meio da linguagem.  

 Na fase da alfabetização, pressupõe-se a criança desenvolver a compreensão 

de que os sons da fala podem ser representados graficamente e adicionalmente, o 
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aluno deverá alcançar a percepção visual para conseguir distinguir as letras do 

alfabeto, sendo capaz de registrar graficamente suas ideias (CAPOVILLA, 2005). 

 León e colaboradores (2015) propõem um modelo de processamento de leitura 

que demonstra as habilidades recrutadas para o processo de leitura baseado em 

diversos autores, considerando que segundo Capovilla (2005) a leitura está baseada 

na consciência fonológica, pela combinação fonética relacionada diretamente com a 

fala (LEÓN et al., 2015). 

 

 

Figura 1: Modelo de Processamento de Leitura (LEÓN et al., 2015). 

 

 Para se pensar em intervenção em leitura, os autores propõem serem 

consideradas as habilidades de Linguagem oral, reconhecimento de palavras, fluência 

e compreensão de leitura (LEÓN et al., 2015). 

 De acordo com Piza e colaboradores (2015) a escrita é adquirida por um 

processo que contempla o grafismo, a ortografia, a produção textual e a forma 

gramatical (PIZA, et al., 2015). Para avaliar e intervir neste processo, Ferreiro e 

Teberosky (1986) propõem ser consideradas as fases de desenvolvimento da escrita 

que são: nível I – pré-silábico, nível II – silábico, nível III – silábico alfabético e nível IV 

– alfabético, sendo cada nível de escrita correspondente a uma etapa do 

desenvolvimento não só cognitivo (FERREIRO; TEBEROSKY, 1986), devendo ser 

considerados seus diversos aspectos, devendo a criança ser analisada de maneira 

sistêmica pois diversos fatores emocionais e socioambientais podem interferir no 

processo de aquisição da escrita (PIZA et al., 2015). 
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 2.1.2 – O Raciocínio Matemático na Alfabetização 

 

 Quanto à aprendizagem da matemática, considera-se que segundo Piaget 

(1995), há dois tipos de abstrações: a empírica e a construtiva. Na abstração empírica, 

o indivíduo, no caso a criança, se concentra mais em uma determinada parte do objeto 

e não nele como um todo, como a cor por exemplo, ignorando outras propriedades 

existentes. Já na abstração construtiva o indivíduo estabelece relações mentais entre 

as propriedades do objeto com outros objetos semelhantes, sendo assim, a abstração 

construtiva é que parece construir o conhecimento lógico-matemático (PIAGET, 

1995).  

 Percebe-se que mesmo as duas formas de abstração acontecendo ao mesmo 

tempo, a criança somente adquire o conhecimento, partindo da relação entre 

“semelhante” e “diferente” associada ao seu cotidiano. A medida que lhe são 

apresentados os algoritmos, a criança estabelece as mesmas relações construindo o 

conhecimento a partir das duas formas de abstração trabalhadas simultaneamente 

mediante os estímulos (PIAGET, 1995). 

 Picinini e Almeida (2015), citando o estudo de Smith e Strick (2001) relatam as 

habilidades matemáticas que o indivíduo necessita apresentar domínio em cada etapa 

escolar. Para os alunos do 4º ano, habilidades como executar as quatro operações 

matemáticas de maneira autônoma, compreender o conceito de frações e 

porcentagem, bem como noções de geometria como área e diâmetro. Assim, a 

aquisição dessas habilidades são a referência para o professor perceber prejuízos e 

dificuldades no desempenho do aluno em sala de aula, podendo também serem 

norteadoras de ações que estimulem o resgate e desenvolvimento destas, preparando 

o indivíduo para a próxima etapa de seu desenvolvimento (PICININI; ALMEIDA, 2015). 

 Para a American Psychiatric Association, os problemas de aprendizagem da 

matemática podem estar relacionados a comprometimentos na competência 

linguística, na compreensão de termos aritméticos, na decodificação de problemas em 

símbolos, no reconhecimento de símbolos, na recordação de passos operacionais em 

seguir algoritmos e contar objetos (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 

2014). 

 Brousseau (2005), com a valorização das Situações Didáticas ou a-didáticas 

busca compreender as relações entre o objeto do conhecimento, a interação 
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professor-aluno e o meio – situação didática. Conceitua como situação “a-didática” as 

situações em que o aluno apenas segue as regras estabelecidas formalmente, mas 

sem que haja sentido prático e por isso, o jogo pode ser utilizado como ferramenta de 

mediação quanto a funcionalidade da matemática para a criança, criando novas 

oportunidades de experimentação e de aprendizagem (BROUSSEAU, 2005) 

 Segundo Weiss (2008) para cada dificuldade de aprendizagem é necessário 

um tipo de intervenção específico, para verificar déficit no processo de aquisição do 

conhecimento. A realização de atividades que estimulem a memória, consciência 

fonológica e funções executivas são essenciais para a melhoria do desempenho na 

aprendizagem, não somente formal, mas no cotidiano do indivíduo (WEISS, 2008). 

 

 2.1.3 - O Brincar na Aprendizagem 

 

 Muitos teóricos reforçam a relevância do brincar. Piaget (1951) ressalta o jogo 

como fator de grande importância no desenvolvimento cognitivo, partindo do contexto 

que o conhecimento não se origina da representação de fenômenos externos, mas, 

da interação da criança com o mundo. O processo denominado por ele de 

acomodação e assimilação é o meio pelo qual a realidade do indivíduo transforma-se 

em conhecimento. No momento que a criança brinca, o processo de assimilação se 

sobressai, fazendo com que a criança incorpore o mundo à sua maneira sem 

compromisso com a realidade, tornando o brincar, parte agradável e interativa do 

desenvolvimento do indivíduo (PIAGET, 1951). 

Para Vygotsky (1967), devem ser considerados dois aspectos quanto ao 

brincar: o imaginário e as regras. A situação imaginária criada pela criança contribui 

para a sua relação com a realidade que muda com a maturidade, já as regras 

presentes nas atividades lúdicas e brincadeiras não são regras explícitas, mas 

estabelecidas pela própria criança durante o brincar, o que contribui para o 

desenvolvimento destes dois aspectos, estabelecendo uma evolução do brincar e da 

representação do brinquedo para a criança (VYGOTSKY, 1967). 

 Denzin (1975) relata que a brincadeira também é meio de aprendizagem, pois 

propicia a criança colocar-se na perspectiva do outro. Pela interação direta com seus 

pares, as crianças desenvolvem e orientam seus comportamentos cognitivos e 

simbólicos pelas experiências lúdicas. Brincando, a criança inicia a representação de 
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papéis do mundo adulto que poderá futuramente desempenhar. Desenvolve 

capacidades físicas, verbais e intelectuais, potencializado a socialização desde a 

tenra idade sendo, portanto, o jogo ou brinquedo, fatores de comunicação mais 

amplos do que a linguagem, pois propiciam o diálogo entre pessoas de culturas 

diferentes (DENZIN, 1975). 

 Brougère (2004) acredita que para se obter resultados satisfatórios no 

desempenho escolar, os jogos e as brincadeiras são recursos necessários na 

construção da identidade, da autonomia infantil e das diferentes linguagens das 

crianças, sejam verbais ou não. Na fase do letramento, os conflitos aparecem gerando 

as dificuldades de leitura e escrita e o educador enquanto mediador pode direcionar o 

conhecimento de forma lúdica, visando a organização do pensamento para aquisição 

e acomodação dos novos conceitos, como requisitos básicos de uma nova 

aprendizagem mais complexa (BROUGÈRE, 2004). 

 Visando o aprimoramento do desempenho escolar de crianças na fase de 

alfabetização, verifica-se a importância de intervenções nas funções executivas no 

intuito de contribuir significativamente para o processo de desenvolvimento ao longo 

da vida, contemplando aspectos cognitivos de memória operacional ou de trabalho, 

flexibilidade cognitiva e o controle inibitório nas tarefas e atividades propostas (DIAS, 

2015). 

 

2.2 - Funções executivas  

 

 2.2.1 - Definição e Caracterização 

 

 Segundo Diamond (2013) Funções Executivas (FE) são habilidades 

essenciais para a saúde física e mental; para o sucesso na escola, na vida e para o 

desenvolvimento psicológico, cognitivo e social do indivíduo. Maloy-Diniz e 

colaboradores (2014) também definem as FE como um conjunto de processos 

mentais inter-relacionados que podem ser influenciados tanto por fatores 

neurobiológicos como ambientais com vista a um planejamento mais eficaz, visando a 

solução de problemáticas de curto, médio e longo prazo (MALOY-DINIZ et al., 2014) 

e que são recrutados quando o indivíduo precisa concentrar-se, prestar atenção, 
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controlar-se perante as situações, evocar experiências anteriores para organizar-se, 

planejar-se e adaptar-se às situações cotidianas (DIAMOND, 2013). 

Maloy-Diniz et al (2014) mostram que estas funções são inerentes ao indivíduo 

desde o nascimento até o limiar da idade adulta, cujo potencial, segundo Fonseca 

(2013) é estimulado de acordo com o ambiente familiar, escolar, cultural e social do 

ser humano, ao longo da sua existência e tende a diminuir na terceira idade, com 

maior ou menor intensidade, consoante o ritmo de vida do sujeito (MALOY-DINIZ et 

al., 2014; FONSECA, 2013)  

Desta forma, Diamond (2013) acredita que a estimulação das FE, pode 

acontecer sem intervenções diretas, diante de situações vivenciadas no cotidiano, 

porém, se mostram mais eficazes quando há um treino sistematizado focado em 

objetivos específicos, estimulando o controle inibitório, atenção seletiva, a memória 

operacional e a flexibilidade cognitiva, que são segmentos das FE, bem como a 

organização, o planejamento, o raciocínio e a resolução de problemas, habilidades 

também recrutadas no cérebro para a realização de tarefas do cotidiano (DIAMOND, 

2013). 

Ainda segundo Diamond (2013) sempre que há uma demanda, interna ou 

externa, um conjunto de FE é recrutado para atender a essas necessidades em busca 

de recursos e de soluções para os problemas vivenciados. Podemos, portanto, 

afirmar que o indivíduo, por meio desse recrutamento acima referido, adquire 

experiência de aprendizagem, enriquecendo a sua bagagem cognitiva (DIAMOND, 

2013). 

  

2.2.2 - Funções Constituintes  

 

 O modelo proposto por Lezak e colaboradores (2004) defende que as FE são 

divididas em quatro componentes: a Volição (comportamento intencional), o 

Planejamento (organizar em sequências e passos), o Comportamento com Propósito 

(começar e manter as tarefas iniciadas) e o Desempenho Efetivo 

(automonitoramento). O modelo proposto por Cicerone e colaboradores (2006) 

classifica as Funções Executivas em quatro domínios: FE Cognitivas, FE 

Autorreguladoras, FE de Regulação da Atividade e as FE de Processos 

Metacognitivos (LEZAK et al., 2004; CICERONE et al., 2006). 
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 Outro modelo, proposto por Diamond (2013) chamado de Fatorial, classifica 

as Funções Executivas em três habilidades centrais: Memória de Trabalho, Controle 

Inibitório e Flexibilidade Cognitiva. Neste modelo, Diamond explica que o Controle 

Inibitório controla a atenção, o comportamento, os pensamentos e / ou emoções para 

substituir uma forte predisposição interna ou atração externa, já o Autocontrole que 

faz parte do controle inibitório, envolve resistir às tentações e não agir impulsivamente. 

 A Memória de trabalho explora as informações na mente e estabelece 

relações para execução de tarefas e resolução de problemas e a Flexibilidade 

cognitiva representa as mudanças de perspectiva perante um problema, ajustando-se 

a novas demandas, regras ou prioridades como a capacidade de perceber a 

necessidade de alternar a dedicação entre tarefas, estando ligada diretamente à 

criatividade (DIAMOND, 2013). 

Para Carreiro e colaboradores (2014), a falta de estimulação dessas funções 

tende a gerar prejuízos no desenvolvimento geral do indivíduo, que pode apresentar 

desde dificuldades na execução de tarefas diárias, até apresentar limitações que 

chegam a comprometer o processo de aprendizado e controle executivo, prejudicando 

as habilidades sociais e inteligência (CARREIRO et al., 2014). 

Ainda segundo os autores, as intervenções em funções executivas (FE) tendem 

a contribuir tanto para o desenvolvimento neuropsicológico e cognitivo de crianças 

típicas, quanto no auxílio para diminuir prejuízos funcionais em crianças que 

apresentam algum distúrbio do desenvolvimento, bem como para aquelas que não 

apresentam características e comportamentos suficientes para preencher requisitos 

de algum transtorno específico e por isso há certa dificuldade em estabelecer 

intervenção clínica específica (CARREIRO et al., 2014). 

 

2.2.2.1 – Memória Operacional  

 

A memória de trabalho é indispensável para a execução de tarefas do cotidiano 

e corresponde à habilidade de reter as informações e utilizá-las mediante as 

demandas cognitivas, de aprendizado e das experiências de vida, sendo ativada 

constantemente. A memória operacional manipula as informações de acordo com a 

necessidade para desempenho de tarefas que exigem raciocínio. (DIAMOND, 2013).  
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A memória de trabalho é diferente da memória de curto prazo, porque a última 

corresponde a retenção da informação por pouco tempo, sem ser manipulada nesse 

período, porém, o desenvolvimento da memória de curto prazo é o processo inicial 

para ativação da memória operacional. Segundo Diamond (2013) existem dois tipos 

de memória operacional, a verbal e a não-verbal (visuoespacial) (DIAMOND, 2013). 

Maloy-Diniz et al (2014) explicam ser importante o educador incorporar 

estratégias (ensinar a sua utilização) em diversas áreas para que o aluno possa 

resolver problemas em diferentes perspectivas. Não somente as que estimulem a 

memória, mas também aquelas que contemplem as demais funções cognitivas. Por 

essa premissa, quanto maior for a abrangência de fontes para pesquisa, maior for o 

leque de recursos utilizados para mobilização - teatralização, jogos, eventos culturais 

entre outras iniciativas que despertem interesse para o assunto a ser trabalhado, 

maior será a capacidade de retenção de conteúdo (MALOY-DINIZ et al., 2014) 

 

2.2.2.2 – Controle Inibitório  

 

Para Diamond (2013) o controle inibitório se refere a capacidade de controlar a 

atenção, os pensamentos, as emoções, os sentimentos e os comportamentos, 

buscando inibir respostas inadequadas às situações, mesmo as respostas adequadas 

estando mais automatizadas. A autora defende que a inibição cognitiva envolve a 

capacidade de resistir à interferência de memórias ou pensamentos não desejados 

auxiliando a memória operacional. As inibições, de atenção e de processos dos 

pensamentos, são chamadas de controle de interferências (DIAMOND, 2013).  

Outro aspecto do controle inibitório é o autocontrole, que se refere a capacidade 

de não agir por impulso, controlando o pensamento e a emoção para depois controlar 

um comportamento, sendo necessário para a permanência do indivíduo numa tarefa 

específica sem ser interrompido por possíveis distratores terminando-a com êxito.   

Todos esses processos de controle inibitório contribuem para a autorregulação que 

corresponde a inibição de respostas comportamentais e inibição da atenção 

simultaneamente, mantendo níveis de estimulação emocional e cognitiva elevados 

(DIAMOND, 2013).  

Ainda segundo Diamond (2013), a atenção seletiva também é conhecida como 

controle atencional, referindo-se à habilidade de direcionar a atenção para um 
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determinado estímulo, ignorando os demais a sua volta, considerados distratores, 

sendo a capacidade de manter a atenção por um longo período, inibindo tudo que 

possa competir com esse foco de atenção. Para que este mecanismo funcione 

adequadamente, a atuação do controle inibitório é essencial para não ceder às 

distrações, ao mesmo tempo que permite a manutenção do Foco de atenção.  

A atenção seletiva está diretamente relacionada aos mecanismos cerebrais de 

autorregulação, sendo essencial para o funcionamento adaptativo, no auxílio à 

modulação dos comportamentos frente às demandas cognitivas, sociais e emocionais 

das situações, tornando-se também importante para uma aprendizagem adequada 

(DIAMOND, 2013). 

 

2.2.2.3 – Flexibilidade Cognitiva  

 

Segundo Diamond (2013), esta habilidade aparece depende das demais 

funções executivas principais: controle inibitório e memória operacional para ser 

adquirida. Envolve a habilidade de se adequar ao ambiente de acordo com as 

mudanças que venham a surgir, alterando seu olhar perante a situação, seu foco 

atencional e seu raciocínio e permitindo tomar decisões de acordo com a demanda da 

situação. Esta função parece estar ligada à criatividade, por permitir ao indivíduo 

analisar as situações sob outra perspectiva, sem limitar-se a padrões de solução e de 

comportamento já existentes (DIAMOND, 2013).  

Malloy-Diniz e seus colaboradores (2014), explicam que a flexibilidade cognitiva 

ajuda o educando a ampliar o seu conhecimento e a lidar com as diferenças, por meio 

de discussão de temáticas com seus pares, pesquisas na Internet e em redes sociais, 

no seu núcleo familiar ou no ambiente escolar.  A gama de informações recebida 

diariamente impõe ao estudante constantes escolhas que recrutam a flexibilidade 

cognitiva na busca das soluções de problemas com os quais é confrontado. Essa ação 

continuada gera uma experiência de treino, que culmina com a efetivação do 

aprendizado. Quanto maior o desafio, maior o aprendizado (MALLOY-DINIZ et al., 

2014). 
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2.3 - Intervenções no Contexto Escolar 

 

Malloy-Diniz e seus colaboradores (2014), defendem que a consciência da 

importância das FE, aliada a boas práticas para o desenvolvimento das habilidades 

cognitivas na escola, contribuem para o sucesso de desempenho dos educadores e 

dos alunos nas atividades de planejamento, definição de metas e trabalhos escolares, 

direcionando-lhes a atenção, estabelecendo prioridades, objetivos e metas, sendo 

necessário que o corpo docente explore o uso dos processos das Funções Executivas 

na definição de estratégias que ajudem aos alunos a compreenderem como pensam 

e aprendem (MALLOY-DINIZ et al., 2014). 

Ainda segundo os autores acima referidos, desde os primeiros anos escolares 

os alunos são confrontados com tarefas que requerem simultaneamente múltiplas 

habilidades para o seu planejamento e execução de forma organizada. O 

desempenho dessas atividades sem o conhecimento da lógica de raciocínio pode ser 

a causa de muito insucesso escolar. Entretanto, o estímulo das FE permite aos 

estudantes em sala de aula desenvolverem   flexibilidade cognitiva, de acordo com o 

grau de complexidade do trabalho; o controle inibitório, no relacionamento em 

eventuais conflitos ou negociação entre os seus pares e o exercício da atenção e 

memória de trabalho, ou memória operacional, com mais eficácia (MALLOY-DINIZ et 

al., 2014). 

Diamond (2013) relata a importância de um planejamento criteriosamente 

elaborado para desempenho de atividades, incluindo desafios progressivos, de acordo 

com o perfil da criança, estimulando a assimilação e despertando o grau de interesse 

necessário para a retenção do conteúdo. É necessário que cada um tenha 

conhecimento da sua capacidade, das expectativas e dos recursos que possui, para 

analisarem as estratégias com vista a atingirem o objetivo traçado (DIAMOND, 2013).  

 Malloy-Diniz e seus colaboradores (2014) acreditam ser necessário que os 

alunos conheçam os critérios de avaliação para que possam identificar erros 

cometidos e por meio de auto checagem, automonitoramento, corrigi-los, na 

proporção da sua capacidade. De acordo com o objetivo desejado pode-se 

estabelecer uma lista de procedimentos para que o estudante possa avaliar em 

conjunto com um mediador os acertos e erros e possa acompanhar o próprio 

desempenho e produtividade. 
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Pela perspectiva das teorias e estudos mencionados anteriormente, as 

dificuldades e déficits nas habilidades basilares do processo de alfabetização 

corroboram com a relevância do desenvolvimento das FE, pois estas habilidades se 

mostram parte fundamental no desenvolvimento principalmente nos aspectos 

voltados ao contexto escolar. No Brasil, a área de investigação de intervenções para 

o desenvolvimento destas habilidades propõe uma linha de pesquisa ainda recente, 

tendo sido publicada pelo grupo de pesquisa da proponente o primeiro programa de 

intervenção para promoção de FE no país (PIAFEx – DIAS; SEABRA, 2013). 

  

 2.3.1 – Programa de Intervenção em Autorregulação e Funções 

Executivas (PIAFEX) 

 

 O Programa de Intervenção em Autorregulação e Funções Executivas -  

PIAFEX, reúne atividades elaboradas para estimular o desenvolvimento das FE em 

crianças pré-escolares e no início do Ensino Fundamental. Visa instrumentalizar 

diversos profissionais para o estímulo de habilidades como organização, 

planejamento, controle inibitório, atenção, memória de trabalho e regulação 

emocional, contribuindo para a autonomia e a independência das crianças.  

 O Piafex pode ser aplicado nos contextos clínico e escolar, servindo como 

subsídio para a reabilitação ou, como é seu foco principal, para o estímulo ao 

desenvolvimento de habilidades, atuando como intervenção preventiva, por 

profissionais das áreas de saúde e educação. Este instrumento pode ser incorporado 

ao currículo escolar. (PIAFEx – DIAS; SEABRA, 2013). 

 Cantiere (2014) como um estudo exploratório, desenvolveu, implementou e 

avaliou indicadores de melhora de um programa de intervenção neuropsicológica para 

treino de habilidades de atenção e flexibilidade cognitiva em crianças com sinais de 

desatenção e hiperatividade. Participaram deste estudo 4 indivíduos com idade entre 

8 e 12 anos, sem déficit intelectual e com indicadores comportamentais de desatenção 

e/ou hiperatividade referidos por seus pais e professores.  

 Os participantes foram submetidos a uma avaliação utilizando inventários de 

perfis comportamentais, testes de atenção e função. Após a avaliação inicial, foram 

realizados 15 encontros semanais com cada participante nos quais foram feitas 

atividades lúdicas direcionadas à atenção e à flexibilidade cognitiva. Ao final das 
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intervenções, os participantes foram reavaliados e os dados comparados aos da pré-

avaliação.  

 Verificou-se que na maioria dos casos estudados foi possível observar melhora 

de diferentes tipos de indicadores comportamentais e cognitivos como a redução dos 

comportamentos de desatenção e hiperatividade e a presença de uma quantidade 

maior de acertos, menor número de omissões, redução de ensaios administrados, 

evidenciando indicadores de melhora das crianças após a intervenção (CANTIERE, 

2014).   

 

 2.3.2 – Programa de Alfabetização e Raciocínio (PAR) 

 

Seguindo a linha de proposta interventiva, foi criado em 2013 e ainda em fase 

de construção e validação científica, o Programa de Alfabetização e Raciocínio (PAR) 

tem por princípio aplicar um conjunto de procedimentos aliando o estímulo das FE a 

habilidades pedagógicas visando ampliar a bagagem cognitiva do educando. Esta 

junção contribui para o desenvolvimento de habilidades precursoras do processo de 

alfabetização, com vista a potencializar a capacidade de aprendizagem do indivíduo.  

Malloy-Diniz e seus colaboradores (2014) explicam que o estímulo das Funções 

Executivas nas crianças é essencial para o aprimoramento do desempenho 

acadêmico. Sendo assim, por meio de jogos de tabuleiro, como Xadrez, Dama, Lince 

entre outros, acompanhados de jogos específicos criados para o estímulo da 

consciência fonológica como Boca Certa e Troca Bocas, por exemplo, fortalecem 

habilidades precursoras da aquisição de leitura, escrita e matemática. Jogos de lógica, 

tarefas que simulem a vivência diária das crianças, atividades artísticas, teatrais e 

recursos tecnológicos, são os instrumentos também utilizados pelo PAR para 

potencializar as habilidades de memória operacional (de trabalho), atenção seletiva e 

controle inibitório, além da flexibilidade cognitiva dos alunos, estimulando tomadas de 

decisão e resolução de situações-problema. Os aspectos comportamentais como 

interação social e comunicação e aspectos sociais como a vivência de valores éticos 

e de cidadania, visando a melhoria no desempenho acadêmico do educando têm o 

propósito de contribuir efetivamente para a autonomia e a autoestima das crianças e 

adolescentes que participam do programa (MALLOY-DINIZ et.al., 2014). 
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Para intervenção nas habilidades relacionadas à leitura e a escrita o programa 

utiliza jogos que estimulam a abordagem fônica proposta por Capovilla e Capovilla 

(2007), em que a criança é estimulada a estabelecer relação entre fonemas (sons) 

que se transformam em grafemas (letras), bem como o inverso. Com base nos autores 

acima descritos, o PAR utiliza jogos específicos para estimular os seguintes aspectos 

fonovisoarticulatórios: realização de sequências ortográficas de palavras escritas em 

grafemas; realizar sequências fonológicas de palavras faladas em fonemas; 

compreender o princípio alfabético e a diferenciação letra e número; utilizar da 

correspondência grafema-fonema para decodificar e interpretar a informação (leitura 

com compreensão). Estes jogos visam fortalecer as habilidades voltadas a aquisição 

da leitura e da escrita, além de desenvolverem essas habilidades de forma lúdica e 

atrativa (CAPOVILLA; CAPOVILLA, 2007).  

Nas intervenções que visam estimular as habilidades referentes ao raciocínio 

lógico-matemático e o PAR considerou a referência trazida pelo estudo de Picinini e 

Almeida (2015) e direcionou o foco dos jogos para: compreensão da presença de 

conceitos matemáticos na vida do educando, diferenciação, classificação, 

quantificação e sequenciação de objetos e algarismos; estabelecimento de relação 

entre o nome, a quantidade e o algarismo; entendimento do conceito e do 

procedimento das operações matemáticas pertinentes a seu nível escolar; utilização 

de conceitos e procedimentos matemáticos para a construção do raciocínio que 

permitam aplicar estratégias de resolução de problemas.   

Para obtenção de melhores resultados na intervenção, o PAR prevê verificação 

contínua do grau de dificuldade e de aprendizagem dos alunos, pois segundo Fonseca 

(2013) a identificação precoce do perfil de desenvolvimento e de aprendizagem da 

criança ou jovem com dificuldade de aprendizagem é fundamental. Por meio da 

recolha de dados com todos os envolvidos no processo, incluindo a família, com a 

aplicação de inventários junto aos professores e pais dos estudantes, é possível traçar 

um perfil real dos alunos, possibilitando a escolha de procedimentos mais eficazes no 

desenvolvimento da aprendizagem dos mesmos. 

Com base no estudo de Fonseca (2013), o programa busca utilizar recursos 

disponíveis que favoreçam as condições de aprendizagem, considerando o ambiente 

familiar e a bagagem cultural do educando, visando o enriquecimento de habilidades 
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cognitivas para o sucesso escolar ao longo do ano letivo e além deste (FONSECA, 

2013). 

Malloy-Diniz e seus colaboradores (2014) explicam que intervenções 

específicas com foco definido para alcançar objetivos e metas traçados, estimulam 

e potencializam no indivíduo o desenvolvimento as habilidades necessárias para cada 

situação ou demanda. Por esta razão, a intervenção do PAR investe no estímulo das 

FE, como recurso de para a melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes 

(MALOY-DINIZ et al., 2014). 

Durante as intervenções do PAR são aplicados ao longo do período letivo, 

projetos visando, além dos estímulos citados acima, o aprimoramento de habilidades 

sociais e de valores éticos de cidadania, utilizando-se a estrutura do Método de 

Aprendizagem por Pesquisa Racional, Emocional e Intuitiva (MAPREI), descrito pelo 

estudo de Periotto (2013). O método é composto por sete (7) etapas facilitadoras, que 

podem contemplar tanto conteúdos pedagógicos das disciplinas curriculares, quanto 

aspectos lúdicos e de treino das capacidades cognitivas e sociais do educando. 

Segundo a pesquisadora, o objetivo deste método é, por meio de uma 

educação humanista, promover a coparticipação entre professor e aluno no processo 

de aprendizagem, pelo educador, para que os alunos se apropriem e construam novos 

saberes, sendo considerada a bagagem cultural aliada à bagagem espiritual (definido 

pela autora como aquilo que é subjetivo) das crianças, para ampliar as capacidades 

cognitivas e culturais dos alunos. A pesquisadora parte do princípio que o 

conhecimento procede do indivíduo, sendo compartilhado posteriormente com o meio 

(colegas de escola, família e sociedade), retornando por fim ao indivíduo, porém, de 

modo enriquecido pelo compartilhamento de informações, promovendo a aquisição 

de novos conceitos e o aprofundamento de conteúdos adquiridos anteriormente. 

Segundo Periotto (2013), a primeira etapa é chamada de Identificação do 

Conteúdo, em que a palavra chave é “mobilização”. As atividades devem mobilizar os 

educandos para a temática que será desenvolvida em sala pelo professor. A segunda 

etapa é descrita como Busca Individual do Conhecimento, em que cabe ao professor 

estabelecer assuntos e aspectos a serem pesquisados pelos alunos, de modo a 

aprimorar conceitos adquiridos anteriormente, com novas informações e perspectivas 

complementares de conhecimento já adquirido.  
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Na terceira etapa, chamada de Socialização, o educando é estimulado a 

realizar a troca de informações compartilhando seu conhecimento com os colegas da 

sala. Já na quarta etapa, denominada de Conclusão Coletiva, os alunos, juntamente 

com a mediação do professor vão concluir coletivamente acerca da temática, por meio 

da produção de trabalhos em grupo, (que estimulem a criatividade), para que possam 

ser apresentados posteriormente. A expressão artística em suas diversas 

modalidades é o principal recurso nesta etapa. A Apresentação dos Resultados é a 

quinta etapa do método. É proposto aos educandos que apresentem o resultado do 

que aprenderam aos colegas, ou aos pais (quando viável), fortalecendo a 

autoconfiança e autoestima do educando e compartilhando seu conhecimento não 

somente com os colegas, mas com sua família e amigos. 

Na sexta etapa, denominada Conclusão Individual, ocorre o fechamento e a 

avaliação do que foi aprendido sobre a temática abordada. No PAR esta avaliação 

costuma ser feita por meio de um texto, ou desenho, ou mesmo oralmente quando o 

aluno expressa o que ficou de mais significativo sobre o tema. Por fim, a sétima etapa, 

denominada Análise de Rendimento e Apreensão, propõe que o professor reflita sobre 

os resultados obtidos e se necessário reelabore o projeto visando estimular as 

habilidades pouco desenvolvidas e os conceitos ainda não internalizados. 

Também segundo o estudo de Periotto (2013), os projetos são elaborados 

tendo o tema central que permita a ampliação da bagagem cultural do educando como 

objetivo, como por exemplo a resolução de um problema relatado em uma história. 

Por meio da expressão artística, utilizada como ferramenta para facilitar a expressão 

das emoções, da comunicação e da interação social dos alunos,  são realizadas 

atividades como: contação de histórias, artes plásticas e cênicas, que auxiliam as 

crianças no desenvolvimento de habilidades que são recrutadas em sala de aula, 

como: coesão e coerência na expressão verbal e escrita, criatividade e imaginação, 

além de habilidades voltadas ao raciocínio, como: quantificação, sequenciação, valor 

posicional, resolução de enigmas e a reflexão perante dilemas, tornando o papel do 

educador fundamental neste processo para mediar e ajudar na condução do 

educando para o desenvolvimento dessas habilidades. 

 Para contribuir com a relação professor-aluno, visando maior vínculo entre 

“ensinante” e “aprendente”, os procedimentos do PAR foram estruturados de modo a 

complementar os recursos pedagógicos utilizados pelos educadores em sala, com um 



31 
 

processo de construção de conhecimento individual de cada estudante, que estimula 

o aluno pela vivência de situações que requerem habilidades cognitivas e sociais para 

seu aprimoramento acadêmico. 

 

 

2.4 – Funções Executivas e sucesso acadêmico 

 

 Segundo Fonseca (2016), para o sucesso escolar, as habilidades cognitivas da 

aprendizagem devem ser estimuladas considerando não somente conteúdos e 

metodologias específicos, mas também aspectos emocionais e lúdicos, devendo o 

educador considerar o que se passa no cérebro da criança. Sendo assim, o estímulo 

das funções executivas se mostra fundamental no desenvolvimento da aprendizagem 

visando o sucesso acadêmico (FONSECA, 2016).  
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3 - OBJETIVOS 

 

3.1 – Objetivo Geral 

Verificar os efeitos do Programa de Alfabetização e Raciocínio (PAR) no desempenho 

escolar e na expressão das funções executivas de crianças com queixas de 

dificuldades de aprendizagem. 

 

3.2 – Objetivos Específicos 

1- Descrever os componentes de funções executivas presentes na tarefa do PAR 

por meio da análise de juízes;  

2- Estabelecer o sequenciamento de tarefas e atividades propostas na 

constituição do PAR;  

3- Analisar os efeitos do PAR no desempenho acadêmico dos participantes; 

4- Analisar os efeitos do PAR no desempenho em testes de funções executivas; 

5- Analisar os efeitos do PAR no perfil comportamental relatado por pais e 

professores. 

 

4 – FASE 1 

 

O presente projeto inicialmente foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

da universidade com o número (Número do Parecer: 1.718.011). Após aprovação, 

foram encaminhadas ao responsável pelas escolas e aos pais/responsáveis pelos 

alunos, as cartas contendo os termos de consentimento livre e esclarecido (Anexos 3 

e 4) bem como as informações de como a pesquisa seria realizada. 

 

4.1 – Método  

 

Esse projeto foi desenvolvido em duas fases. A primeira teve como objetivo 

estabelecer o PAR como um procedimento de treino de Funções executivas que 

possa ser utilizado no contexto escolar.  

 

 

 



33 
 

4.2 – Participantes  

 

Na primeira fase, após a seleção dos instrumentos de avaliação, os jogos 

utilizados pelo PAR foram enviados para juízes especialistas em avaliação e 

intervenção cognitiva, para que fosse estabelecido um consenso sobre as habilidades 

cognitivas que cada jogo potencialmente poderia treinar. 

 

4.3 – Procedimentos  

 

O procedimento utilizado na fase inicial do projeto foi semelhante ao de 

Cantiere (2014) para este estabelecimento. Foram selecionados 10 juízes que 

receberam o ANEXO I com a seguinte tarefa: “Por favor, julgue que funções 

cognitivas, em sua opinião, são requeridas por cada uma das tarefas descritas a 

seguir. Marque quantas opções julgar necessárias na coluna “Possíveis funções 

requeridas pela tarefa” e complete outras que julgar relevantes na coluna “Outras 

habilidades que você acha que são requeridas pela tarefa”. Após isso, serão 

selecionados aqueles jogos e atividades que tenham consenso de pelo menos 70% 

entre os juízes. 

 

4.3.1 – Proposta de Sequência das Atividades  

Os jogos foram escolhidos de acordo com uma pesquisa voltada às habilidades 

recrutadas no processo de alfabetização, buscando aliar aspectos cognitivos e 

pedagógicos para desenvolvimento mútuo dessas habilidades nas crianças, 

possibilitando assim, além do treino cognitivo, também o pedagógico. Assim, a partir 

da seleção de um jogo, percebe-se quais operações cognitivas são recrutadas e a 

partir das dificuldades apresentadas durante a utilização do jogo, pretende-se treinar 

cada uma das habilidades defasadas ou ainda não desenvolvidas.  
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4.4 – Resultados  

  

             A tabela 1 representa o resultado final do procedimento de análise dos juízes, 

quanto às habilidades que cada um julgou serem recrutadas na execução dos jogos. 

Já a análise detalhada dos juízes está nos anexos. 

 

Tabela 1: Resultados final do procedimento de análise dos juízes, quanto às habilidades que 
cada um julgou serem recrutadas na execução dos jogos. 

 
    

CONTROLE 
INIBITÓRIO 

MEMÓRIA 
OPERACIONAL 

FLEXIBILIDADE 
COGNITIVA 

ATENÇÃO 
CONCENTRADA 

OU SELETIVA 

ATENÇÃO 
DIFUSA 

ORGANIZAÇÃO 
VISUOESPACIAL 

PLANEJA
MENTO 

RACIOCÍNIO 
RESOLUÇÃO 

DE 
PROBLEMAS 

    

    

  JOGOS DO PAR                   

1 JENGA             X   X 

2 DOMINÓ   X   X       X   

3 DAMA   X X X       X   

4 
LINCE 
(TABULEIRO) 

X X X X           

5 
MEMÓRIA A 
JATO 

  X   X           

6 LEGO           X X X   

7 HORA DO RUSH           X X X X 

8 LIGUE 4           X X X X 

9 
SEQUÊNCIA 
LÓGICA 

  X           X   

10 
CACHORRO E 
GATO 

    X     X X   X 

11 QUEM SOU EU?   X X         X   

12 
O QUE É O QUE 
É? 

  X           X   

13 CARA A CARA X X X         X   

14 SE VIRA                 X 

15 FOCO                   

16 JOGO DA VELHA             X X   

17 CAI NÃO CAI             X     

18 SENHA   X X         X X 

19 
TUDO EM SEU 
LUGAR 

                  

20 MEGA SENHA   X           X X 

21 SUDOKU   X   X   X   X   

22 SOLETRANDO   X   X           

23 
ORGANIZANDO 
FIGURAS 

          X   X   

24 
ONDE ESTÁ O 
WALLY? 

      X           

25 CAÇA PALAVRAS       X           

           

  
Jogos que, na avaliação dos juízes, não obtiveram 70% de aprovação 
em nenhuma Função Executiva       

  
Jogos que obtiveram 70% de aprovação dos juízes nas respectivas 
Funções Executivas  
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Tabela 1: (Continuação) Resultados final do procedimento de análise dos juízes, quanto às 
habilidades que cada um julgou serem recrutadas na execução dos jogos. 
 

    

CONTROLE 
INIBITÓRIO 

MEMÓRIA 
OPERACIONAL 

FLEXIBILIDADE 
COGNITIVA 

ATENÇÃO 
CONCENTRADA 

OU SELETIVA 

ATENÇÃO 
DIFUSA 

ORGANIZAÇÃO 
VISUOESPACIAL 

PLANEJA
MENTO 

RACIOCÍNIO 
RESOLUÇÃO 

DE 
PROBLEMAS 

    

    

  JOGOS DO PAR                   

26 UNO   X           X   

27 PICTUREKA       X           

28 
GERADOR DE 
HISTÓRIAS 

  X         X X   

29 ERA UMA VEZ   X         X X   

30 JOGO DA VIDA     X         X   

31 
BANCO 
IMOBILIÁRIO 

            X X X 

32 LINCE (CARTAS) X X   X           

33 BOCA CERTA   X X X           

34 REMATA   X           X   

35 TROCA BOCAS                   

36 XADREZ     X       X X X 

37 

A FANTÁSTICA 
FÁBRICA DE 
HISTÓRIAS 

  X X         X   

38 BOLICHE                   

39 
PALAVRAS 
CRUZADAS 

        X     X   

40 
LOTO 
CONSOANTES 

  X   X       X   

41 LOTO VOGAIS       X       X   

42 
MEMÓRIA 
BOQUINHAS 

  X               

43 E AGORA?   X           X   

44 GENIUS   X   X           

45 
ATAQUE DOS 
TUBARÕES 

X                 

46 
JOGO DA 
MEMÓRIA 

  X   X           

47 
QUEBRA-
CABEÇAS 

      X   X X     

48 
SR. CABEÇA DE 
BATATA 

                  

49 PEGA VARETAS       X     X     

50 DIGA LÁ     X         X   

51 
QUEM? COMO? 
POR QUÊ? 

             X   

52 
ARANHA 
ARRANHA 

  X           X   

53 O QUE É ISSO?                   

54 MEMOMIX   X   X       X   

55 
DO MEIO DA 
LÍNGUA 

  X           X   

56 PINGO NO "I" 
  X               

           

  
Jogos que, na avaliação dos juízes, não obtiveram 70% de aprovação 
em nenhuma Função Executiva       

  
Jogos que obtiveram 70% de aprovação dos juízes nas respectivas 
Funções Executivas  
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A partir dos resultados obtidos e descritos na tabela acima, foi estruturada uma 

sequência de jogos, de acordo com o tempo hábil para o estudo, para ser aplicada ao 

longo de 16 encontros. Os jogos foram agrupados de acordo com o grau de 

complexidade e com a necessidade de se treinar diferentes habilidades no decorrer 

da semana. 

 

4.4.1 – Estruturação dos Encontros para Intervenção 

 

Tabela 2 - Apresentação dos encontros (sessões), com os jogos selecionados e a duração de 

cada tarefa: 

1º 

Encontro 

JOGO Habilidade a 

ser treinada 

Duração 

Jogo: A Hora do Rush Planejamento 15 

Total 

50 min 

LINCE (Tabuleiro Clássico) Controle Inibitório 10 

Onde está o Wally em papel Atenção 15 

Genius  
Memória de 

trabalho 
10 

 

2º 

Encontro 

JOGO Habilidade a 

ser treinada 

Duração 

Jenga Planejamento  15 

Total 

50 min 

Jogo: Cão e Gato  
 Flexibilidade 

Cognitiva 
10 

LEGO (construção com uso de Manual de 

Instruções) 

Atenção e 

Planejamento 
15 

Jogo: Memória a Jato (categorias e 

quantidades) 

Memória 

Operacional 
10 

 

3º 

Encontro 

JOGO Habilidade a 

ser treinada 

Duração 

Sudoku com imagens Raciocínio  15 

Total 

50 min 

Jogo: REMATA Memória 15 

Dominó (Clássico) 
Memória e 

Atenção e  
10 

Quem Sou Eu? 
Flexibilidade 

Cognitiva 
10 
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      4º 

Encontro 

JOGO Habilidade a 

ser treinada 

Duração 

Jogo: Gerador de Histórias 
Memória 

Operacional e 

Planejamento 

15 

Total 

50 min 

Jogo: Mega Senha  Raciocínio 15 

Jogo da Memória: imagem x palavra 
Memória 

Operacional 
10 

Lince (Versão Cartas - Clássico) Controle Inibitório 10 

 

5º 

Encontro 

JOGO Habilidade a 

ser treinada 

Duração 

Sequência Lógica (Simples) 
Memória 

Operacional 
15 

Total 

50 min 

Jogo: Ataque dos Tubarões Controle Inibitório 10 

Loto Vogais 
Atenção e 

Raciocínio 
10 

Jogo: Damas 
Flexibilidade 

Cognitiva 
15 

 

6º 

Encontro 

JOGO Habilidade a 

ser treinada 

Duração 

A Fantástica Fábrica de Histórias 
Flexibilidade 

Cognitiva e 

Raciocínio 

15 

Total 

50 min 

Cara a Cara Controle Inibitório 10 

Jogo: Pingo no i 
Memória 

Operacional 
10 

Jogo: Pictureka Atenção 15 
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7º 

Encontro 

JOGO Habilidade a 

ser treinada 

Duração 

Jogo: Aranha Arranha 
Memória e 

Raciocínio 
15 

Total 

50 min 

Cai não Cai Planejamento 15 

Memória Boquinhas 
Memória 

Operacional 
10 

Loto Consoantes 
Flexibilidade 

Cognitiva 
10 

 

      8º 

Encontro 

JOGO Habilidade a 

ser treinada 

Duração 

Jogo: Senha  
Flexibilidade 

Cognitiva 
15 

Total 

50 min 

Jenga adaptado (cálculo mental) Raciocínio  15 

Lince (Tabuleiro – Categorias) Controle Inibitório 10 

Jogo: Ligue 4 Planejamento 10 

 

9º 

Encontro 

JOGO Habilidade a 

ser treinada 

Duração 

Jogo: Boca Certa 
Flexibilidade 

Cognitiva 
15 

Total 

50 min 

Jogo: Era Uma Vez Planejamento 10 

Jogo-. Pictureka (Adaptado) Atenção e Memória 15 

Quem sou eu? (Adaptado) 
Memória e 

Flexibilidade 

Cognitiva 

10 
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10º 

Encontro 

JOGO Habilidade a 

ser treinada 

Duração 

Jogo: LINCE (Versão de Cartas) Controle Inibitório 15 

Total 

50 min 

Jogo O que é o que é? Raciocínio  15 

Jogo: Soletrando Atenção e Memória 10 

Jogo: Memória a Jato (adaptado) Memória 10 

 

11º 

Encontro 

JOGO Habilidade a 

ser treinada 

Duração 

Jogo: Hora do rush (Nível Difícil) Planejamento 15 

Total 

50 min 

Jogo: Pega Varetas (Cálculo Mental) 
Atenção e 

Raciocínio 
15 

Jogo: UNO – Adaptado (Operações 

Matemáticas) 

Raciocínio 
10 

Genius Atenção e Memória 10 

 

12º 

encontro 

JOGO Habilidade a 

ser treinada 

Duração 

Quem, Como e Por quê? Raciocínio 15 

Total 

50 min 

Sudoku (versão de números) Raciocínio  15 

Soletrando (Adaptado) Atenção e Memória 10 

Cara a Cara - Opostos Controle Inibitório 10 
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13º 

encontro 

JOGO Habilidade a 

ser treinada 

Duração 

Gerador de Histórias (Contar e 

Recontar) 

Memória e 

Planejamento 15 

Total 

50 min 

Lince (Tabuleiro – Rimas) Controle Inibitório 15 

Jogo: Senha (desafio 6 cores) 
Flexibilidade 

cognitiva 
10 

Jogo: E Agora? 
Atenção e 

Raciocínio 
10 

 

14º 

Encontro 

JOGO Habilidade a 

ser treinada 

Duração 

Jogo: Diga Lá! 
Flexibilidade 

Cognitiva 
15 

Total 

50 min 

Caça-Palavras (solução de charadas) Atenção 15 

Quebra-Cabeças – 100 peças Planejamento 10 

Jogo da Memória: Sinônimos e 

Antônimos 

Memória 
10 

 

15º 

Encontro 

JOGO Habilidade a 

ser treinada 

Duração 

LEGO Construção  Planejamento 15 

Total 

50 min 

Jogo: Xadrez 
Flexibilidade 

Cognitiva 
15 

Jogo: Ataque dos Tubarões Controle Inibitório 10 

Dominó (Operações Matemáticas – 

Cálculo Mental) 

Raciocínio, 

Memória, Atenção 

e Planejamento 

10 
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16º 

Encontro 

JOGO Habilidade a 

ser treinada 

Duração 

Jogo: Ligue 4 (Adaptado “Batalha 

Naval”) 

Planejamento 
15 

Total 

50 min 

Lince (Versão Cartas – Adaptado) Controle Inibitório 15 

Jogo: Do Meio da Língua Atenção e Memória 10 

Jogo Mega Senha Raciocínio 10 

 

 

5 – FASE 2 

 

5.1 – Método 

 

A segunda fase teve como objetivo a testagem do PAR em alunos 

encaminhados ao programa por apresentarem dificuldades de aprendizagem e 

defasagem acadêmica. 

 

5.2 – Participantes  

 

 Participaram 18 crianças, com idade entre 9 e 11 anos, de ambos os sexos, 

que frequentavam o 4º ano do ensino fundamental de uma escola particular da cidade 

de São Paulo. A amostra foi composta por dois grupos distintos: os alunos com 

dificuldades de aprendizagem que frequentam o Programa de Alfabetização e 

Raciocínio (PAR) e os alunos com dificuldades de aprendizagem que não frequentam 

o mesmo Programa devido a quantidade de vagas. O primeiro grupo (A = 10) foi 

constituído de crianças que permanecem na escola período integral e por isso, no 

contra turno das aulas frequentam o PAR. O segundo grupo (B = 10) foi composto por 

crianças que também permanecem período integral na escola, porém não frequentam 

o Programa. Foram selecionadas crianças que apresentam dificuldades em leitura, 

escrita e matemática, sendo utilizado como critério, um relatório de desempenho 

pedagógico do aluno feito pelo professor da sala. 
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Quadro 1: Grupos selecionados para a testagem do PAR 

           

 GRUPO CONTROLE  GRUPO EXPERIMENTAL  

   Nome Gênero Idade    Nome Gênero Idade  

 1 F Masculino 9  1 EMC.  Masculino 9  

 2 AR Masculino 10  2 V.  Masculino 9  

 3 L.  Feminino 10  3 C. Feminino 10  

 4 EMS.  Masculino 10  5 J.  Feminino 10  

 6 MP.  Masculino 11  4 G.  Feminino 11  

 6 VG Feminino 11  5 MM.  Feminino 11  

 7 P.  Masculino 11  7 BS.  Masculino 11  

 8 AD.  Feminino 11  8 BR.  Masculino 11  

 9 MG.  Feminino 11  9 R.  Masculino 11  

 

Serão descritos abaixo, os perfis da amostra deste estudo, tendo como base os 

relatórios de desempenho pedagógico feito pelos professores das crianças: 

 

5.2.1 – Grupo Controle 

 

F. Masculino, 9 anos 

O aluno ingressou nesta escola em 2016 e foi encaminhado para o PAR após as 

atividades iniciais do ano letivo. 

Aspectos Comportamentais: aluno agitado e disperso, com dificuldade em se 

concentrar para execução das atividades em sala, apresenta dificuldade em organizar 

seus materiais de uso pessoal e pedagógicos. Demonstra sinais de ansiedade e 

agressividade em diversos momentos. Rói unhas, aperta bastante o lápis no papel, 

chora sem motivo aparente, ou porque considera a atividade a ser executada muito 

difícil. Quando algum colega diz algo que o incomoda, o aluno demonstra nervosismo 

excessivo chegando por vezes a jogar e quebrar seus pertences pela dificuldade em 

controlar-se, sendo necessária a intervenção da professora para mediar a situação. 

Desempenho Pedagógico: Leitura com pouca fluência e compreensão superficial do 

conteúdo lido. Sua escrita se apresenta com trocas entre os grafemas (c, g e q). O 

aluno não apresenta produção textual com coerência e coesão, mesmo em atividades 

de escrita espontânea, porém seu desempenho na expressão oral se mostra superior 

ao registro escrito, visto seu vocabulário se mostrar adequado para a faixa etária e 
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ano em curso, o que contrasta com a escrita apresentada. Até o meio do ano o aluno 

apresentava dificuldade em registrar com letra cursiva, mas já apresentou avanços de 

desempenho neste aspecto. 

 

AR. Masculino, 10 anos 

Aspectos Comportamentais: O aluno em alguns momentos é inquieto, disperso, 

porém, comunicativo. Se mostra carinhoso e brinca sem fazer distinção entre os 

colegas. Demonstra dificuldade em aceitar as regras combinadas com a sala, sendo 

necessária a intervenção do professor para mediar a situação. Se distrai com seus 

objetos pessoais e quando é chamado à atenção demonstra pouco interesse em 

retomar a execução da atividade a ser realizada. 

Desempenho Pedagógico: o aluno apresenta dificuldades nos aspectos da 

linguagem. Realiza leitura silabada e sem compreensão. Na escrita, apresenta pouca 

fluidez e trocas ortográficas. Apresenta dificuldade excessiva em expressar suas 

ideias de modo coerente e coeso, tanto na expressão oral, quanto na escrita. Na 

matemática, apresenta domínio na execução das operações matemáticas de adição 

e subtração simples, porém, demonstra alguma dificuldade na subtração com recurso 

além de ainda não demonstrar autonomia na realização das operações de 

multiplicação e divisão. Sua interpretação das situações problema se mostra aquém 

do esperado para a faixa etária e ano em curso.  

 

L. Feminino, 10 anos 

Aspectos Comportamentais: A aluna apresenta comportamento tranquilo, porém 

disperso e inseguro durante as atividades em sala. Demonstra cansaço durante e 

após a realização das atividades. Por vezes não tem interesse em participar das aulas, 

parecendo desligar-se da realidade, envolvendo-se em seus pensamentos e 

apresenta dificuldades em dar devolutiva a respeito do assunto em pauta. De vez em 

quando se mostra sonolenta e frequentemente fica debruçada sobre a carteira, sendo 

necessária a intervenção da professora para motivá-la a interagir durante as 

atividades. É muito afetuosa e demonstra diariamente o seu carinho com a professora 

e com os colegas. Algumas vezes, é necessário trocá-la de lugar, pois se distrai em 

conversas paralelas ou brincadeiras com algumas colegas da sala. Termina suas 

avaliações muito rápido. Ao ser solicitado que revise, para garantir que completou 
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todas as questões, diversas vezes percebe-se que a aluna pulou questões sem 

perceber, deixando-as em branco e relatou que não as viu. Demonstra dificuldade em 

se envolver nas atividades que exijam maior esforço mental.  

Desempenho Pedagógico: A aluna apresenta dificuldades tanto na leitura quanto na 

escrita. Embora apresente alguma fluência na leitura, não demonstra compreensão 

nem interpreta as informações lidas. Na escrita, apresenta trocas surdas e sonoras 

com frequência e sua produção textual se mostra inferior ao esperado para o ano em 

curso, por não apresentar coerência e coesão em seu registro. A aplicação de 

conceitos matemáticos também se mostra aquém do esperado para a idade, pois 

demonstra pouca autonomia na resolução de situações problema, com exceção dos 

que recrutem operações simples de adição e subtração. Observa-se que a aluna 

parece não gostar de participar das atividades orais e das discussões em sala de aula, 

por ter receio de errar ou de não saber responder ao que é pedido na tarefa. Por vezes 

quando questionada sobre determinado assunto, não sabe responder ou o que falar, 

parecendo ter sido “apanhada de surpresa”. Observa-se uma característica evidente 

na aluna, que é fazer tudo apressadamente e com isso, os erros ortográficos e ideias 

sem coerência e coesão se tornam recorrentes. 

 

EMS. Masculino, 10 anos 

Aspectos Comportamentais: O aluno em alguns momentos é inquieto e disperso, 

distraindo-se com brincadeiras utilizando seu próprio material escolar.  Se mostra 

comunicativo e carinhoso, porém por vezes demonstra desânimo e cansaço ao 

realizar as atividades. Demonstra dificuldade em seguir as regras combinadas com a 

sala. Quando apresenta algum comportamento inadequado e é chamado à atenção 

pelo professor, mostra-se nervoso e parece não gostar de ser contrariado. Traz 

constantemente materiais e brinquedos em seu estojo escolar, que o distraem no 

momento da explicação do conteúdo, sendo necessária a intervenção da professora 

mediando a situação. Por vezes apresenta comportamento explosivo. Chegou a ser 

suspenso por ter agredido um colega. Há momentos que gosta de chamar a atenção 

de seus colegas fazendo brincadeiras fora de hora. Esquece com frequência de trazer 

materiais utilizados em sala de sala como caderno, apostila e agenda. Não tem 

realizado as lições de casa e as pesquisas solicitadas pela professora. 

Frequentemente perde seus materiais de uso diário como lápis, borracha e apontador.  
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Desempenho Pedagógico: Apresenta uma leitura silabada, sem fluência, com 

dificuldade na leitura de palavras com sílabas complexas e demonstra dificuldade 

acentuada na interpretação textual, tanto em localizar informações, quanto em 

interpretar o que está implícito no texto. Na escrita, apresenta muitos erros 

ortográficos, com trocas e omissão de letras. Demonstra dificuldade em corrigir o seu 

erro sozinho, necessitando da mediação do professor durante a correção das 

atividades, quer no caderno ou na apostila, por distrair-se com muita facilidade. Sua 

grafia se mostra ilegível, e não realiza as atividades do caderno com entusiasmo e 

capricho, apresentando certo “descaso” na hora de executar as tarefas nele 

registradas. Percebe-se dificuldade em organizar e registrar com clareza suas ideias 

ao elaborar um texto, o uso de pontuações, acentuações e paragrafação se encontram 

aquém do esperado para a faixa etária e ano em curso. Na matemática sua maior 

dificuldade se mostra em compreender o que é necessário fazer para solucionar a 

questão, mas executa as operações matemáticas adequadamente. 

 

MP. Masculino, 11 anos 

Aspectos Comportamentais: O aluno, ao mesmo tempo que se mostra tímido e com 

receio de demonstrar seu conhecimento, por vezes se agita e demonstra intolerância 

quando considera que alguém pode estar expondo suas dificuldades, o que o deixa 

bastante nervoso, o que o levou a uma suspensão por agressão a um colega. 

Percebe-se dificuldade acentuada em concentrar-se, brinca com seus materiais 

demonstrando dificuldade em prestar atenção ao que lhe é solicitado. Apresenta 

dificuldade em organizar-se tanto com seus pertences pessoais, quanto na realização 

das atividades em sala. Parece “esquecer” muito rápido a informação que acabou de 

receber, sendo necessário que a professora repita diversas vezes a informação. 

Desempenho Pedagógico: o aluno apresenta leitura silabada e sem compreensão. 

Na escrita sua grafia se mostra disforme e com pouca fluidez pois o aluno parece se 

esforçar excessivamente para realizar os movimentos da letra cursiva, o que tem 

gerado lentidão no registro. Apresenta dificuldade excessiva em expressar suas ideias 

de modo coerente e coeso, tanto na expressão oral, quanto na escrita. Trocas surdas 

e sonoras se mostram recorrentes em seu registro escrito. Na matemática, apresenta 

domínio na execução das operações matemáticas de adição. Apresenta alguma 

dificuldade na subtração com recurso e ainda não demonstra autonomia em realizar 
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as operações de multiplicação e divisão. Sua interpretação das situações problema 

se mostra aquém do esperado para a faixa etária e ano em curso.  

 

VG. Feminino, 11 anos 

Aspectos Comportamentais: A aluna apresenta comportamento disperso e inseguro 

em sala de aula. Distrai-se com frequência e demonstra dificuldade em entender 

instruções e conteúdos apresentados. Expressa-se com dificuldade na estruturação 

de ideias. Demonstra desorganização com seus pertences e por vezes distrai-se com 

seus materiais, sendo necessária a intervenção da professora para volta-la para a 

atividade. Demonstra dificuldade em realizar atividades que exijam esforço mental.  

Desempenho Pedagógico: A aluna apresenta dificuldades tanto na leitura quanto na 

escrita. Apresenta alguma fluência ao ler, mas sua compreensão se mostra superficial, 

estando aquém de sua faixa etária. Apresenta trocas surdas e sonoras e sua produção 

textual se mostra inferior ao esperado para o ano em curso, por não apresentar 

coerência e coesão em seu registro. Na matemática sua autonomia na resolução de 

situações problema se mostra insuficiente para a idade e não se apresenta fortalecida 

na resolução de situações problema, com exceção dos que recrutem operações 

simples de adição e subtração.  

 

P. Masculino, 11 anos 

Aspectos Comportamentais: O aluno se mostra bastante imaturo, indisciplinado e 

por vezes ocila entre a agitação e o desânimo durante as atividades. Relata 

constantemente ao educador ter problemas familiares. Observa-se certa carência 

afetiva por parte do aluno. Em sala realiza brincadeiras inadequadas que por vezes 

constrangem os colegas, dificultando a interação do aluno com o grupo. Apresenta 

hábitos de falta de higiene que o conduzem a um mal-estar dos que estão ao seu 

redor, gerando indisposição com os demais colegas. O aluno se dispersa com 

facilidade, demonstrando dificuldade em manter a atenção e em participar das 

atividades. Aparenta desinteresse em atividades mais desafiadoras. Observa-se 

dificuldade em seguir instruções, pela distração recorrente. Apresenta dificuldade na 

realização de trabalhos em grupo, além de demonstrar receio em participar oralmente 

tirando dúvidas ou mesmo quando o educador promove reflexões em sala, mostrando 

receio em expor-se perante os colegas. Sua participação é mais difícil nas atividades 
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que necessitam de registro ou nas que exijam compreensão e/ou interpretação. 

Desempenho Pedagógico: Nas atividades voltadas à linguagem, o educando 

demonstra bastante dificuldade. Observou-se que não realiza a leitura de forma 

fluente e com ritmo. Desempenha a leitura “silabada”, sem respeitar pontuação e sem 

entonação ou expressividade. Durante a leitura demonstra bastante dificuldade em 

decodificar grafemas e fonemas de palavras com sílabas complexas. Utiliza o apoio 

do dedo, bem como o articulatório durante a leitura. Na escrita, o aluno comete erros 

ortográficos, sendo observadas, ocorrências de “substituições”, “omissões” e 

“adições” de letras nas palavras, “espelhamento” das letras /d/, /b/, /p/ e /q/ e 

“inversões” de sílabas na leitura das palavras. Na escrita, as mesmas dificuldades da 

leitura aparecem, mas além disso, o aluno deixa de colocar espaço entre as palavras, 

aglutinando-as ou fragmentando-as sem critério silábico. Em suas produções textuais, 

demonstra dificuldade em desenvolver suas ideias, produzindo textos curtos, mas com 

grafia legível. Demonstra dificuldade na conjugação de verbos, uso do plural, 

concordância verbal e no compreender global do texto, sendo difícil localizar 

informações, fazer inferências e formular hipóteses sobre o conteúdo lido, bem como 

em expor bem suas ideias com coerência e coesão tanto nos momentos de registro 

quanto nas atividades orais. O aluno apresenta influência da oralidade ao escrever e 

repertório reduzido para a idade. Quanto às atividades que envolvem o raciocínio 

lógico matemático, o aluno demonstra mais facilidade, principalmente com os 

algoritmos das operações aritméticas: adição com reserva, subtração com recurso, 

multiplicação com um número e divisão com um divisor. Entretanto seu desempenho 

não é o esperado para o nível de escolaridade em que se encontra devido à 

dificuldade na interpretação dos problemas matemáticos, o que por vezes limita seu 

desempenho na disciplina.  

 

AD. Feminino, 11 anos 

Aspectos Comportamentais: A aluna apresenta comportamento tranquilo, porém 

disperso e inseguro durante as atividades em sala. As vezes demonstra sonolência 

na sala, sendo necessária a intervenção da professora para motivá-la a interagir 

durante as atividades. Distrai-se em conversas paralelas ou brincadeiras com algumas 

colegas da sala. Demonstra dificuldade em se envolver nas atividades que exijam 

maior esforço mental.  
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Desempenho Pedagógico: A aluna apresenta dificuldades tanto na leitura quanto na 

escrita. Embora apresente alguma fluência na leitura, não demonstra compreensão 

nem interpreta as informações lidas. Na escrita, necessita de aperfeiçoamento 

ortográfico. Sua produção textual se mostra inferior ao esperado para o ano em curso, 

por não apresentar coerência e coesão em seu registro, além de vocabulário reduzido 

e repetitivo. Na matemática, a aluna também se mostra aquém do esperado para a 

idade, pois demonstra pouca autonomia na resolução de situações problema, com 

exceção dos que recrutem operações simples de adição e subtração. Observa-se que 

a aluna parece não gostar de participar das atividades orais e das discussões em sala 

de aula, por ter receio de errar ou de não saber responder ao que é pedido na tarefa.  

 

MG. Feminino, 11 anos 

Aspectos Comportamentais: A aluna se mostra bastante dispersa, apática e 

ausente em distintas atividades, com dificuldade em manter a atenção. Assim, é 

necessária a atenção constante do educador fazendo com que a aluna esteja sempre 

participando da aula, solicitando deveras sua atenção para a dinâmica da aula, tanto 

para as atividades orais como para as de registro. Em alguns momentos se faz 

necessário chamar sua atenção por causa de conversas fora de hora com os colegas.  

Nas atividades de registro a aluna apresenta lentidão e resistência. É preciso que o 

educador peça diversas vezes que a educanda realize os exercícios. É necessário 

incentivar e interceder constantemente, pois demonstra inclusive certo desinteresse 

na realização das atividades. A aluna demonstra um comportamento bastante astuto 

quando o assunto é de seu interesse. Diversas vezes, em situações corriqueiras, 

como a verificação oral por parte do educador sobre um exercício ter sido concluído 

ou sobre a cópia de pesquisas e trabalhos na agenda, A aluna ludibriou o educador 

afirmando que as respectivas atividades foram concluídas. Todavia, quando solicitada 

a agenda ou os exercícios para conferência, o educador acabou por certificar-se de 

que tais atividades estavam inconclusas.  A aluna relatou se sentir muito triste, mas 

procura socializar-se com alguns colegas específicos, relatando se sentir sozinha 

quando por algum motivo não tem, ou não consegue a atenção desses.  Não tem o 

hábito de tirar dúvidas ou de solicitar a ajuda do educador, bem como não costuma 

participar das atividades de socialização oral contribuindo com hipóteses ou 

indagações referentes ao conteúdo 
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Desempenho Pedagógico: Nas atividades voltadas à linguagem, a educanda 

demonstra bastante dificuldade. Apresenta leitura pouco fluente. Na escrita ainda 

demonstra trocas ortográficas pela dificuldade em relacionar grafema/fonema das 

seguintes letras: J/CH; J/G. Também omite algumas letras nas palavras. Não escreve 

de forma legível e compreensível um pequeno texto. Apresenta desempenho abaixo 

do esperado para o nível de escolaridade em que se encontra.  Expõe dificuldade para 

conjugar verbos (uso do plural/ concordância verbal). A aluna precisa de 

direcionamento e acompanhamento individual constante durante a realização das 

atividades escolares. Principalmente para compreender globalmente o sentido do 

texto, localizar informações, fazer inferências e formular hipóteses sobre o conteúdo 

do texto, bem como para expor suas ideias com coerência e coesão nos momentos 

de registro e durante as atividades orais. Quando não há esse acompanhamento 

individual, a aluna aparenta “ausência” temporária. Parece se “bloquear”, o que a 

impossibilita de realizar os exercícios sozinha e com autonomia.  O mesmo cenário é 

apresentado quanto às atividades que envolvem o raciocínio lógico matemático, a 

aluna também demonstra dificuldade na realização quando não há um direcionamento 

individual. Principalmente com os algoritmos das operações aritméticas: adição com 

reserva, subtração com recurso, multiplicação com um número e divisão com um 

divisor.   

 

5.2.1 – Grupo Experimental 

 

EMC. Masculino, 9 anos 

Aspectos Comportamentais: o aluno se mostra tímido e reservado em demonstrar 

seu conhecimento. Envolve-se em brincadeiras excessivas assim distrai-se facilmente 

com os colegas durante o momento da explicação do conteúdo, sendo necessária a 

intervenção da professora para voltar sua atenção para as atividades. Raramente 

participa da aula e nos momentos de autocorreção no caderno ou apostila precisa de 

orientações para que realize corretamente. Relaciona-se bem com os colegas e gosta 

de fazer trabalhos em grupo, porém resiste a ter que se apresenta para os demais 

alunos.  

Desempenho Pedagógico: o aluno apresenta alguma fluência na leitura, porém tem 

dificuldades para interpretar um texto e ou processar as informações. “É um aluno 
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copista”. Na matemática não interpreta as situações-problema e não domina a 

tabuada. Em alguns momentos seu traçado de letra é ilegível e com muitos erros de 

ortografia. Necessita do auxílio do professor para realizar as atividades propostas em 

sala de aula. Realiza as lições de casa e podemos notar a participação e o auxílio dos 

responsáveis, que são participativos na vida escolar da criança. 

 

V. Masculino, 9 anos 

Aspectos Comportamentais: O aluno é bastante disperso em distintas atividades, 

com dificuldade em manter a atenção. É difícil voltar sua atenção para as atividades 

por muito tempo, sendo necessário motivá-lo diversas vezes ao longo da aula. 

Conversa frequentemente com os colegas durante as atividades interferindo nos 

momentos de explicação do conteúdo, o que dificulta sua compreensão das 

informações e instruções dadas pelo educador. O aluno apresenta um bom 

relacionamento, tanto com os colegas, como com o educador. Tem dificuldade em 

tirar dúvidas e/ou de solicitar ajuda, entretanto costuma participar das atividades de 

socialização oral, contribuindo com hipóteses ou indagações referentes ao conteúdo. 

Sua participação é mais difícil nas atividades que necessitam de registro ou nas de 

compreensão e/ou interpretação. 

Desempenho Pedagógico: Nas atividades voltadas à linguagem, o educando 

demonstra muita dificuldade. Na escrita, comete vários erros ortográficos, bem como 

de concordância verbal. Sua escrita precisa de aperfeiçoamento ortográfico. Não 

apresenta coerência e coesão na elaboração de pequenas frases e de produções 

textuais. O aluno demonstra não compreender instruções simples e corriqueiras, 

precisa da atenção constante do educador, sendo necessário que se repita comandos 

individualmente, diversas vezes e de distintas maneiras. Seu tempo de atenção se 

mostra curto, mesmo em atividades que relata gostar, distraindo-se com muita 

facilidade. Durante explicações ou atividades que exigem uma atenção prolongada, 

na maior parte desses momentos, o aluno aparenta estar “ausente” e não dá sinais 

de compreensão. Nas atividades de compreensão e interpretação de textos e 

localização de informações, o aluno precisa de auxílio do educador para acompanhar 

e verificar a realização dos exercícios. Mesmo com o acompanhamento, na maior 

parte das vezes o aluno deixa suas atividades incompletas. Sua leitura é global de 

palavras nas frases, com pouca fluência e sem entendimento. Como não apresenta 
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compreensão daquilo que lê, as atividades de interpretação de textos e localização de 

informações são muito complexas e difíceis para o educando. Quanto às atividades 

que envolvem o raciocínio lógico matemático, o educando demonstra mais facilidade, 

principalmente com os algoritmos das operações aritméticas: adição com reserva, 

subtração com recurso, multiplicação com um número e divisão com um divisor. 

Entretanto, seu desempenho não é o esperado para o nível de escolaridade em que 

se encontra. Apresenta dificuldade na interpretação dos problemas matemáticos, o 

que por vezes limita seu desempenho na disciplina. 

  

 

C. Feminino, 10 anos 

Aspectos Comportamentais: A aluna se mostra um pouco tímida e dispersa. Parece 

estar sempre cansada e com sono, o que interfere bastante em seu rendimento. 

Demonstra dificuldade acentuada em manter a atenção, principalmente nas atividades 

que relata não gostar, demonstrando desinteresse em diversas aulas, sendo 

necessária a mediação do professor no incentivo e estímulo para participar das aulas. 

Em alguns momentos se faz necessário chamar a atenção da aluna devido às 

conversas paralelas com os colegas. Nas atividades de registro demonstra lentidão e 

dispersão durante a realização das mesmas. Apresenta um bom relacionamento, 

tanto com os colegas, quanto com o educador. Observa-se certa dificuldade em tirar 

dúvidas e/ou solicitar a ajuda do educador, bem como dificuldade em participar das 

atividades de socialização oral. 

Desempenho Pedagógico: Apresenta leitura silabada, sem entendimento ou 

fluência. Comete erros ortográficos, de pontuação e aglutina palavras nas frases. A 

aluna apresenta influência da oralidade ao escrever, bem como um vocabulário e 

repertório reduzido para a idade. Na escrita precisa aperfeiçoar a ortografia das 

palavras. A aluna apresenta muita insegurança para realizar a atividade de produção 

textual. Escreve tampando seu texto com a mão, e quando o educador pede para ver 

a atividade, não mostra de imediato, é preciso insistir. Demonstra insegurança em 

expressar suas ideias durante as atividades por pensar estarem erradas, e 

frequentemente se recusa a participar oralmente por receio de se expor perante os 

colegas. Mostra bastante dificuldade em compreender globalmente o sentido do texto, 

localizar informações, fazer inferências e formular hipóteses sobre o conteúdo do texto 
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bem como em expor bem suas ideias com coerência e coesão nos momentos de 

registro e durante as atividades orais. Quanto às atividades que envolvem o raciocínio 

lógico matemático, demonstra maior facilidade, principalmente com os algoritmos das 

operações aritméticas: adição com reserva, subtração com recurso, multiplicação com 

um número e divisão com um divisor. Apresenta dificuldade na interpretação dos 

problemas matemáticos, o que por vezes limita seu desempenho na disciplina. 

J. Feminino, 10 anos 

Aspectos Comportamentais: A aluna demonstra comportamento disperso e 

comunicativo, conversando excessivamente durante as aulas, o que tem dificultado a 

compreensão dos conteúdos e instruções dados em sala.  Distrai-se com seus 

materiais e apresenta dificuldade em organizar-se para executar as tarefas. 

Demonstra dificuldade em priorizar etapas de execução nas tarefas em sala. 

Desempenho Pedagógico: Apresenta alguma fluência na leitura, mas sua 

compreensão se mostra superficial, dificultando a interpretação das informações, 

porém tem progredido neste aspecto. Na escrita, apresenta trocas relacionadas aos 

confrontos sonoros. Ao registrar suas ideias, costuma se perder no raciocínio e 

frequentemente demonstra dificuldade na coerência e coesão de suas ideias, o que 

não acontece verbalmente. Em matemática demonstra dificuldade na interpretação de 

situações problema, sendo necessária a mediação do educador para identificar e 

retirar os valores que compõem a resolução. Demonstra domínio das operações 

matemáticas de adição e subtração, porém ainda não internalizou os conceitos de 

multiplicação e divisão. Quando questionada oralmente, seu desempenho se mostra 

melhor.   

 

G. Feminino, 11 anos 

Aspectos Comportamentais: A aluna apresenta comportamento apático durante as 

aulas. Demonstra dificuldade em atender solicitações dos educadores e quando 

chamam sua atenção, fica nervosa, chegando a, por vezes, ofender colegas e 

educadores. Em conversa com a aluna, a mesma relatou que tudo a deixa nervosa. 

Ao mesmo tempo que se irrita, a aluna também chora sem motivo aparente e se 

recusa a falar do assunto por algumas vezes. Demonstra muita dificuldade em lidar 

com a frustração, não aceitando bem quando perde nas competições. Também 
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demonstra intolerância ao ser contrariada em algum ponto de vista ou desejo. Não 

tem o hábito de tirar dúvidas ou de solicitar a ajuda do educador, bem como não 

costuma participar das atividades de socialização oral contribuindo com hipóteses ou 

indagações referentes ao conteúdo. 

Desempenho Pedagógico: Nas atividades voltadas à linguagem, a educanda 

demonstra bastante dificuldade. Apresenta leitura silabada, sem entendimento ou 

fluência. Comete muitos erros ortográficos. Na escrita precisa aperfeiçoar o 

conhecimento ortográfico. A aluna demonstra insegurança para iniciar atividades de 

registro. Sempre é a última da turma na conclusão de tais atividades, inclusive durante 

as avaliações. Sua produção textual se mostra aquém do esperado para a faixa etária 

pois não apresenta coerência e coesão de ideias, além de vocabulário reduzido, 

repetitivo e influência da oralidade em seu registro. A aluna apresenta leitura silabada, 

com bastante dificuldade para decodificar grafemas e fonemas em palavras com 

sílabas complexas. Utiliza o apoio do dedo, bem como o articulatório e sempre eleva 

o livro, aproximando-o de seus olhos. A aluna relata ter dificuldade para enxergar, 

todavia percebi que mesmo aproximando o livro dos olhos, continua com a dificuldade 

em decodificar as letras. Mostra também bastante dificuldade em compreender 

globalmente o sentido do texto, localizar informações, fazer inferências e formular 

hipóteses sobre o conteúdo do texto bem como em expor bem suas também durante 

atividades orais. Quanto às atividades que envolvem o raciocínio lógico matemático, 

a aluna também demonstra dificuldade, principalmente com os algoritmos das 

operações aritméticas: adição com reserva, subtração com recurso, multiplicação com 

um número e divisão com um divisor.  

 

MM. Feminino, 11 anos 

Aspectos Comportamentais: A aluna apresenta comportamento tranquilo, porém 

disperso e inseguro durante as atividades em sala. As vezes demonstra sonolência 

na sala, sendo necessária a intervenção da professora para motivá-la a interagir 

durante as atividades. Distrai-se com seus materiais e em conversas paralelas com 

algumas colegas da sala. Demonstra dificuldade em se envolver nas atividades que 

exijam maior esforço mental. Observa-se também dificuldade em organizar seus 

pertences pessoais e em priorizar o que deve fazer. 
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Desempenho Pedagógico: A aluna apresenta dificuldades tanto na leitura quanto na 

escrita. Embora apresente alguma fluência na leitura, não demonstra compreensão 

nem interpreta as informações lidas. Na escrita, necessita de aperfeiçoamento 

ortográfico. Apresenta lentidão, com uma preocupação excessiva em deixar a letra 

bem desenhada, o que atrasa a conclusão. Sua produção textual se mostra inferior 

ao esperado para o ano em curso, por não apresentar coerência e coesão em seu 

registro, além de vocabulário reduzido e repetitivo. Na matemática, a aluna se mostra 

aquém do esperado para a idade, pois demonstra pouca autonomia na resolução de 

situações problema, com exceção dos que recrutem operações simples de adição e 

subtração. Observa-se que a aluna frequentemente se recusa a participar das 

atividades orais e discussões em sala de aula, por receio de errar ou de não saber 

responder ao que é pedido na tarefa.  

 

BS. Masculino, 11 anos 

Aspectos Comportamentais: O aluno se mostra tímido e disperso durante as 

atividades em sala. Apresenta dificuldade em manter a atenção principalmente 

naquelas tarefas que relata não gostar. Interagem pouco com os colegas e se mostra 

seletivo na escolha dos amigos para brincar. Demonstra muita dificuldade em 

compreender instruções, sendo necessária a mediação da educadora repetindo 

diversas vezes as informações. Seu desempenho é melhor oralmente.  

Desempenho Pedagógico: Apresenta pouca fluência na leitura, fazendo uso do 

apoio articulatório e da leitura silenciosa como estratégia para decodificar os grafemas 

e fonemas das palavras. A compreensão das informações lidas parece superficial, 

dificultando a interpretação dos textos e localização de informações mais subjetivas.  

Sua escrita se mostra de difícil compreensão, com erros ortográficos, bem como 

segmentação de algumas palavras. Sua escrita se mostra aquém do esperado para a 

faixa etária e ano em curso. Quanto às atividades que envolvem o raciocínio lógico 

matemático, o aluno demonstra maior facilidade em calcular as operações básicas: 

adição com reserva, subtração com recurso, multiplicação com um número no 

multiplicador e divisão com um divisor, porém demonstra dificuldade na interpretação 

de situações problema.  
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BR. Masculino, 10 anos 

Aspectos Comportamentais: O aluno se mostra tímido e disperso durante as 

atividades em sala. Apresenta dificuldade em manter a atenção principalmente 

naquelas tarefas que relata não gostar. É difícil obter sua atenção voltada para as 

atividades por mais de 3 minutos, mesmo naquelas que relata gostar, sendo 

necessária a intervenção da educadora buscando estimular a volta da atenção do 

aluno, para que participe das aulas mais ativamente.  

Desempenho Pedagógico: Apresenta pouca fluência na leitura, fazendo uso do 

apoio articulatório e da leitura silenciosa como estratégia para decodificar os grafemas 

e fonemas das palavras. A compreensão das informações lidas parece superficial, 

dificultando a interpretação dos textos e localização de informações mais subjetivas.  

Sua escrita se mostra de difícil compreensão, com erros ortográficos, bem como 

segmentação de algumas palavras, bem como trocas de grafemas no registro. Seu 

nível de escrita se apresenta alfabético, mas precisa aperfeiçoar a ortografia.  Mostra 

também bastante dificuldade em expor suas ideias com coerência e coesão, tanto 

oralmente quanto em seu registro, parecendo ser cansativo para o aluno, produzir um 

texto com uma sequência lógica de ideias, harmonia entre os elementos 

apresentados, as conexões pertinentes, o desenvolvimento do assunto e a conclusão 

das ideias introduzidas. Quanto às atividades que envolvem o raciocínio lógico 

matemático, o aluno demonstra maior facilidade em calcular as operações básicas: 

adição com reserva, subtração com recurso, multiplicação com um número no 

multiplicador e divisão com um divisor, porém demonstra dificuldade na interpretação 

de situações problema.  

 

R. Masculino, 11 anos 

Aspectos Comportamentais: O aluno apresenta timidez e dificuldade em manter a 

atenção durante as atividades em sala, distraindo-se com seus materiais e/ou com 

qualquer movimento ao seu redor. Demonstra dificuldade no entendimento do que 

deve realizar, sendo necessária a intervenção da educadora explicando mais de uma 

vez a mesma informação.  

Desempenho Pedagógico: o aluno apresenta pouca fluência na leitura, 

principalmente de palavras com sílabas complexas e não apresenta compreensão do 

que lê. Seu registro se mostra confuso, sem coerência e coesão. Apresenta trocas 
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surdas e sonoras na escrita, porém na fala as trocas ocorrem esporadicamente. 

Percebe-se que oralmente o aluno apresenta dificuldade em expressar ideias, 

tornando sua fala por vezes desconexa do contexto da atividade. Seu vocabulário se 

mostra aquém do esperado para a faixa etária e ano em curso. Em matemática 

apresenta maior interesse na resolução das operações e as executa adequadamente, 

porém não apresenta domínio na interpretação de situações problema, demonstrando 

não entender qual operação deve utilizar para resolvê-las. 

 

5.3 – Procedimentos  

 

A segunda fase do projeto foi conduzida em três etapas realizadas no período 

aproximado de três meses: pré-teste, intervenção e pós-teste (Quadro 2). Na etapa 

pré-teste os responsáveis pelas crianças foram convidados a participarem de uma 

reunião na escola para explicação da pesquisa e do procedimento necessário. Após 

a aprovação dos responsáveis, em que todos assinaram o termo de consentimento 

livre e esclarecido, foram marcadas posteriormente as sessões de avaliação e 

intervenção com os participantes.  

Todas as crianças foram avaliadas individualmente por meio dos instrumentos 

descritos acima em sala disponibilizada pela escola, durante o contra turno das aulas 

e em uma sessão com duração média de 30 minutos. Além das crianças, seus pais e 

professores também responderam aos inventários de relato. 

Na etapa de intervenção, foram realizados dois encontros por semana, 

totalizando 16 sessões, com duração de 50 minutos cada, em que, por meio do 

Programa de Alfabetização e Raciocínio (PAR), foram propostas às crianças GE jogos 

visando aliar o treinamento das Funções Executivas (Flexibilidade Cognitiva, Controle 

Inibitório, Atenção e Memória) com recursos de aquisição e aprimoramento de 

linguagem (Leitura, Formação de Palavras, Soletração, Consciência Fonológica) e 

raciocínio matemático. Dentro das tarefas propostas houve também jogos que 

exploraram as funções de Organização e Planejamento, visando o desenvolvimento 

das habilidades executivas para aprimoramento no desempenho acadêmico dos 

alunos. A cada encontro, o nível de dificuldade das tarefas aumentou conforme o 

desempenho dos participantes. 
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O GC não recebeu qualquer orientação quanto ao programa interventivo e 

permaneceu apenas com as atividades regulares. Esta etapa teve duração 

aproximada de 3 meses, entre setembro e novembro. Ao seu término, iniciou-se a 

terceira etapa do estudo, o pós-teste, com o mesmo procedimento e instrumental 

descrito no pré-teste.   

 

Quadro 2: Resumos dos instrumentos e dos participantes 

Pré-intervenção INTERVENÇÃO Pós-intervenção 

Pais Professores Crianças Pais Professores Crianças 

CBCL/6-18 

IFERI 

 

TRF/6-18 

IFERI 

TAC 

Trilhas 

 

Grupo Experimental 

Submetido às atividades 
do Programa de 
Alfabetização e Raciocínio 
(PAR)   

CBCL/6-18 

IFERI 

TRF/6-18 

IFERI 

TAC 

Trilhas 

 

CBCL/6-18 

IFERI 

 

TRF/6-18 

IFERI 

TAC 

Trilhas 

 

Grupo Controle 

Não submetido às 
atividades do PAR  

CBCL/6-18 

IFERI 

TRF/6-18 

IFERI 

TAC 

Trilhas 

 

 

 

5.3.1 – Instrumentos de Avaliação  

 

5.3.1.1 – Teste de Atenção por Cancelamento (TAC) 

 

O TAC (MONTIEL; SEABRA, 2012) avalia a atenção seletiva (partes 1 e 2) e atenção 

seletiva e alternada (parte 3). Baseia-se no paradigma clássico de cancelamento de 

estímulos e é composto por três partes, cada um com uma matriz de 300 estímulos 

(formas geométricas). Na primeira parte, há apenas um estímulo alvo e a criança 

deverá cancelar todos os estímulos idênticos ao alvo; na segunda parte, a dificuldade 

da tarefa aumenta, pois, o estímulo alvo é composto por duas figuras, que precisam 

estar dispostas uma ao lado da outra na mesma linha e ordem; na terceira parte, o 

estímulo alvo muda a cada linha. Há tempo limite de 1 minuto para cada parte do 

teste. São computados número de acertos e erros em cada parte e no total do teste. 
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5.3.1.2 – Teste de TRILHAS 

 

Segundo Dias e Tortella (2012) o teste de trilhas parte A e B (PARTINGTON; LEITER, 

1949) é um instrumento para a avaliação das funções executivas e flexibilidade 

cognitiva. Foi criado em 1938, como Partington’s ou Teste de Atenção Dividida, 

formando parte da bateria Army Individual Test Battery. Outras versões surgiram após 

este período, tanto para crianças, quanto para adultos. A versão brasileira foi utilizada 

com base na avaliação inicial e consiste na apresentação de letras e números que 

devem ser ligados frente uma sequência pré-determinada. Segundo Trevisan e 

Pereira (2012) o teste de trilhas avalia “habilidades cognitivas de percepção, atenção 

e rastreamento visual, velocidade e rastreamento visomotor, atenção sustentada e 

velocidade de processamento” (p. 86). Colabora no entendimento de alterações no 

desenvolvimento cognitivo. 

 

Nesse trabalho será utilizada a versão validada de Montiel e Seabra (2012). A parte 

A consiste na apresentação de 12 letras (A até L) ou 12 números (1 até 12), colocados 

aleatoriamente para que o participante os ligue de acordo com a ordem alfabética ou 

numérica. A parte B letras e números aparecem randomizados na mesma folha. Ou 

seja, 12 letras (A até L) e 12 números (1 até 12). A tarefa baseia-se na ligação dos 

itens seguindo alternadamente as sequências alfabética e numérica. 

 

5.3.1.3 – Inventário de Comportamentos para Crianças e 

Adolescentes entre 6 e 18 anos/ Child Behavior Checklist for ages 6-18 (CBCL/6-

18) (ACHENBACH E RESCORLA, 2001) 

 

O inventário é preenchido pelos pais ou responsáveis acerca dos comportamentos de 

crianças e adolescentes de 6 a 18 anos, nos últimos seis meses. Composto por 136 

itens, o inventário é dividido em duas partes, sendo a primeira parte destinada a 

avaliação da competência social/ funcionamento adaptativo da criança ou adolescente 

e a segunda parte referente à identificação de problemas de comportamento. A Escala 

de Competências fornece escores para envolvimento social, desempenho acadêmico 

e engajamento em atividades. Já a segunda parte, que identifica perfis 

comportamentais, é composta pela Escala das Síndromes, que contempla as escalas 



59 
 

de problemas internalizantes e de problemas externalizantes, e pelo Perfil das Escalas 

Orientadas pelo DSM. A Escala das Síndromes engloba problemas referentes à 

ansiedade/Depressão; Isolamento/Depressão; Queixas Somáticas; Problemas 

Sociais; Problemas de Pensamento; Problemas de Atenção; Comportamento de 

Quebrar Regras e Comportamento Agressivo. Já o Perfil das Escalas Orientadas pelo 

DSM engloba problemas de depressão, de ansiedade, somáticos, de déficit de 

atenção e hiperatividade; desafiador opositivo e de conduta. As respostas e a geração 

dos perfis ocorrem da mesma forma que no ASR. Para o presente projeto, serão 

aplicadas a Escala das Síndromes e a Escala Total de Competências do CBCL/6-18. 

 

5.3.1.4 – Inventários de Comportamentos para Crianças e 

Adolescentes entre 06 e 18 anos - TRF/6-18 (ACHENBACH; RESCORLA, 2001) 

 

 O inventário é preenchido pelo professor que informa a sua percepção em relação ao 

comportamento apresentado pela criança nos últimos seis meses; A primeira parte 

deste inventário constitui o Perfil da Escala do Funcionamento Adaptativo, permitindo 

identificar o perfil de competências social e escolar da criança. Na segunda parte, o 

informante preenche questões atribuindo respostas pensadas nos últimos seis meses. 

O respondente deve marcar as perguntas com 0 (zero) se o mesmo não é verdadeira, 

1 (um) se é um pouco verdadeira ou algumas vezes verdadeira, e 2 (dois) se é muito 

verdadeira ou frequentemente verdadeira. As respostas a essas questões geram, 

como no CBCL/6-18, o Perfil das Escalas das Síndromes e o Perfil das Escalas 

Orientadas pelo DSM. O Perfil das Escalas das Síndromes envolve os problemas de 

comportamento internalizantes (Ansiedade/Depressão, Isolamento/ Depressão, 

Queixas Somáticas), problemas de comportamento externalizantes (Violação de 

Regras e Comportamento Agressivo) e Problemas Totais (Problemas de 

comportamento Internalizantes e Externalizantes, Problemas de Sociabilidade, 

Problemas de Pensamento e Problemas de Atenção). Já o Perfil das Escalas 

Orientadas pelo DSM envolve Problemas Afetivos, Problema de Ansiedade, 

Problemas Somáticos, Problemas de Déficit de Atenção e Hiperatividade, Problemas 

de Oposição e Desafio e Problemas de Conduta. Outras Escalas destes inventários 

são Ritmo Cognitivo Lento, Problemas Obsessivo-Compulsivo e Problemas de 

Estresse Pós-Traumático (ACHENBACH, RESCORLA, 2004, 2001). As respostas e a 
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geração dos perfis ocorrem da mesma forma que no ASR e no CBCL/6-18. Para o 

presente projeto, serão aplicadas a Escala das Síndromes e a Escala de 

Funcionamento Adaptativo do TRF/6-18. 

 

5.3.1.5 – Inventário de Funções Executivas e Regulação Infantil 

(IFERI) 

O IFERI foi desenvolvido por Trevisan e Seabra (em preparação), com base na CHEXI 

de Thorell e Nyberg (2008).  Tem como finalidade avaliar o funcionamento executivo 

por meio de uma medida funcional e deve ser respondido por pais e professores. O 

IFERI é constituído por 28 itens divididos em cinco subescalas: Memória de Trabalho 

- MT (5 itens) Controle Inibitório - CI (6 itens), Flexibilidade - FL (5 itens), Aversão à 

demora - AD (5 itens) e Regulação – RG (7 itens). Cada um dos 28 itens pode ser 

avaliado como: “definitivamente não é verdadeiro”, “não é verdadeiro”, “é parcialmente 

verdadeiro”, “é verdadeiro” e “definitivamente é verdadeiro”, os quais recebem 

pontuação de 1 a 5, respectivamente. 

 

5.3.2 - Instrumento de intervenção 

 

  5.3.2.1 - Programa de Alfabetização e Raciocínio (PAR) 

 

Como referido no quadro teórico deste estudo, o Programa de Alfabetização e 

Raciocínio (PAR), tem como objetivo auxiliar o desenvolvimento dos alunos com 

dificuldades de aprendizagem, estimulando habilidades cognitivas (Funções 

Executivas, de Linguagem e Raciocínio Lógico) por meio de jogos, visando aprimorar 

o desempenho escolar dos educandos. Os estímulos passam pelas habilidades 

básicas para aquisição e aprimoramento da leitura, da escrita e da matemática, bem 

como dos aspectos comportamentais e sociais da vida do educando. Além disso, o 

programa busca também fornecer subsídios ao corpo docente para sua atuação em 

sala de aula.  

Sendo assim, os critérios de ingresso foram estabelecidos mediante a demanda 

da escola em que está inserido. Foram encaminhados para o programa, os alunos 

com acentuada dificuldade de aprendizagem em leitura, escrita e/ou raciocínio lógico-
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matemático, por meio de um relatório descritivo emitido pelos professores, porém o 

ingresso do aluno é mediante o número de vagas disponível. 

Os objetivos específicos do programa contemplam a observação do aluno no 

período pedagógico, registrando os aspectos de aprendizagem que se mostram pouco 

desenvolvidos, habilidades que podem ser aprimoradas em intervenções específicas, 

bem como as habilidades e aspectos já fortalecidos na criança que são relevantes 

para o progresso acadêmico e a autonomia do estudante.  

Os relatórios de desenvolvimento pedagógico dos alunos inseridos no 

programa são analisados, bem como as sondagens e atividades avaliativas realizadas 

pelos educadores em sala, para complementar as informações do relatório de 

observação pedagógica feito pelo PAR. 

A participação nos estudos de caso realizados pela Orientação Educacional e 

pela Coordenação Pedagógica da escola, a fim de perceber demais aspectos — 

escolares, sociais e familiares do aluno — que interferem diretamente no 

desenvolvimento de sua aprendizagem, também fazem parte das ações do PAR. 

 

5.3.2.1.1 – Descrição de Encontros do PAR 

 

No total foram realizados 20 encontros: 16 para as intervenções; 2 para 

avaliação inicial; 2 para reavaliação, pois devido ao período do ano letivo, a devolutiva 

aos pais ficou agendada para o início de 2017. 

Todos os encontros do PAR foram realizados em uma sala com uma mesa 

redonda e cadeiras adequadas à altura dos participantes. 

Os participantes do grupo experimental foram separados em 3 subgrupos com 3 

alunos em cada, sendo agrupados de acordo com as dificuldades descritas pelos 

professores da sala regular. 

Ao início de cada atividade os alunos são convidados em 5 minutos a relatarem 

em poucas palavras os pontos altos e baixos de sua semana e o que aprendeu com 

estes momentos. Ao final de cada encontro, os alunos são convidados a refletirem 

durante 5 minutos sobre o mesmo, sendo direcionados com perguntas como: o que 

você aprendeu com estes jogos? Qual deles você mais gostou de jogar? Quais 

habilidades você precisou utilizar mais durante esses jogos? Como essas habilidades 

podem te ajudar a melhorar na escola? 
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Os grupos foram definidos da seguinte maneira:  

 

Grupo 1: EMC (9 anos), V (9 anos) e C (10 anos); 

Grupo 2: J (10 anos), G (11 anos) e MM (11 anos); 

Grupo 3: BS (11 anos), BR (11 anos), e R (11 anos). 

 

1ª SEMANA 

1º e 2º ENCONTROS 

 

JOGOS: Hora do Rush – Planejamento; LINCE (Tabuleiro – Clássico) – Controle 

Inibitório; Onde está o Wally (Papel) – Atenção e Genius – Memória Operacional, 

Jenga, - Planejamento; Cão e Gato - Flexibilidade Cognitiva; LEGO (Construção 

com uso de Manual de Instruções) – Planejamento e Memória a Jato (Categorias 

e quantidades) – Memória Operacional 

Grupo 1 – Por serem os primeiros encontros, o grupo se mostrou curioso, porém 

pouco participativo na interação com a professora. Planejamento – os alunos 

apresentaram dificuldades em perceber o que deveria ser feito como prioridade. 

Controle Inibitório – houve participante que demonstrou dificuldade em conter-se 

durante a atividade, prejudicando o desempenho do grupo na tarefa. Atenção – todos 

os alunos apresentaram algum momento de distração durante o jogo, sendo 

necessário que a professora os chamasse de volta à tarefa. Observou-se que os 

alunos demonstram dificuldade em “perder” no jogo, sendo necessária a mediação da 

professora. Memória Operacional – as crianças apresentaram dificuldade na 

execução do jogo, sendo que houve participante que piorou seu desempenho ao longo 

das rodadas. Flexibilidade Cognitiva – observou-se certa dificuldade e insegurança 

durante o jogo, visto que as crianças muitas vezes pediam a ajuda da professora para 

lhes dizer onde deveriam colocar determinada peça do jogo e como a professora dizia 

que eles mesmos é que deveriam decidir, se mostravam frustrados quando não 

obtinham o resultado esperado. 

 

Grupo 2 – O grupo se mostrou a princípio um pouco tímido, porém ao longo das 

atividades foi se mostrando bastante falante. Planejamento – os alunos apresentaram 

dificuldades na tomada de decisão, fazendo com que um dos alunos direcionasse um 
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pouco mais os colegas. Controle Inibitório – os alunos demonstraram certa agitação 

na execução do jogo e por vezes relataram que não estavam gostando de “perder”.  

Atenção – observou-se dificuldade dos alunos em manter a atenção na atividade 

fazendo com que a professora por vezes precisasse interromper o jogo para chama-

los de volta à tarefa. Memória Operacional – o desempenho do grupo foi aquém do 

esperado para a faixa etária e ano em curso, mostrando uma dificuldade acentuada 

nesta habilidade, pois os alunos não conseguiram melhorar seu desempenho em 

nenhuma das rodadas. Flexibilidade Cognitiva nesta habilidade os alunos 

apresentaram dificuldade em tomar decisões, esperavam que a professora lhes 

dissesse onde posicionar as peças e pediam para que ela indicasse o melhor local, 

quando isto não ocorria, demonstravam frustração e diziam que o jogo não era “legal” 

porque era difícil. 

 

 

Grupo 3 - O grupo se mostrou bastante retraído a princípio, sendo até difícil para a 

educadora interagir com as crianças. Planejamento – os alunos apresentaram 

dificuldades na execução do jogo, não conseguindo terminar nem a primeira fase do 

mesmo. Controle Inibitório – os alunos demonstraram certa agitação na execução 

do jogo sendo o grupo que levou o maior tempo (dentre os 3) para terminar as 

rodadas, demorando mais para encontrar as figuras. Observou-se que em geral os 

alunos não lidam bem com o “perder” no jogo, sendo necessária a mediação da 

professora. Atenção – esta habilidade mostrou-se aquém do esperado pois 

demonstraram dificuldade acentuada na execução da tarefa, chegando por vezes a 

esquecer o que deveriam fazer. Memória Operacional – o desempenho do grupo foi 

aquém do esperado para a faixa etária e ano em curso. Ao longo das rodadas, apenas 

um participante melhorou seu desempenho. Flexibilidade Cognitiva – os alunos 

demonstraram dificuldade na execução deste jogo, parecendo ser difícil antecipar as 

jogadas possíveis para descobrir qual a melhor opção a ser seguida. 

 

 

 

 

 



64 
 

2ª SEMANA 

3º e 4º ENCONTROS 

 

JOGOS: Sudoku (imagens) – Raciocínio; REMATA – Memória Operacional; 

Dominó (clássico) – Memória Operacional e Atenção e Quem sou Eu? - 

Flexibilidade Cognitiva, Gerador de Histórias – Planejamento; Mega Senha – 

Raciocínio; Jogo da Memória (imagem/palavra) – Memória Operacional e Lince 

(versão Cartas) – Controle Inibitório 

 

Grupo 1 – Nestes encontros o grupo mostrou-se interessado em participar das 

atividades, porém ainda por vezes, resistente na realização de jogos que 

consideraram difíceis, sendo necessária a mediação da professora. Raciocínio – esta 

habilidade pareceu ser bastante desafiadora para os participantes pois demonstraram 

alguma resistência durante os jogos. Ao longo das partidas, algumas jogadas 

pareciam desconexas com o objetivo do jogo, demonstrando que os alunos pareciam 

cansados e estariam realizando a tarefa de modo automatizado. Houve participantes 

que relataram não quererem mais continuar, porém, após a mediação da professora, 

retomaram a partida. Memória Operacional – o grupo demonstrou dificuldade nesta 

habilidade devido à demora em estabelecer relação entre os pares do jogo da 

memória, em que alguns pares das mesmas cartas apareceram diversas vezes, mas 

os alunos não conseguiam memorizar a posição em que se encontravam, o que gerou 

demora na execução da tarefa.   Flexibilidade Cognitiva – A dificuldade na 

classificação e limitação de vocabulário se mostraram aparentes parecendo estar 

relacionadas a uma privação cultural das crianças, sendo necessário que a professora 

os incentivasse a buscar no dicionário o significado de algumas palavras do jogo, o 

que comprometeu o desempenho dos alunos nas partidas inicialmente, mas que após 

o conhecimento do significado das palavras, os alunos conseguiram desempenho um 

pouco melhor no jogo, mesmo não conseguindo terminar algumas partidas.  

Planejamento – em geral os participantes demonstraram dificuldade acentuada em 

separar, organizar e priorizar o que faria parte da história a ser contada, demonstraram 

dificuldade em organizar as ideias de modo coerente deixando seus relatos por vezes 

sem conclusão. Houve alunos que se perderam na ordem cronológica da história 

criada, o que dificultou seu fechamento. Controle Inibitório – a dificuldade que este 
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grupo demonstrou nesta habilidade parece estar relacionada ao fato de um dos 

participantes apresentar bastante dificuldade em conter-se durante a execução das 

tarefas, chegando a atrapalhar o desempenho dos colegas, mas após a mediação da 

professora, melhorou seu desempenho, o que facilitou um pouco a conclusão do jogo. 

Ainda percebe-se nos alunos em geral, certa dificuldade em lidar com o “perder” 

durante as partidas, sendo necessária a mediação da professora. 

 

Grupo 2 – O grupo esta semana se mostrou um pouco mais interativo e participativo, 

questionando sobre as atividades do dia, porém ainda demonstra dificuldade na 

tolerância entre os participantes. Raciocínio – os jogos que trabalham esta habilidade 

pareceram desafiar um pouco mais os participantes que relataram não gostar muito 

por ser difícil e demorado concluir as partidas. Memória Operacional – os alunos 

deste grupo apresentaram menos demora na execução destes jogos do que o grupo 

1, porém observou-se que alguns alunos se preocuparam mais em se aproveitar dos 

erros dos demais participantes, do que em encontrar novos pares de cartas. 

Flexibilidade Cognitiva – o grupo demonstrou dificuldade acentuada na execução 

dos jogos que visam trabalhar esta habilidade. A limitação do vocabulário também se 

mostrou aparente com este grupo e foi necessária a mediação da educadora para que 

os alunos adquirissem vocabulário semântico para as partidas, fazendo com que o 

grupo não conseguisse concluir a atividade plenamente.  Planejamento – o grupo 

mostrou dificuldade em organizar suas histórias em ordem cronológica, apresentando 

dificuldade também em criar situações coerentes com o início dos relatos, deixando 

as conclusões das ideias por vezes confusas e sem coerência. Controle Inibitório – 

os alunos demonstraram dificuldade na execução destes jogos relatando haver muitos 

desenhos parecido que os confundiam no momento de encontrarem o correto. 

Demonstraram também dificuldade em lidar com a frustração de não encontrarem 

todas as figuras correspondentes durante as partidas. 

 

Grupo 3 – Esta semana os alunos se mostraram um pouco mais participativos, porém 

demonstram dificuldade no diálogo entre os participantes. Raciocínio – os alunos 

demonstraram dificuldade perante o desafio destes jogos. Apresentaram dificuldade 

perceber as diferenças e semelhanças durante as partidas e por vezes demonstravam 

cansaço, mas com a mediação da professora terminaram as tarefas. Memória 
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Operacional – o grupo demonstrou dificuldade em estabelecer relação entre os pares 

do jogo da memória, repetindo as mesmas cartas diversas vezes, o que gerou demora 

na execução da tarefa.   Flexibilidade Cognitiva – o grupo demonstrou dificuldade 

em classificar as categorias e devido a uma limitação de vocabulário foi necessária a 

mediação da professora para que terminassem as partidas. Somente após os alunos 

aprenderem o significado das palavras é que foi possível continuar as partidas. Esta 

dificuldade pareceu estar relacionada a uma privação cultural das crianças. 

Planejamento – os participantes demonstraram dificuldade acentuada em priorizar o 

que faria parte da história a ser contada. Os relatos se mostraram reduzidos de 

conteúdo, confusos cronologicamente e sem conclusões coerentes. Controle 

Inibitório – os participantes em geral apresentaram dificuldade acentuada em conter-

se durante a execução das tarefas, cometendo erros durante as partidas, mas após a 

mediação da professora, o desempenho dos alunos melhorou um pouco, porém ainda 

com alguns erros de execução nas tarefas. A dificuldade em lidar com a perda no jogo 

ainda se mostrou evidente, sendo necessária a mediação da professora. 

 

3ª SEMANA 

5º e 6º ENCONTROS 

 

JOGOS: Sequência Lógica (Simples) – Memória Operacional; O Ataque dos 

Tubarões – Controle Inibitório; Loto Vogais – Atenção e Raciocínio e Damas – 

Flexibilidade Cognitiva, A Fantástica Fábrica de Histórias – Raciocínio e 

Flexibilidade Cognitiva; Cara a Cara – Controle Inibitório; Pingo no i – Memória 

Operacional e Pictureka – Atenção 

 

Grupo 1 – Neste encontro o grupo mostrou-se um pouco mais interessado em 

participar das atividades, mas a resistência na execução de tarefas mais difíceis ainda 

se mostra presente. Memória Operacional – os alunos demonstraram alguma 

dificuldade na execução dos jogos, se dispersando diante da quantidade de 

informações apresentadas pelos jogos, gerando certa resistência na execução das 

tarefas, o que gerou dificuldade na finalização dos jogos. Controle Inibitório – as 

crianças demonstraram dificuldade acentuada na execução dos jogos, não aceitando 

a perda na rodada, nem a volta ao início quando um dos jogadores errava, sendo 
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necessária a mediação do conflito pela professora. Atenção – as dificuldades nesta 

habilidade pareceram estar relacionadas à dispersão durante a execução dos jogos, 

chegando ao ponto dos alunos não se lembrarem o que deveriam realizar, sendo 

necessária a mediação da professora. Flexibilidade Cognitiva – o grupo demonstrou 

dificuldade em relatar de modo coerente suas ideias e em organizá-las 

cronologicamente, o que gerou uma história sem conclusão. Raciocínio – as 

atividades pareceram desafiar os participantes gerando certa desistência ao longo de 

algumas rodadas e pelo desinteresse houve a necessidade da mediação da 

professora para motivá-los a participarem mais ativamente dos jogos. 

 

Grupo 2 – Este grupo demonstrou interesse e se mostrou mais participativo, nas 

atividades, mas ainda se observa certa dificuldade na interação entre os participantes, 

pois demonstram pouca aceitação e respeito quanto à dificuldade uns dos outros. 

Memória Operacional – o grupo demonstrou dificuldade nos jogos, mostrando um 

ritmo mais lento para executar as tarefas e dispersando-se devido a quantidade de 

informações apresentadas pelos jogos, confundindo os participantes que por diversas 

vezes relataram confundir as imagens e por isso não encontraram a figura 

corretamente. Controle Inibitório – o grupo demonstrou dificuldade acentuada na 

execução dos jogos. Além da dificuldade em aceitar a perda na rodada, as crianças 

demonstraram pouca tolerância uns com os outros. Atenção – o grupo demonstrou 

por diversas vezes dispersão durante os jogos, sendo necessária a mediação da 

professora, para relembrá-los do que deveriam executar. Flexibilidade Cognitiva – 

os alunos demonstraram dificuldade na coerência e coesão dos relatos das histórias. 

Demonstraram vocabulário limitado e repetitivo. Raciocínio – as atividades 

pareceram desafiar os participantes gerando certa desistência ao longo de algumas 

rodadas e pelo desinteresse houve a necessidade da mediação da professora para 

motivá-los a participarem mais ativamente dos jogos. 

 

Grupo 3 – Os alunos nesta semana se mostraram um pouco menos tímidos e mais 

falantes, porém essa interação aconteceu mais com a professora do que entre os 

participantes, sendo necessário que a professora mediasse situações quanto ao 

respeito ao próximo, visto os desentendimentos atrapalharem um pouco o 

desempenho dos participantes nos jogos. Memória Operacional – o grupo 
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apresentou lentidão na execução dos jogos e dificuldade em terminar as tarefas no 

tempo estipulado, relataram também ser difícil encontrar as figuras corretas devido a 

existirem várias figuras de formato parecido. Controle Inibitório – os alunos 

apresentaram certa dificuldade nos jogos. Esta dificuldade parece estar relacionada à 

dificuldade em expressar suas opiniões de maneira respeitosa uns aos outros, sendo 

necessária a mediação do conflito pela professora. Atenção – as crianças 

demonstraram dispersão durante os jogos, por vezes demonstrando um olhar “para o 

vazio”, sendo necessário que a professora os motivasse a participar das tarefas. 

Flexibilidade Cognitiva – o grupo apresentou dificuldade na coerência e coesão das 

informações relatadas, gerando um desenvolvimento confuso da história e por 

consequência uma conclusão incoerente. Raciocínio – os alunos apresentaram 

dificuldade acentuada nos jogos que pareceram desafiá-los, havendo a necessidade 

da mediação da professora para motivá-los a participarem mais ativamente dos jogos. 

 

4ª SEMANA 

7º e 8º ENCONTROS 

 

JOGOS: Aranha Arranha – Raciocínio e Memória; Cai não Cai – Planejamento; 

Memória Boquinhas - Memória Operacional e Loto Consoante (Boquinhas) – 

Flexibilidade Cognitiva, Senha – Flexibilidade Cognitiva; Jenga (Matemática) – 

Raciocínio; Lince (Tabuleiro) – Controle Inibitório e Ligue 4 – Planejamento 

 

Grupo 1 – Durante os encontros, além do interesse e da participação, o grupo pareceu 

um pouco mais coeso e colaborativo nas tarefas, demonstrando interesse e de modo 

geral, contribuindo para a finalização das tarefas, porém ainda demonstram por vezes, 

alguma resistência em realizar tarefas mais desafiadoras. Raciocínio – o grupo 

demonstrou menos resistência na realização das tarefas, porém, por vezes, os alunos 

ainda demonstraram não quererem continuar a partida, mas conseguiram finalizar o 

jogo corretamente. Apesar do desinteresse momentâneo, a mediação da professora 

foi menos necessária que nas semanas anteriores. Planejamento – os alunos 

apresentaram menos dificuldade em perceber o que deveriam fazer como prioridade, 

mostrando certo progresso em relação às semanas anteriores, mas ainda apresentam 

dificuldade em categorizar e classificar para priorizar, sendo necessária a mediação 
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da professora, porém com menor frequência. Memória Operacional – as crianças 

ainda apresentaram dificuldade na execução dos jogos, sendo necessária a mediação 

da professora, porém cada participante conseguiu vencer pelo menos uma rodada 

das partidas, o que antes não ocorria. Flexibilidade Cognitiva – o grupo ainda 

demonstra dificuldade e insegurança durante os jogos, visto que as crianças ainda 

solicitam o auxílio da professora na execução das tarefas, porém a tolerância à perda 

melhorou um pouco comparada com as semanas iniciais da intervenção. Controle 

Inibitório – as crianças demonstraram dificuldade acentuada na execução dos jogos, 

não aceitando a perda na rodada, nem a volta ao início quando um dos jogadores 

errava, sendo necessária a mediação do conflito pela professora. 

 

Grupo 2 – Esta semana os alunos demonstraram grande expectativa quanto aos 

jogos e participaram ativamente das atividades, porém ainda demonstram dificuldade 

em esperar a vez uns dos outros e demonstram pouca tolerância com os erros uns 

dos outros. Raciocínio – as crianças demonstraram maior empenho nas tarefas que 

exigiram esta habilidade, porém, ainda se queixam de ser muito difícil completar as 

tarefas. A mediação da professora foi menos necessária que nas semanas anteriores. 

Planejamento – o grupo demonstrou algum progresso na habilidade de priorizar, 

porém ainda necessitou de auxílio para classificar o que deveria ser feito. Para esta 

habilidade ainda necessitam da mediação da professora com frequência. Memória 

Operacional – os alunos ainda demonstraram dificuldade na execução dos jogos, 

sendo necessária a mediação da professora, porém houve algum progresso individual 

quanto aos resultados obtidos nas rodadas. Flexibilidade Cognitiva – as crianças 

ainda demonstram certa insegurança na realização das tarefas, visto que precisam 

com frequência da mediação da professora, mas a quantidade de erros em cada 

rodada diminuiu o que denota certo progresso individual dos alunos. Controle 

Inibitório – as crianças demonstraram dificuldade acentuada na execução dos jogos, 

não aceitando a perda na rodada, nem a volta ao início quando um dos jogadores 

errava, sendo necessária a mediação do conflito pela professora. 

 

Grupo 3 – A socialização neste grupo esta semana se mostrou um pouco mais 

presente, porém alguns participantes ainda demonstram dificuldade em respeitarem-

se, demonstrando pouca tolerância diante das limitações uns dos outros. Raciocínio: 
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os alunos ainda demonstraram desentendimento durante as partidas, porém com a 

mediação da professora a partida pôde ser concluída com êxito. Ao derrubarem a torre 

de blocos um aluno relatou: “É impossível retirar os blocos sem derrubar, não sei o 

que fazer”. A professora conversou com o aluno e mostrou-lhe técnicas para retirar os 

blocos e assim o aluno obteve êxito na partida. Planejamento – os alunos ainda 

apresentaram dificuldade em estabelecer prioridade, em categorizar e classificar para 

posteriormente estabelecer o passo a passo de execução. Mesmo assim a professora 

foi acionada com menor frequência em relação às semanas anteriores. Memória 

Operacional – os alunos ainda apresentaram dificuldade na execução dos jogos. A 

princípio o desempenho foi pior que nas semanas anteriores, demonstrando alguma 

lentidão nas tarefas, mas executaram os jogos no tempo previsto com a mediação da 

professora. Flexibilidade Cognitiva – o grupo ainda demonstra insegurança durante 

os jogos. A socialização e interação entre os participantes acontece pontualmente e 

por vezes com conflitos referentes a quem tem o maior número de vitórias. A 

professora necessitou realizar mediação por diversas vezes. Controle Inibitório – 

este grupo demonstra dificuldade em lidar com a perda no jogo. Demonstraram pouca 

tolerância ao erro alheio, mas após a mediação, houve maior interação entre os 

participantes com menos interrupções, sendo possível terminar a tarefa no tempo 

estipulado.  

 

5ª SEMANA 

9º e 10º ENCONTROS 

 

JOGOS: Boca Certa – Flexibilidade Cognitiva; Era Uma Vez – Planejamento; 

Pictureka – Atenção e Memória Operacional e Quem sou eu? – Tema Livre – 

Flexibilidade Cognitiva, LINCE (versão cartas) – Controle Inibitório; O que é o 

que é? – Raciocínio; Soletrando – Atenção e Memória Operacional e Memória a 

Jato – Memória Operacional 

 

Grupo 1 – Comparado com a semana anterior, este grupo demonstrou maior 

interação e empenho nas atividades e a resistência na realização das atividades não 

aconteceu. Flexibilidade Cognitiva – o grupo demonstrou dificuldade e insegurança 

durante os jogos. Os alunos demonstram dificuldade em tomadas de decisão e 
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solicitaram frequentemente a mediação da professora na tarefa, porém, a tolerância à 

perda melhorou um pouco comparada com as semanas iniciais da intervenção.  

Planejamento – os participantes ainda demonstraram dificuldade em priorizar o que 

faria parte da história a ser contada. Os relatos se mostraram reduzidos de conteúdo, 

porém com um pouco mais de coerência e coesão. A dificuldade maior ainda se 

mostra em concluir as ideias de modo coerente.  Atenção – as dificuldades nesta 

habilidade pareceram estar relacionadas à dispersão durante a execução dos jogos, 

sendo necessária a mediação da professora para que finalizassem as partidas, 

dificultando a conclusão das mesmas no tempo estipulado. Controle Inibitório – as 

crianças ainda apresentam dificuldade na execução dos jogos, com dificuldade em 

aceitar a perda na partida, porém percebe-se maior paciência durante a rodada entre 

os participantes em relação às dificuldades do colega. Ainda se fez necessária a 

mediação de conflitos pela professora, porém de modo pontual. Raciocínio – as 

atividades desafiaram os participantes ao longo de algumas rodadas, gerando certo 

desinteresse, porém com a mediação da professora, os alunos voltaram a participar 

mais ativamente da tarefa. Memória Operacional – os alunos demonstraram 

desempenho um pouco melhor nas tarefas, porém, ainda apresentam dificuldade na 

execução dos jogos. Observou-se que a dispersão diante da quantidade de 

informações apresentadas, atrapalhou o desempenho das crianças, gerando certa 

resistência na execução das tarefas, o que dificultou a finalização dos jogos. 

 

Grupo 2 – Os alunos esta semana se mostraram além de curiosos e comunicativos, 

mais tranquilos, principalmente perante as dificuldades uns dos outros, esperando o 

tempo de ação uns dos outros. Flexibilidade Cognitiva – as crianças demonstraram 

dificuldade na execução os jogos. Apresentaram dificuldade em resolver situações 

problema propostas pelo jogo, solicitando frequentemente a mediação da professora 

na tarefa, porém, a tolerância à perda melhorou um pouco comparada com as 

semanas anteriores.  Planejamento – o grupo apresenta dificuldade na organização 

de ideias para relatar uma história. As histórias se mostraram com alguma ordem 

cronológica, porém sem coesão. Os alunos não conseguiram estabelecer uma 

conclusão coerente com o texto relatado. Atenção – o grupo apresentou dificuldades 

nesta habilidade por se dispersarem com frequência durante o período, porém com a 

mediação da professora, foi possível finalizar as partidas no tempo estipulado. 
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Controle Inibitório – esta semana os alunos ainda apresentaram dificuldade na 

execução das tarefas, demonstrando pouca tolerância à frustração da perda na 

partida. Porém, notou-se maior paciência durante a rodada entre os participantes e 

em relação às dificuldades uns dos outros. Ainda se fez necessária a mediação de 

conflitos pela professora, porém de modo pontual. Raciocínio – as crianças 

participaram com mais interesse das atividades mais desafiadoras, porém ainda 

relataram preferir os jogos “mais fáceis” segundo eles que não é necessário pensar 

muito, relatou um participante. Conseguiram concluir mas precisaram de algum auxílio 

da professora para finalizar a tarefa. Memória Operacional – o grupo demonstrou 

aprimoramento de desempenho nos jogos que recrutaram esta habilidade, porém, 

notou-se ainda certa dificuldade na execução das tarefas. 

 

Grupo 3 – O grupo a princípio se portou de modo mais tímido, interagindo somente 

quando solicitado, mas ao longo das atividades a interação aconteceu 

espontaneamente e com poucos conflitos. Flexibilidade Cognitiva – durante os 

jogos, as crianças pareceram inseguras em decidirem o que deveriam fazer para 

solucionarem os problemas que apareceram nas tarefas. Os alunos solicitaram 

frequentemente a mediação da professora na tarefa, porém, observou-se que houve 

um pouco mais de tolerância à frustração da perda. Planejamento – as crianças  

ainda demonstraram dificuldade em classificar o passo a passo de uma história, 

porém apresentam melhora no relato cronológico, mesmo sem apresentar uma 

conclusão coerente com as ideias da história. Os relatos se mostraram repetitivos e 

com pouca coesão, porém houve interesse e interação por parte de todos no auxílio 

para conclusão da história, mesmo sem obterem grande êxito no desempenho. 

Atenção – nestes encontros, a dispersão se mostrou com menor frequência, mas 

percebeu-se maior empenho das crianças na participação e conclusão das atividades 

dentro do tempo estipulado. Controle Inibitório – o grupo apresentou dificuldade na 

execução dos jogos, mas demonstrou maior tolerância ao erro alheio o que evitou 

conflitos e reduziu a frequência de mediação da professora. Raciocínio – esta 

semana os alunos demonstraram maior interesse na execução das tarefas, mesmo 

aquelas que os desafiara mais. O que mostra aprimoramento no desempenho das 

tarefas que foram concluídas no tempo estipulado e com um pouco mais de 

autonomia. Memória Operacional – o grupo apresentou desempenho um pouco 
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melhor nas tarefas que recrutam esta habilidade, porém, ainda apresentam 

desempenho oscilante em quantidade de vitorias e derrotas. A finalização ocorreu 

dentro do tempo previsto. 

 

6ª SEMANA 

11º e 12º ENCONTROS 

 

JOGOS: Hora do rush (Nível Difícil), Planejamento; Pega Varetas (Cálculo 

Mental) – Atenção e Raciocínio; UNO Adaptado (Operações Matemáticas) – 

Raciocínio; Genius – Atenção e Memória; Quem, Como e Por quê? – Raciocínio; 

Sudoku (versão de números) – Raciocínio; Soletrando (Adaptado) – Atenção e 

Memória; Cara a Cara Opostos - Controle Inibitório  

 

Grupo 1 – Esta semana o grupo demonstrou o mesmo interesse e participação que 

na semana anterior nas atividades, porém notou-se certo progresso quanto à 

tolerância dos participantes em relação às limitações e dificuldades uns dos outros. 

Planejamento – os participantes demonstraram alguma melhora em priorizar os 

elementos que fazem parte do jogo. Os movimentos se mostraram ainda repetitivos, 

porém com alguma ordem. A finalizações demoraram a acontecer e por vezes foi 

necessária a mediação da professora.. Raciocínio – as atividades pareceram desafiar 

o grupo, porém, demorou mais tempo que anteriormente, para os alunos 

manifestarem desconforto com a tarefa. Houve a necessidade da mediação da 

professora para motivá-los a participarem mais ativamente dos jogos. Atenção – o 

grupo demonstrou dificuldade nos jogos que recrutaram esta habilidade devido a 

dispersão, mas foi observado que o tempo de manutenção do interesse aumentou um 

pouco. Mesmo assim, ainda foi necessária a mediação da professora. Memória 

Operacional – esta semana, as crianças ainda apresentaram dificuldade na execução 

dos jogos, sendo necessária a mediação da professora, porém cada participante 

conseguiu melhorar seu próprio desempenho individual em cada rodada, o que denota 

progresso no desempenho. Controle Inibitório – as crianças melhoraram um pouco 

seu desempenho na execução dos jogos, aceitando um pouco melhor as dificuldades 

uns dos outros, porém ainda apareceram conflitos que necessitaram da mediação do 

professor, mas foram em menor número.  
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Grupo 2 – A comunicação e interação deste grupo se mostraram maiores esta 

semana. Além dos questionamentos característicos deste grupo, percebeu-se 

progresso quanto ao respeito às dificuldades uns dos outros. Planejamento – os 

participantes ainda demonstraram alguma dificuldade em priorizar os carrinhos, 

tentando relacioná-los por cor, sem antecipar as jogadas. Demoraram bastante tempo 

para finalizar cada fase do jogo. Raciocínio – os participantes ainda demonstram 

certo cansaço, gerando desinteresse ao longo de algumas rodadas e por isso houve 

a necessidade da mediação da professora para participarem dos jogos. Atenção – o 

grupo mostrou-se ainda disperso, o que atrapalhou um pouco seu desempenho 

durante a execução dos jogos, sendo necessária a mediação da professora. Memória 

Operacional – os alunos ainda apresentaram dificuldade por não melhorarem o 

desempenho ao jogar, sendo necessária a mediação da professora, o que contribuiu 

para que os alunos concluíssem as tarefas no tempo estipulado. Controle Inibitório 

– o grupo ainda demonstrou dificuldades em lidar com a perda no jogo. Porém, 

observou-se mais tolerância entre os participantes, mesmo sem a mediação da 

professora, o que ocorreu um pouco menos que na semana anterior. 

 

Grupo 3 – Este grupo tem se mostrado mais participativo a cada semana, o progresso 

quanto à sociabilidade também se mostrou aparente, os participantes têm se ouvido 

um pouco mais e tolerado mais as limitações uns dos outros. Planejamento – os 

participantes demonstraram menos dificuldade em estabelecer etapas e melhoraram 

um pouco sua organização no jogo, diminuindo um pouco o tempo de execução, mas 

ainda houve dificuldade em concluir as fases do jogo.  Raciocínio – os participantes 

demonstraram maior interesse em trabalhar esta habilidade esta semana, porém, 

quando erravam muito no jogo, relatavam não querer continuar, mas mesmo assim 

persistia melhorando seu desempenho e recebendo o incentivo da professora. 

Atenção – as dificuldades nesta habilidade ainda pareceram estar relacionadas à 

dispersão durante a execução dos jogos, pois com a mediação da professora, os 

resultados de desempenho dos alunos melhora. Memória Operacional – o grupo 

ainda demonstra dificuldades nesta habilidade, precisando da mediação da 

professora, porém a cada rodada, o desempenho dos alunos tem melhorado e isso os 

têm motivado a não desistirem de participar. Controle Inibitório – esta semana, as 
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crianças ainda apresentara dificuldade em aceitar a perda na rodada, mas, têm sido 

um pouco mais tolerantes quanto aos erros dos colegas, diminuindo as críticas e 

conflitos. 

 

7ª SEMANA 

13º e 14º ENCONTROS 

 

JOGOS: Gerador de Histórias (Contar e Recontar) – Memória e Planejamento; 

Lince (Tabuleiro – Rimas) – Controle Inibitório; Jogo: Senha (desafio 6 cores) – 

Flexibilidade cognitiva; Jogo: E Agora? – Atenção e Raciocínio; Jogo: Diga Lá! 

– Flexibilidade Cognitiva; Caça-Palavras (solução de charadas) – Atenção; 

Quebra-Cabeças – 100 peças – Planejamento; Jogo da Memória: Sinônimos e 

Antônimos – Memória 

 

Grupo 1 – Durante os encontros, além do interesse e da participação, o grupo pareceu 

mais coeso e colaborativo nas tarefas, demonstrando interesse em geral todos 

contribuindo para a finalização das tarefas. Planejamento – O grupo conseguiu 

terminar as atividades dentro do tempo estipulado melhorando o desempenho no 

estabelecimento de prioridades para realização das tarefas, mas ainda apresentou 

certa dificuldade em classificar antes de priorizar.  Controle Inibitório – Os alunos 

nestes encontros necessitaram muito pouco da mediação da professora nas 

atividades, denotando certo aprimoramento de desempenho. Quanto ao 

comportamento de impulsividade, o grupo ainda demonstra dificuldade no controle, 

porém percebe-se uma reflexão logo após o comportamento impulsivo, o que não 

ocorria anteriormente. Flexibilidade Cognitiva – os alunos se mostraram 

empenhados na execução das tarefas. O diálogo entre os participantes se mostrou 

produtivo para a resolução de situações problema impostas pelo jogo, o que diminuiu 

a mediação do professor e facilitou a conclusão da tarefa no tempo estipulado, porém 

individualmente, esta dificuldade na autonomia ainda se mostra aparente. Atenção – 

os alunos ainda se mostraram dispersos durante a atividade, porém observou-se certo 

progresso na agilidade e no tempo de manutenção da atenção e do interesse pelos 

jogos, gerando menor frequência de mediação da professora. Memória Operacional 

– os alunos aprimoraram seu desempenho, porém notaram-se ainda algumas 
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dificuldades relacionadas a esta habilidade. O vocabulário reduzido e repetitivo ainda 

se mostrou presente, prejudicando o desempenho em algumas tarefas, mas houve 

melhoria tanto no número de vitórias por aluno nas partidas, quanto na qualidade do 

desempenho individual, mesmo com a dificuldade em manipular as informações e 

devolve-las de modo coerente. 

 

Grupo 2 – Este grupo nestes encontros se mostrou, mais colaborativo e menos 

agitado que nas semanas anteriores, mas sem perder a interação e participação que 

demonstraram anteriormente. Planejamento – Observou-se algum progresso no 

desempenho do grupo nos jogos que recrutam esta habilidade. A professora não 

precisou mediar e intervir tantas vezes quanto anteriormente. Ainda observa-se certa 

dificuldade em estabelecer sequência para executar as tarefas, porém percebe-se 

maior interesse em estabelecer o passo a passo do jogo. Controle Inibitório – Nestes 

encontros notou-se uma melhora no controle de comportamentos de impulsividade, 

porém ainda se nota certa dificuldade em esperar e pensar antes de executar a tarefa. 

A quantidade de conflitos diminuiu e os alunos demonstram maior respeito uns com 

os outros, diferente do início da intervenção. Flexibilidade Cognitiva – As crianças 

demonstraram algum progresso quanto a adaptarem-se a situações inusitadas 

impostas pelo jogo, apesar de ainda se apoiarem uns nos outros para tomarem 

decisões. Atenção – A melhora no tempo de atenção durante as atividades é 

perceptível, porém, ainda se faz necessária a mediação da professora para que 

voltem a participar ativamente da partida. Memória Operacional – A cada semana 

percebe-se a melhora dos alunos nesta habilidade, porém alguns ainda apresentam 

dificuldade na evocação e manipulação das informações necessárias para 

melhorarem seu desempenho nos jogos. 

 

Grupo 3 – Percebe-se neste grupo maior entendimento entre os participantes e maior 

coesão na execução das tarefas. A interação e a participação também se mostram 

mais ativas entre os alunos. Planejamento – Esta semana os alunos apresentaram 

dificuldade em classificar as partes da história, mesmo com uma certa melhora na 

organização cronológica, porém o vocabulário se manteve um pouco repetitivo e a 

finalização não mostrou coerência com o conteúdo do relato.  Controle Inibitório – 

Apesar de ainda precisarem da mediação da professora, o grupo demonstrou um 
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pouco mais de controle no comportamento perante o erro, demonstrando certa 

melhora no desempenho. Flexibilidade Cognitiva – os alunos demonstraram mais 

interesse nos jogos. Observou-se certa melhora na antecipação das jogadas para 

resolução de situações impostas pelo jogo, melhorando o resultado final e o tempo de 

desempenho no jogo. Atenção – as crianças mostraram certo progresso na agilidade 

e no tempo de manutenção da atenção, mas a mediação da professora ainda se faz 

bastante relevante para o resultado final das partidas. Memória Operacional – Nesta 

semana ainda se mostra aparente a dificuldade na execução de alguns jogos devido 

ao vocabulário reduzido dos participantes, sendo necessária a mediação da 

professora, porém, a motivação e o interesse têm se mostrado melhores e a interação 

e o respeito entre os alunos demonstraram aprimoramento ao longo da intervenção. 

 

8ª SEMANA 

15º e 16º ENCONTROS 

 

JOGOS: LEGO Construção – Planejamento; Jogo: Xadrez – Flexibilidade 

Cognitiva; Jogo: Ataque dos Tubarões – Controle Inibitório; Dominó (Cálculo 

Mental) – Raciocínio, Memória, Atenção e Planejamento; Jogo: Ligue 4 

(Adaptado “Batalha Naval”) – Planejamento; Lince (Versão Cartas – Adaptado) 

– Controle Inibitório; Jogo: Do Meio da Língua – Atenção e Memória; Jogo Mega 

Senha – Raciocínio 

 

Grupo 1 – Nestes encontros este grupo demonstrou maior expectativa para as 

atividades, além do interesse, curiosidade e da participação característicos destes 

alunos. Percebeu-se crescimento quanto às habilidades sociais desses alunos visto 

que demonstraram maior respeito às opiniões uns dos outros, parecendo mais unido, 

colaborativo e empenhado nas tarefas, contribuindo para a finalização dos jogos 

dentro do tempo estipulado. Planejamento – As crianças executaram as atividades 

dentro do tempo estipulado e estabeleceram categorização e prioridade na realização 

das tarefas, o que não ocorria no início das intervenções. Flexibilidade Cognitiva –  

Durante o jogo os alunos se mostraram mais tranquilos e menos falantes que nas 

semanas anteriores. Por vezes falavam as jogadas em voz alta como suporte para 

execução correta da tarefa. Houve antecipação de jogadas e reação adaptativa 
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perante situações problema vividas no jogo, o que mostrou certo progresso 

comparado ao início da intervenção. Controle Inibitório – Esta semana não foi 

necessária a mediação de conflitos pela professora, o que mostra um progresso 

compara às semanas iniciais, porém, os alunos ainda apresentam alguma dificuldade 

em conter um comportamento de impulsividade, visto o jogo ter sido reiniciado 

algumas vezes (porém menos que no início), ao longo da partida, mas os alunos 

demonstraram maior tolerância e respeito na tarefa. Raciocínio – esta habilidade 

pareceu ser bastante desafiadora para os participantes, visto ainda terem dificuldades 

com o mecanismo das operações matemáticas, necessitando da mediação da 

professora, porém, houve progresso quanto a agilidade para execução da tarefa. Ao 

contrário do início das intervenções, em que os alunos se queixavam da dificuldade, 

um dos participantes relatou: “É mais divertido aprender assim, sem dor de cabeça de 

tanto pensar”. Atenção – os alunos ainda demonstram dispersão, porém observou-se 

certo progresso quanto ao tempo de atenção durante as atividades, o que gerou uma 

menor frequência de intervenção da professora. Observou-se também maior 

autonomia na execução das tarefas, o que no início das intervenções não ocorria. 

Memória Operacional – o desempenho do grupo se mostrou um pouco melhor que 

nas semanas anteriores, demonstraram maior agilidade na execução das tarefas, 

porém ainda se percebe uma dificuldade de vocabulário devido a privação cultural, 

que prejudica o desempenho em algumas tarefas, mas a partir do momento que 

aprendiam o significado das palavras, demonstravam desempenho superior ao inicial. 

 

Grupo 2 – Comparado com o desempenho nas primeiras semanas, este grupo 

apresentou nestes encontros, maior colaboração e menor agitação e sem perder a 

interação, participação e união que vinham demonstrando ao longo dos encontros 

anteriores. Observou-se um crescimento na postura durante os jogos, em que os 

participantes demonstraram maior tolerância perante as dificuldades uns dos outros, 

o que facilitou a execução das tarefas dentro do tempo destinado para o jogo. 

Planejamento – O desempenho dos alunos se mostrou um pouco melhor que nas 

semanas anteriores. Os alunos conseguiram finalizar todas as rodadas dentro do 

tempo estipulado e com o mínimo de mediação da professora. Apesar do progresso, 

ainda demonstram alguma dificuldade em estabelecer etapas e segui-las. 

Flexibilidade Cognitiva –  esta semana o grupo se mostrou empenhado na execução 
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da tarefa. Foi possível observar que alguns participantes começaram a estabelecer 

critérios de decisão quanto à situações problema que o jogo impunha, o que não 

ocorria no início da intervenção. Observou-se também uma maior aceitação das 

sugestões dos colegas quanto às jogadas e uma tolerância quanto aos erros uns dos 

outros. A professora não precisou mediar conflitos, apenas auxiliou com algumas 

orientações. Controle Inibitório – Apesar dos alunos ainda apresentarem alguma 

dificuldade em conter comportamentos de impulsividade, foi possível notar que houve 

certo progresso quanto ao fato de os alunos se mostrarem menos agitados e 

sutilmente mais concentrados nas tarefas. A professora precisou mediar com 

orientações para este controle, porém não houve conflitos significativos. Raciocínio 

– os alunos ainda demonstram alguma dificuldade ao se sentirem desafiados, porém 

nota-se uma mudança de atitude perante o desafio. Os alunos se mostraram um 

pouco mais dispostos a arriscarem-se no desafio e chamou a atenção o fato de 

passarem um pouco mais de tempo motivados nesta atividade, pois anteriormente o 

grupo se mostrava desmotivado, o que não ocorreu. Atenção – o grupo ainda 

demonstra alguma dispersão durante as atividades, porém, sua motivação se mostrou 

maior e o empenho na execução das tarefas mostra um progresso no desempenho 

dos alunos. A frequência de intervenção da professora diminuiu consideravelmente, 

sendo apenas para orientações a por vezes para chamá-los de volta à atividade. A 

autonomia na execução das tarefas, foi outro avanço evidente durante este período. 

Memória Operacional – a privação cultural parece ser um fator relevante quanto à 

dificuldade do grupo na execução das tarefas, porém houve progresso no resgate e 

manipulação das informações durante as tarefas, o que denota um melhor 

desempenho individual das crianças.  

 

 

Grupo 3 – Nestas últimas semanas de intervenção, este grupo demonstrou 

crescimento nas habilidades sociais entre eles, apresentando, além de maior coesão, 

um respeito ao espaço e à ideia uns dos outros. Houve maior comprometimento na 

realização das atividades comparado com as primeiras semanas. Planejamento – Os 

alunos ainda apresentam dificuldade na execução de jogos que envolvem passo a 

passo, porém aprimoraram um pouco o desempenho na classificação do que 

deveriam fazer primeiro. Executaram as atividades dentro do tempo estipulado, o que 
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não ocorria no início das intervenções e com menor frequência de mediação da 

professora. Flexibilidade Cognitiva –  O grupo apresentou progresso no 

desempenho das tarefas que recrutaram esta habilidade, visto se mostrarem um 

pouco mais decididos quanto às decisões possíveis no jogo, porém, com alguma 

dificuldade em lidar com as consequências das decisões tomadas. Necessitaram de 

alguma mediação da professora, mas com menor frequência e finalizaram os jogos 

no tempo previsto, o que por vezes não acontecia. Controle Inibitório – Esta semana 

os conflitos não aconteceram, porém, a professora precisou mediar algumas rodadas 

pela dificuldade que alguns participantes apresentaram em seguir as regras originais, 

tentando manipular a partida a seu favor, mas isto não atrapalhou o andamento da 

atividade nem gerou conflitos significativos com os colegas, o que denota progresso 

na socialização do grupo. Raciocínio – O grupo ainda demonstra algumas 

dificuldades no cálculo mental, o que dificultou um pouco seu desempenho, mas 

percebeu-se uma postura mais assertiva, por parte dos alunos, perante a dificuldade, 

pois encararam o desafio com mais leveza que no início das intervenções, sendo 

possível perceber a motivação por mais tempo durante a tarefa. Atenção – este grupo 

demonstra dificuldade em manter a atenção nas tarefas, porém, percebeu-se certo 

progresso quanto ao tempo de interesse em cada parte do jogo ou da rodada, pois 

passaram a perceber melhor as jogadas dos colegas e as suas e buscaram dialogar 

sobre o que seria melhor fazer, o que antes não ocorria. Observou-se uma menor 

frequência de intervenção da professora e maior autonomia na execução das tarefas, 

o que no início das intervenções não ocorria. Memória Operacional – as crianças 

mostraram progresso no desempenho dos jogos que recrutaram esta habilidade, 

conseguindo finalizar os jogos no tempo estipulado o que por vezes não ocorreu ao 

longo da intervenção. A mediação da professora ocorreu de forma pontual, apenas na 

orientação de algumas etapas do jogo, porém notou-se certa autonomia por parte dos 

alunos, porém, seu desempenho ainda se mostra aquém do esperado para a idade. 

Observou-se também maior tolerância ao erro alheio e maior respeito entre os 

participantes, demonstrando progresso de desempenho na socialização dos alunos.  
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5.4 – Resultados 

 

5.4.1 – Testes Cognitivos 

Os dados dos testes cognitivos (TAC e Trilhas) foram analisados por meio da 

correção e padronização específicas de seus manuais, posteriormente foram 

comparados os dados pré e pós intervenção dos grupos experimental (que teve a 

intervenção) e grupo controle (que não passou pela intervenção) com testes de média. 

Foram utilizados testes t de student para amostras pareadas quando se comparou os 

resultados pré e pós e, amostras independentes, quando se comparou os resultados 

controle e experimental. Serão aceitas como diferenças significativas aquelas com 

valores de p < 0,05, entretanto aquelas entre 0,05 e 0,10 também serão analisadas 

como valores marginais de significância em função das variabilidades presentes nos 

grupos. 

5.4.1.1 – Teste de atenção por cancelamento – TAC 

 

 A Figura 2 apresenta os resultados com a pontuação padrão para o Teste de 

atenção por cancelamento – TAC, comparando-se os resultados pré e pós intervenção 

para os grupos experimental e controle. Não foram obtidas diferenças significativas, 

mas verifica-se uma tendência a obtenção de diferenças com valores de pontuação 

padrão maiores para a condição pós intervenção para o grupo experimental.  
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Figura 2 A e B: Pontuação padrão para o Teste de atenção por cancelamento – TAC, 

comparando-se os resultados pré e pós intervenção para os grupos experimental e controle. 

 Para evidenciar as diferenças entre os grupos experimental e controle, foi feita 

uma análise da diferença entre os desempenhos (pontuação padrão) no teste TAC 

nas condições pós subtraído resultado da condição pré (pós-pré) (Figura 3). Observa-

se uma tendência a maiores diferenças no grupo experimental em realça ao controle 

(Tabela 2). 

 

Figura 3: Diferença na pontuação padrão no Teste de atenção por cancelamento – TAC, 

comparando-se os resultados pré e pós intervenção para os grupos experimental e controle. 
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Tabela 2: Resultados do Teste t da pontuação padrão no Teste de atenção por cancelamento 

– TAC, comparando-se os resultados pré e pós intervenção para os grupos experimental e 

controle. 

Parte do Teste Grupo N Média 
Desvio 
Padrão 

Erro 
padrão 

da 
média 

t df sig 

TAC1 Exp 9 16,9 12,3 4,1 

1,506 16 0,152 
Controle 9 9,3 8,7 2,9 

TAC2 Exp 9 5,1 6,8 2,3 

-0,263 16 0,796 
Controle 9 6,0 7,5 2,5 

TAC3 Exp 9 18,8 13,5 4,5 

1,142 16 0,272 
Controle 9 9,8 19,4 6,5 

TACTotal Exp 9 10,1 34,4 11,5 

-0,309 16 0,762 
Controle 9 13,9 12,9 4,3 

 

5.4.1.2 – Teste Trilhas 

A Figura 4 apresenta os resultados com a pontuação padrão para o Teste de 

Trilhas, comparando-se os resultados pré e pós intervenção para os grupos 

experimental e controle. Foram obtidas diferenças significativas na condição Pós B-A, 

e verifica-se uma tendência a obtenção de diferenças com valores de pontuação 

padrão pós Parte B. Pontuações padrão maiores são uma tendência apontada para a 

condição pós intervenção para o grupo experimental. 
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Figura 4 A e B: Pontuação padrão para o Teste de Trilhas, comparando-se os resultados pré 

e pós intervenção para os grupos experimental e controle. 

 

Tabela 3: Resultados do Teste t da pontuação padrão no Teste de Trilhas, comparando-se os 

resultados pré e pós intervenção para os grupos experimental e controle. 

Trilhas Grupo N 

Média 
Desvio 

Padrão 

Erro 

padrão 

da 

média 

t df sig 

PRE  

Parte A 

Experimental 9 108,2 0,4 0,1 

1,031 16 0,318 

Controle 9 105,2 8,7 2,9 

PRE  

Parte B 

Experimental 9 101,9 22,0 7,3 

0,863 16 0,401 

Controle 9 93,6 18,9 6,3 

PRE  

B-A 

Experimental 9 100,6 22,3 7,4 

0,804 16 0,433 

Controle 9 92,7 19,3 6,4 

POS  

Parte A 

Experimental 9 98,2 29,7 9,9 

-0,998 16 0,333 

Controle 9 108,1 0,3 0,1 

POS  

Parte B 

Experimental 9 119,3 11,2 3,7 

1,961 16 0,067 

Controle 9 107,6 14,1 4,7 

POS  

B-A 

Experimental 9 119,9 12,6 4,2 

2,164 16 0,046 

Controle 9 106,2 14,2 4,7 
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100,0

120,0

140,0

Parte A Parte B B-A
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5.4.2 – Inventários 

5.4.2.1 – Inventários de Funcionamento Executivo – IFERI 

O inventário Funcionamento Executivo – IFERI foi corrigido por meio da 

identificação das questões associadas a cada uma das habilidades de FE descritas. 

CI: Controle Inibitório; MT: Memória de trabalho; FL: Flexibilidade; AD: Aversão à 

demora; RG: Regulação, por meio de programa cedido pela professora Alessandra 

Seabra. Os resultados foram analisados por meio de teste t para comparar as 

diferenças pré e pós tanto para o inventário respondido pelos pais quanto aquele 

respondido pelo professor.  

É possível verificar na tabela 4 diferenças significativas para a habilidade de 

MT e tendência a diferença nas outras habilidades especialmente CI; FL; RG e total. 

Valores negativos significam redução dos prejuízos associados a cada uma das 

habilidades de FE descritas (Figura 5). 

Tabela 4: Estatísticas de grupo para a diferença pós-ré no inventário de FE – IFERI. 
Valores negativos nas médias significam redução dos prejuízos associados a cada 
uma das habilidades de FE descritas. CI: Controle Inibitório; MT: Memória de trabalho; 
FL: Flexibilidade; AD: Aversão à demora; RG: Regulação. 
 

Função Grupo N Média 
Desvio 
Padrão 

Erro padrão 
da média 

t df sig 

CI Exp 9 -0,6667 0,91924 0,30641 
-1,537 16 0,144 

Controle 9 -0,1667 0,32787 0,10929 

MT Exp 9 -0,5222 0,66102 0,22034 
-2,307 16 0,035 

Controle 9 0,0556 0,35746 0,11915 

FL Exp 9 -0,7556 0,53645 0,17882 
-1,730 16 0,103 

Controle 9 -0,2444 0,70553 0,23518 

AD Exp 9 -1,1778 1,22247 0,40749 
-,741 16 0,469 

Controle 9 -0,7556 1,19490 0,39830 

RG Exp 9 -0,9556 0,82630 0,27543 
-1,412 16 0,177 

Controle 9 -0,4222 0,77585 0,25862 

Total Exp 9 -0,8111 0,72534 0,24178 
-1,733 16 0,102 

Controle 9 -0,2889 0,53955 0,17985 
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Figura 5: Diferença pós-pré no inventário de FE – IFERI. Valores negativos significam 
redução dos prejuízos associados a cada uma das habilidades de FE descritas.  
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Figura 6 A e B: Diferença pós-pré no inventário de FE – IFERI. Valores negativos 
significam redução dos prejuízos associados a cada uma das habilidades de FE 
descritas.  
 

5.4.2.2 – Inventário de comportamento para crianças e 

adolescentes – CBCL e TRF 

 Os escores brutos dos inventários comportamentais (CBCL/6-18 e TRF/6-18) 

foram inseridos no programa de computador Assessment Data Manager 7.2, onde 

foram convertidos em escores ponderados (escores T), que se distribuem em faixas 

que oscilam entre ausência de problemas (normalidade), problemas limítrofes e 

problemas considerados clínicos (ACHENBACH, RESCORLA, 2001). Para o presente 

trabalho foram analisadas a Escala das Síndromes para o CBCL e TRF, a escala de 

Competências do CBCL, a escala de problemas internalizantes, externalizantes e total 

do CBCL a Escala de Funcionamento Adaptativo do TRF além da escala de 

desatenção e hiperatividade e impulsividade do TRF.  

Os inventários da plataforma ASEBA utilizados neste trabalho necessitam de 

um intervalo de 6 meses para serem reaplicados, entretanto, por conta do tempo da 

intervenção decidiu-se utilizar esses inventários mesmo com um prazo mais curso, 

optando-se por uma análise mais qualitativa de tendências de mudanças mais do que 

análises quantitativas que busquem por diferenças estatisticamente significativas. 
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Na escala das competências do CBCL (Figura 7) observa-se pouca mudança, 

com uma tendência a melhora nas atividades do GE pós intervenção e uma redução 

das escalas sócias e escola. 

 

 
 
Figura 7: Escala das competências do CBCL, pré e pós intervenção, do grupo experimental 
e controle. 
 
 

  Nas escalas das síndromes do CBCL (Figura 8) observa-se que o grupo 

experimental apresenta algumas escalas já reduzidas em relação ao grupo controle 

(como a escala das síndromes, isolamento). Uma possível explicação pode ser a 

redução em algumas escalas por conta do GE já estar em intervenção com o PAR 

desde o início do ano. Essas observações são vistas também nas escalas de 

problemas internalizantes, externalizantes e total (Figura 9) 
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Figura 8: Escala das síndromes do CBCL, pré e pós intervenção, do grupo experimental e 
controle. 

 

Figura 9: Escala das síndromes do CBCL, pré e pós intervenção, do grupo experimental e 
controle. 
 
 

Na escala de funcionamento adaptativo do TRF (Figura 10) observa-se com 

uma tendência a melhora no funcionamento adaptativo do GE pós intervenção. 
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Figura 10: Escala funcionamento adaptativo do TRF, pré e pós intervenção, do grupo 

experimental e controle. 

 
  Nas escalas das síndromes do TRF (Figura 11) observa-se que o grupo 

experimental apresenta algumas escalas com reduções mais expressivas que o GC 

(Figura 11) 

 
 
Figura 11: Escala das síndromes do TRF, pré e pós intervenção, do grupo experimental e 
controle. 
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  Nas escalas de problemas totais do TRF observa-se que o grupo experimental 

apresenta escalas com reduções mais expressivas que o GC (Figura 12). 

 

  
 
Figura 12: Escala problemas totais do TRF com indicação das avaliações pré e pós 
intervenção, para os grupos experimental e controle. 

 
 
  Como os itens da escala de problemas de atenção no TRF é composta por um 

grande número de itens em relação ao CBCL, é possível separá-la em indicadores de 

desatenção e hiperatividade e impulsividade, descrevendo-se para cada um desses 

fatores os escores brutos (Figura 13) e o percentil (Figura 14). Observa-se que o grupo 

experimental apresenta escalas com reduções mais expressivas que o GC (Figuras 

13 e 14). 
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Figura 13: Escore bruto da escala de problemas de atenção do TRF (escala de desatenção 
e de hiperatividade/impulsividade) com indicação das avaliações pré e pós intervenção, para 
os grupos experimental e controle. 

 

 
 

Figura 14: Percentil da escala de problemas de atenção do TRF (escala de desatenção e de 
hiperatividade/impulsividade) com indicação das avaliações pré e pós intervenção, para os 
grupos experimental e controle. 
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5.4.3 – Análise de Boletins 

Para verificação do desempenho acadêmico dos estudantes, foram 

comparadas as notas finais dos dois gupos em cada trimestre (Figura 14), e percebeu-

se que o grupo controle apresentou notas inferiores às do grupo experimental, 

decaindo seu desempenho ao longo do ano letivo. O grupo experimental apresentou 

notas superiores às do GC, estando mais próximas da aprovação. O GE teve 

intervenção desde o início do ano letivo e isso pode ser uma explicação par as 

diferenças encontradas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15: Comparativo entre as notas trimestrais dos alunos (somatória de todas avaliações 
pedagógicas realizadas) ao longo do ano letivo, para os grupos experimental e controle. 
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6 – DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 

 

Este estudo teve como objetivo verificar os efeitos do Programa de 

Alfabetização e raciocínio PAR no desempenho escolar de alunos com dificuldades 

de aprendizagem do ensino fundamental.  

Os resultados apontam um crescimento acadêmico qualitativo e uma tendência 

de crescimento quantitativa do grupo experimental em comparação ao grupo controle, 

o que corrobora o modelo de Diamond (2013) que defende o treino das Funções 

Executivas para o fortalecimento das habilidades necessárias para a vida diária e para 

o desenvolvimento do indivíduo de modo global, contribuindo para sua melhoria 

comportamental e acadêmica. 

Os resultados desse trabalho apontam para efeitos importantes do programa 

de Alfabetização e Raciocínio (PAR) no estímulo das Funções executivas que foram 

observadas no desempenho dos testes cognitivos (TAC e Trilhas) e também nos 

relatos de pais e professores ao Inventário de Funções Executivas e Regulação 

Infantil (IFERI), que mostram percepções sobre comportamentos e desenvolvimento 

das FE sob o ponto de vista de pais e professores. 

Malloy-Diniz (2016) reforça que um treino estruturado dessas funções garante 

um melhor desempenho escolar visto contribuírem diretamente com as habilidades 

para estudo, automonitoramento e autoavaliação e os resultados mostram uma 

tendência de crescimento nos aspectos qualitativos de interesse e dedicação aos 

estudos, mesmo que as notas não tenham mostrado resultados elevados do ponto de 

vista acadêmico. É importante ressaltar também que a expressão das funções 

executivas na vida desses alunos se mostrou principalmente na postura de cada um 

em relação à aprendizagem. 

Carreiro e colaboradores (2014) descrevem os prejuízos no desenvolvimento 

geral do indivíduo, gerados pela falta de estímulo dessas funções cognitivas, o que 

neste estudo percebe-se não somente pelos resultados nos testes, mas pelo resultado 

final nos boletins dos alunos, corroborando o que Carreiro descreve como limitações 

possivelmente comprometedoras do processo de aprendizagem. 

É de se destacar o estudo de Fonseca (2013) que relata que a vida familiar 

constitui a primeira aprendizagem e que os pais devem investir na mediatização para 

tornar as crianças e jovens mais hábeis, mais solidários. Por este princípio, também 
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os professores podem contribuir para a formação de adultos mais altruístas e mais 

aptos a responderem aos desafios. Em suma, para uma sociedade mais solidária, a 

escola e a família terão que trabalhar juntas de modo colaborativo visando o 

aprimoramento pessoal do indivíduo. 

Devido ao fato do PAR ser um programa que atua nos aspectos do 

desenvolvimento e da aprendizagem de forma ampla, este estudo avaliou apenas um 

recorte dos efeitos do programa no desempenho escolar. Cabe ressaltar a relevância 

do estudo mesmo sendo considerado um período reduzido para testagem da 

intervenção e considerando que os inventários aplicados com a família e com os 

professores preveem um período de 6 meses de intervalo para que haja mudança 

significativa. Sendo assim, mediante os relatos descritos durante os procedimentos, 

percebe-se que houve sim uma melhora de desempenho acadêmico e na expressão 

das Funções Executivas dos alunos do 4º ano que apresentam dificuldades de 

aprendizagem. 

Assim, tem-se o desenvolvimento de um programa de intervenção que foi 

avaliado por juízes especialistas e que demonstrou resultados sobre a estimulação de 

FE e autorregulação. O desenvolvimento das FE e de autorregulação expressou-se 

pela percepção de pais e professores na redução de indicadores de problemas da de 

comportamento tanto em casa (expresso pela redução de problemas relatados no 

CBCL), quanto na sala de aula regular (expresso pela redução de problemas de 

comportamento e aumento de indicadores de funcionamento adaptativo no TRF). Vale 

ressaltar que esses inventários foram respondidos pelos professores de sala regular 

e não aquele responsável pela aplicação do programa. 

Muitos trabalhos da literatura têm demonstrado que o desenvolvimento de FE 

e de autorregulação são precursores importantes para o sucesso acadêmico e das 

relações sociais. Desse modo justifica-se a necessidade de continuidade das 

atividades de estimulação das FE para dar suporte às intervenções para alunos com 

dificuldades/transtornos de aprendizagem. 

São continuidades deste trabalho: 

1- Continuar as intervenções de maneira sistemática; 

2- Incorporar intervenções na sala de aula regular, reforçada pela intervenção 

do PAR, para verificar os efeitos na aprendizagem dos alunos; 

3- Orientação aos pais para manejo no contexto de casa. 
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A continuidade deste estudo leva em consideração a necessidade de um 

período maior de observação das intervenções para analisar especificamente seus 

resultados sobre a alfabetização e o raciocínio. Análises estatísticas adicionais como 

análises de correlação entre o desempenho acadêmico e os indicadores (cognitivos e 

comportamentais) das FE também são necessárias.  
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7 – ANEXOS 

ANEXO I - DESCRIÇÃO DE JOGOS – PAR 

DEFINIÇÕES 

Controle inibitório O controle inibitório refere-se à habilidade de inibir respostas não adequadas à determinada situação, mas que 

competem com respostas mais apropriadas devido à sua maior automaticidade. 

Memória operacional Habilidade de reter as informações na memória e manipulá-las mentalmente. 

Flexibilidade cognitiva Habilidade de se ajustar às mudanças ambientais alterando suas perspectivas, foco atencional e curso do 

raciocínio, permitindo-se seguir outras regras. 

Atenção concentrada ou 

seletiva 

Habilidade de direcionar a atenção para um determinado estímulo, enquanto ignora os demais que estão em 

volta, considerados distratores 

Atenção difusa Habilidade de estar atento e em busca de novos estímulos 

Organização visoespacial Estabelecer determinada ordem, dispor de forma ordenada; arrumar, sequenciar 

Planejamento Habilidade de organizar plano ou roteiro para otimizar a realização de tarefas  

Raciocínio  Habilidade de exercício da razão pelo qual se procura alcançar o entendimento de atos e fatos e se formulam 

ideias 

Resolução de problemas Habilidade de compreender, planejar e interpretar informações para chegar a uma determinada meta ou 

objetivo específico 

 

Por favor, julgue que funções cognitivas, em sua opinião, são requeridas por cada uma das tarefas descritas a seguir. Marque quantas opções 

julgar necessárias na coluna “Possíveis funções requeridas pela tarefa” e complete outras que julgar relevantes na coluna “Outras 

habilidades que você acha que são requeridas pela tarefa” 
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Atividade Material Tarefa original Tarefa Adaptada Possíveis funções 
requeridas pela tarefa 

Outras habilidades 
que você acha que 
são requeridas pela 
tarefa 

JENGA Jogo Original 

http://www.jenga.co
m/  

São 54 blocos de madeira. Os blocos são 
empilhados em uma torre, cujos andares são 
compostos de três blocos adjacentes. Uma vez 
que a torre tenha sido construída, as jogadas 
consistem em retirar um bloco de qualquer 
andar que não esteja logo abaixo do andar 
incompleto mais alto. O bloco retirado deve ser 
posto no topo da torre, de modo que os blocos 
formem novos andares. Ambas as mãos 
podem ser usadas para retirar o bloco, mas 
apenas uma mão poderá estar em contato com 
a torre a cada momento.   
O jogo termina quando uma peça cai da torre, 
com exceção da peça que se está sendo 
removida. O perdedor é a pessoa que derrubou 
a torre (ou seja, cujo turno foi aquele em que a 
torre caiu); caso haja vários jogadores, o 
vencedor é aquele que fizer a última retirada 
que não derrubar a torre em uma partida.  

Com operações matemáticas e 
cada peça, a criança deve resolver 
a operação antes de movimentá-la. 
Outra versão é a torre redonda e 
colorida do jogo, em que por meio 
de um dado representando as cores 
das peças é jogado pela criança e 
esta deverá retirar uma das três 
peças disponíveis da primeira fileira 
(de baixo para cima) de peças da 
cor que apareceu pelo dado, 
devendo colocá-la no topo da torre 
do mesmo modo do jogo original. 
Nesta versão não podem ser 
retiradas peças da mesma cor 
consecutivamente. Se no dado sair 
a cor anterior, este deve ser jogado 
novamente. 

( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 

problemas 

 

DOMINÓ Jogo Original Os jogadores recebem sete pedras cada 
um e o restante das pedras ficam para 
“comprar” no caso do oponente não ter a 
pedra da vez, o oponente deve comprar 
até que encontre uma peça que possa 
usar.O participante que obtiver a peça 
com 6X6 inicia jogando. Cada jogador 
deve baixar uma peça que corresponda 
ao número de um dos lados do jogo. O 
vencedor será aquele que baixar todas 
as peças primeiro, ou fechar o jogo para 
os oponentes. 

Os jogadores escolhem uma 
operação matemática para a 
rodada. Cada jogador escolhe um 
lado da peça do dominó para ser 
mostrada ao oponente. Os 
jogadores mostram as peças 
simultaneamente e devem realizar o 
cálculo mental na operação 
combinada, o primeiro que 
responder corretamente marca o 
ponto. 

( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  

 

DAMA Jogo Original Jogo de estratégia com o objetivo de 
eliminar todas as peças do adversário, se 

A cada peça adversária eliminada, 
o adversário que perdeu a peça terá 

( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

 

http://www.jenga.com/
http://www.jenga.com/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira
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movimentando apenas nos campos 
(quadrados) do tabuleiro com a mesma 
cor. 

que realizar um cálculo mental 
escolhido pelo oponente. 

Uma outra versão é a cada peça 
eliminada o adversário deverá 
soletrar uma palavra ditada pelo 
oponente. 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  

LINCE (versão de 
tabuleiro) 

Jogo Original São distribuídas as figuras, porém os 
jogadores devem encontrar a mesma 
gravura no tabuleiro. Aquele que 
encontrar as 3 figuras primeiro dá o aviso 
para parar o jogo e as gravuras não 
achadas devem ser devolvidas. Ao final 
do jogo, vence aquele que conseguiu 
encontrar mais figuras ao longo das 
rodadas. 

São distribuídas as figuras, porém 
ao invés de encontrar a mesma 
gravura, o jogador deverá encontrar 
uma figura da mesma categoria da 
figura que recebeu. Ex: se recebeu 
a figura de um leão, deverá 
encontrar outro animal, se recebeu 
uma panela deverá encontrar outro 
utensílio de cozinha. 
Uma outra variação é a criança ter 
que encontrar outra figura cujo 
nome faça rima com a figura que 
está em seu poder. 

 

( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  

 

MEMÓRIA A 
JATO 

Não necessita Crianças em círculo. O primeiro jogador 
começa o jogo com uma frase que indica 
a categoria escolhida, por exemplo: “Fui 
à Feira e comprei uma laranja.” Então o 
próximo jogador deverá acrescentar um 
item a frase inicial, assim: “Fui à Feira e 
comprei uma laranja e um alface”, 
seguindo a categoria “Feira” estabelecida 
pelo jogador inicial. 

Indicar uma letra inicial para os 
itens de acordo com a categoria 
indicada. 

 

( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 
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( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  

LEGO Jogo Original Peças de encaixe com tamanhos, formas 
e cores diferentes, que possibilitam a 
construção de itens e objetos de acordo 
com a imaginação da criança, ou 
seguindo um manual de instruções 

Criação de um personagem ou 
objeto que seja o protagonista de 
uma história que a própria criança 
vai criar. Uma outra adaptação é 
aproveitar as peças do LEGO para 
realizar operações matemáticas 
utilizando as quantidades de pinos 
das peças e realizando associação 
de cores simultaneamente.  

 

( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  

 

HORA DO RUSH Jogo Original   Através de Cartas-desafio, o objetivo é 
retirar o carro do jogador do 
estacionamento movimentando os 
demais que estão bloqueando a 
passagem. 

Cada carro representa uma palavra, 
sendo que para a criança descobrir 
como retirar o carro vermelho, 
deverá movimentar os carros de 
modo a formar uma frase coerente 
ao final. 

 

( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  
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( ) Resolução de 
problemas  

LIGUE 4 Jogo Original 48 peças/fichas divididas igualmente 
entre vermelhas e amarelas. Os 
jogadores jogam alternadamente. O 
jogador que enfileirar primeiro quatro das 
suas peças nas posições vertical, 
horizontal ou diagonal, vence o jogo. 

Colocar as moedas de modo a 
formar uma sequência numérica. 
Outro modo é jogar formando uma 
sequência do Sudoku 

 

( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  

 

SEQUÊNCIA 
LÓGICA 

- Quatro cubos 
decorados em 
categorias 

- Formas 
geométricas em 
EVA ou Palavras de 
diversas categorias 
gramaticais 

Quatro (ou mais) dados com categorias 
(Grande e Pequeno; Formas 
Geométricas; Cores e Quantidades). Na 
caixa, haverá diversas formas 
geométricas de acordo com as 
categorias dos dados. Os dados são 
jogados ao mesmo tempo, formando 
uma sequência lógica, por exemplo: o 1º 
dado indica a forma do triângulo, o 2º 
indica o tamanho pequeno, o 3º indica a 
cor verde e último indica a quantidade 3. 
O primeiro jogador a retirar da caixa os 
itens referentes a sequência (3 triângulos 
verdes pequenos), marca o ponto da 
rodada. O Jogo termina quando um 
jogador atingir 10 pontos. 

Dados com categorias gramaticais 
e na caixa, conter palavras dos 
respectivos temas (categorias 
gramaticais: substantivos, adjetivos, 
verbos etc), em que a criança 
deverá formar uma frase com a 
sequência de palavras encontrada 
nos dados.  

( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas 
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CACHORRO E 
GATO 

Cartolina ou EVA 

Plástico adesivo 

Imagens de Cães e 
Gatos 

Um tabuleiro quadrado, separado em 8 
fileiras e 8 colunas de quadradinhos, com 
28 peças de cachorro e 28 peças de 
gato. 
Cada jogador alternadamente coloca 
uma peça sua numa casa vazia, 
iniciando pelo centro do tabuleiro, sendo 
que um cachorro não pode ficar ao lado 
de outro cachorro e um gato não pode 
ficar ao lado de outro gato. 
O jogador que realizar a última jogada 
possível (deixando o oponente sem 
opções de colocar sua peça no tabuleiro) 
é o vencedor 
  

Os jogadores determinam as 
jogadas dos oponentes e não as 
suas próprias. 

( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  

 

QUEM SOU EU? Jogo Original Descobrir qual é a imagem da carta que 
está em sua testa, fazendo perguntas 
para os outros jogadores, que podem 
responder apenas sim ou não. 

Descobrir qual é o comportamento 
da carta que está em sua testa, 
pela maneira como os demais 
jogadores estão agindo com você, 
durante um tempo pré-determinado. 
Ao final cada jogador terá o direito a 
fazer 3 perguntas quanto ao que 
suspeita ser o comportamento em 
questão e os outros jogadores só 
responderão sim ou não. 

( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  
 
 

 

O QUE É O QUE 
É? 

Jogo Original Jogo de tabuleiro com cartas que contêm 
charadas (adivinhas com jogos de 
palavras e associações semânticas 
ambíguas). No centro há diversas figuras 
que são as respostas das charadas 
contidas nas cartas. Após a criança 

 ( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 
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realizar a leitura da charada, todos os 
jogadores deverão procurar (apenas com 
os olhos) a figura correspondente. O 
primeiro que a encontrar marca o ponto. 
O jogo termina quando um jogador 
marcar 10 pontos.  

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  
 
 

CARA a CARA Jogo Original Tabuleiro com 24 fisionomias de pessoas 
ou personagem, em que os jogadores 
fazem perguntas (que só podem ser 
respondidas com Sim ou Não) a respeito 
das características do personagem 
adversário, para descobrirem quem é. 

Os jogadores respondem às 
perguntas indicando o oposto 
(antônimo) do que a figura 
representa. 

( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  
 

 

SE VIRA Jogo Original  O jogador terá de fazer as ações que 
estiverem descritas nas cartas, como 
equilibrar a bolinha embaixo do queixo 
ou por a carta sobre a cabeça. As 
atividades são variadas e acumulativas. 
Para conseguir realizar todas e chegar 
ao final do tabuleiro, os competidores 
terão de mostrar que sabem se virar. 

 ( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 
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( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  

FOCO Jogo Original Cartas com imagens que apresentam 
diversas informações indicando um 
determinado contexto. O jogador tem que 
encontrar em 30 segundos ou menos o 
maior número de imagens com a letra 
inicial, sorteada na roleta. 

 ( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  

 

JOGO DA VELHA Lousa ou Sulfite 

Canetas 
hidrográficas( ou de 
quadro branco) 
coloridas 

Jogo de estratégia com o objetivo de 
alinhar 3 peças iguais, impedindo o 
adversário de alinhar suas peças.  

Em cada espaço do tabuleiro é 
escrita uma categoria. Para poder 
colocar sua peça no espaço 
desejado, a criança deverá 
responder uma pergunta ou realizar 
uma tarefa correspondente à 
categoria escolhida. Se o jogador 
errar a resposta, a peça adversária 
é colocada no lugar. 

( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  
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CAI NÃO CAI Jogo Original Puxar as varetas sem deixar cair 
nenhuma bolinha. Ao final de todas as 
bolinhas caírem, o jogador que tiver 
derrubado o menor número delas será o 
vencedor. 

  

( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  

 

SENHA Jogo Original Tabuleiro de 10 fileiras com cinco 
buracos em cada uma. 150 pinos 
coloridos. Um jogador estabelece uma 
sequência com os pinos coloridos e os 
demais jogadores têm 10 tentativas para 
acertarem a sequência correta, tendo 
apenas algumas indicações quanto aos 
pinos que acertaram ou erraram ao longo 
da partida.  

O Jogador que está tentando 
adivinhar a sequência, deve montar 
a sequência inversa da correta. Ou 
seja, quando o dono da sequência 
indicar que está correto, na verdade 
está errado, fazendo o jogador ter 
que seguir o oposto das indicações 
dadas. 

( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  

 

TUDO EM SEU 
LUGAR 

- 5 Cartelas 
(tamanho A3) com 
“Planta Baixa 
Colorida” de um 
cômodo da casa ou 
da escola. 

Cada criança escolhe uma cartela que 
corresponde à um cômodo, depois 
deverá inserir os itens correspondentes 
ao local, colocando-os nos locais que 
julga mais adequados. Após todos os 
objetos estarem nos lugares certos, 
convidá-la a repensar a disposição dos 

Neste jogo pode-se acrescentar ao 
final, um convite à criança para 
contar alguma experiência vivida 
neste cômodo, ou criar uma história 
que contemple o cômodo em 
questão. 

( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 
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- Imgens de 
objetos, móveis e 
itens de decoração 
com tamanhos 
correspondentes 
para serem 
colocados sobre as 
cartelas. 

mesmos, pensando em novas utilidades 
e locais para os colocar. 

 

 

 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  

MEGASENHA Jogo Original Os participantes devem conseguir adivinhar as 
senhas, que são palavras de diversos temas. 
Para isso, o oponente deverá dar dicas de 
apenas uma palavra. Se a palavra for abacaxi, 
por exemplo, as dicas podem ser: fruta, ácida 
ou qualquer outra que remeta a senha. Nas 
quatro rodadas iniciais, para decidir quem vai 
disputar as rodadas bônus, o participante 
pode pedir para pular a palavra ou continuar 
insistindo para acertá-la. Já nas rodadas 
bônus, pela disputa da vitória do jogo, para 
alcançar a faixa de 1 milhão, não há chance 
para acertar as senhas que não tiverem sido 
descobertas após 3 tentativas, assim como 
quando um jogador pedir para passar para a 
próxima palavra. 

 ( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  

 

SUDOKU Jogo Original 154 enigmas para resolver. O objetivo é 
marcar o maior número de pontos 
preenchendo corretamente as 81 casas, 
com números de 1 a 9, do tabuleiro do 
SuDoKu. Para iniciar, copia-se os 
números da carta SuDoKu no tabuleiro. 
Depois os jogadores tentam completar as 
sequências, mas é proibido repetir os 
números nas linhas, nas colunas e nas 
minigrades. Quem fizer mais pontos ao 
final do jogo é o vencedor. 

Jogar a versão com imagens no 
lugar dos números.  

( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  
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( ) Resolução de 
problemas  

SOLETRANDO Jogo Original São 594 palavras para serem soletradas. 
Vence o jogador que ao final tiver 
soletrado o maior número de palavras. 

Nesta versão, a criança deve 
soletrar o som das letras (fonemas) 
e não o nome da letra (grafema).  

( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  
 

 

ORGANIZAR 
FIGURAS 

Cartas com 
ilustrações de 
histórias que 
apresentam uma 
sequência lógica de 
começo, meio e fim, 
mas sem a 
utilização de 
diálogos. 

Ordenar as imagens seguindo a 
sequência lógica estabelecida para a 
história e em seguida contá-la.  

Misturar duas histórias diferentes 
para que a criança separe e 
estabeleça a sequência correta de 
ambas as histórias 

( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  

 

ONDE ESTÁ 
WALLY? 

Livro No livro o leitor encontra ilustrações que 
ocupam duas páginas inteiras, nas quais 
em algum lugar está escondido Wally, 
personagem central. Wally sempre se 
veste com uma camisa listrada em 

 ( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Camisa
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vermelho e branco, e com um gorro de 
mesmas cores. Também possui 
uma bengala e usa óculos. Ele 
geralmente perde seus pertences, como 
livros, equipamentos de acampamento 
ou seus sapatos. As crianças devem 
procurar o personagem e seus pertences 
de acordo com as orientações dadas 
pelo livro ou pelo condutor da atividade. 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  
 
 

CAÇA-
PALAVRAS 

Folha de papel com 
lista de palavras e 
quadro onde estas 
deverão ser 
encontradas. 

Procurar palavras em um esaço cheio de 
outras letras. 

 ( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  

 

UNO Jogo Original  108 cartas no baralho com 4 tipos de 
cores, 3 tipos de cartas especiais e 2 
tipos de coringas São distribuídas 7 
cartas aleatórias para cada jogador. O 
objetivo do jogo é não restar nenhuma 
carta na mão, ou seja, ganha o primeiro 
jogador que descartar todas as suas 
cartas. 

 

Cada participante recebe 7 cartas e 
todos os participantes estabelecem 
uma operação matemática para a 
rodada. 
Ao sinal combinado entre os 
participantes, todos mostram uma 
de suas cartas ao mesmo tempo e 
têm que realizar o cálculo mental 
dos valores apresentados. 
O primeiro jogador a falar o 
resultado correto vence a rodada. 

 

( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gorro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bengala
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93culos
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Se algum participante se antecipar 
e errar o resultado, fica uma rodada 
sem jogar. O jogo termina após um 
dos jogadores acumular 10 pontos 
(sendo 1 ponto por rodada) 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  
 
 
 
 

PICTUREKA Jogo Original  Um baralho de cartas com imagens que 
apresentam diversas imagens colocadas 
aleatoriamente contemplando 
determinadas categorias criadas de 
acordo com os objetivos contidos nas 
cartas-tarefa do baralho. O objetivo é 
encontrar os objetos selecionados nas 
cartas no tabuleiro e vence aquele que 
ao final obtiver mais cartas.  

 ( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  

 

GERADOR DE 
HISTÓRIAS 

Jogo Original Livro em forma de caixinha. São 4 
Grupos de Cartas, indicando partes de 
uma história. Cada jogador retira uma 
carta e todos os jogadores criam a 
história com o complemento da 
informação contida nas cartas, unindo os 
elementos. São milhares de 
combinações possíveis. 

  

( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 
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( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  
 
 
 

ERA UMA VEZ Jogo Original  Este livro em forma de caixinha contém 
40 cartas, cada uma com um desenho. 
Com elas, as crianças poderão montar 
uma história. 

 ( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  

 

JOGO DA VIDA Jogo Original O objetivo do jogo é acumular o maior 
patrimônio ao final do jogo, porém ao 
longo do percurso, tem que tomar 
decisões quanto a carreira a seguir, o 
tipo de emprego entre outras que 
influenciarão no resultado final da 
partida.  

 ( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  
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BANCO 
IMOBILIÁRIO 

Jogo Original O objetivo do jogo é acumular o maior 
patrimônio ao final do jogo, e para isso 
deve comprar e vender grandes 
empresas, propriedades e ações de 
renomadas companhias. Nesse jogo, o 
jogador precisa mostrar habilidades 
administrativas e empresariais. 

 ( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  
 
 

 

LINCE CARTAS Jogo Original São distribuídas cartas com diversas 
figuras em cada uma. Um grupo de 
cartas tendo apenas uma figura em cada 
uma, é colocado na mesa com as 
imagens viradas para baixo. Um jogador 
por vez deve virar uma carta para que 
todos possam procurar em suas cartas a 
figura que está na mesa. O primeiro que 
encontrar coloca sua carta por cima da 
figura e recolhe a carta para si. Ao final, 
vence aquele que obtiver mais cartas 
recolhidas.  

Utilizando somente as cartas que 
apresentam várias figuras, o 
orientador do jogo coloca uma carta 
na mesa, com as imagens viradas 
para cima e pede que os alunos 
observem as figuras e possam 
memorizar o máximo de itens 
possível. Em seguida, a carta é 
retirada e o orientador utiliza o 
baralho de cartas que tem apenas 
uma imagem e vai colocando uma 
por vez na mesa. Os alunos devem 
bater a mão somente em cima da 
carta que apresentar uma imagem 
idêntica a que estava na carta 
coletiva que foi memorizada 
anteriormente. O vencedor é o que 
acumular mais cartas corretas. 

( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  

 

BOCA CERTA  Jogo Original As cartas ficam agrupadas na posse de um 
“juiz” escolhido previamente, que deverá ser 
trocado a cada rodada. O juiz pega uma 
carta e escreve no verso o nome da figura. 
Em seguida, mostra o lado oposto da carta 

Cada participante retira uma carta 
do baralho e escreve o nome da 
figura na carta. Um jogador por vez 
fará a mímica relacionada a figura 

( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 
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com as letras e boquinhas expostas. Cada 
uma das letras está pintada de azul ou 
vermelho e é, a indicativa da resposta. Após 
o Juiz pronunciar a palavra, os jogadores 
deverão bater sua mão sobre uma das 
cartelas em formato de boca nas cores azul 
e vermelha, conforme julgam ser a escrita 
daquela figura. Será vencedora a 1ª mão a 
bater na BOCA da cor CERTA. Exemplo 1: 
Figura de BONÉ. Letras B (vermelha) e P 
(azul). Os jogadores deverão bater a mão na 
Boca Vermelha. Quem acertar, fica com a 
carta e ao final, quem possuir mais cartas, 
vence a partida. 

que recebeu. Quem souber a 
resposta correta deve bater a mão 
na carta com a boca azul (na 
mesa). O primeiro que responder 
corretamente deverá soletrar a 
palavra corretamente para marcar o 
ponto.  

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  
 

REMATA   Jogo Original Descarte obedecendo a cor ou a 
letra/boca da carta, falando uma palavra 
que tenha essa letra, ideal para fixação 
da alfabetização e ampliação de 
vocabulário e semântica das palavras. 

Descarte obedecendo a cor ou a 
letra/boca da carta, falando uma 
palavra que tenha essa letra, de 
acordo com a categoria gramatical 
indicada (Substantivo, Verbo, 
Adjetivo) ampliando vocabulário e a 
semântica das palavras. 

( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  
 
 
 

 

TROCA BOCAS  Jogo Original Mude a letra/boca e forme outra palavra. 
Ideal para fixar a alfabetização, ampliar o 
vocabulário e trabalhar a consciência 
fonológica e fonêmica.  

 ( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 
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( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  

XADREZ Jogo Original A partida é disputada em um tabuleiro de 
casas claras e escuras, sendo que, no 
início, cada enxadrista controla 
dezesseis peças com diferentes formatos 
e características. O objetivo da partida é 
dar xeque-mate no rei adversário 

 ( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  
 

 

A FANTÁSTICA 
FÁBRICA DE 
HISTÓRIAS 
PARA CRIANÇAS 
(Versões 1 e 2) 

 Jogo Original Histórias com temas variados e fatos 
inusitados. Em cada cartão dentro desta 
caixa há um início de uma história. Após 
a leitura, cada jogador continua do jeito 
que quiser, até elaborarem um desfecho. 

 ( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tabuleiro_(xadrez)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%A7as_de_xadrez
https://pt.wikipedia.org/wiki/Xeque-mate
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BOLICHE 10 Garrafas PET 

Papéis coloridos 

Bolas de Meia 

Dispor as garrafas em três fileiras (4 
pinos, 3 pinos, 2 pinos e 1 pino) e os 
jogadores devem ficar a uma distância 
considerada adequada à idade 
(relativamente à força das crianças em 
questão), devendo arremessar as bolas 
para derrubar o maior número possível 
de pinos.  

Outra versão é dispor garrafas com 
números em cada uma, 
estabelecendo com as crianças 
uma operação matemática que 
deverá ser realizada. As garrafas 
estarão dispostas como na versão 
original e os jogadores devem ficar 
a uma distância considerada 
adequada à idade. Cada criança 
deverá arremessar as bolas para 
derrubar os pinos e logo após, 
realizar a operação matemática 
com os números que derrubou no 
arremesso. 

( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  
 
 
 

 

PALAVRAS 
CRUZADAS 

Jogo Original 120 peças em madeira com letras do 
alfabeto (com números que indicam 
valores) e um tabuleiro quadriculado 
(com espaços do tamanho exato das 
peças), em que devem sem montadas 
palavras reaproveitando as letras das 
palavras já inseridos no tabuleiro. A cada 
palavra inserida, o jogador soma quanto 
vale a palavra e acumula este valor até o 
final da partida. Vence aquele que após o 
preenchimento de todos os espaços do 
tabuleiro, obteve o maior valor referente 
às palavras montadas. 

 ( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  
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LOTO 
CONSOANTES 

 Jogo Original Loto de 4 cartelas com figuras e 56 
peças para sorteio, como Bingo. As 
peças contém a categoria semântica e as 
consoantes/bocas da palavra, sendo que 
a criança deverá descobrir qual a palavra 
certa, completando-a com as 
letras/fonemas que faltam. 

 ( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  
 
 
 

 

LOTO VOGAIS  Jogo Original Loto de 4 cartelas com figuras e 56 
peças para sorteio, como Bingo. As 
peças contém a categoria semântica e as 
vogais/bocas da palavra, sendo que a 
criança deverá descobrir qual a palavra 
certa, completando-a com as 
letras/fonemas que faltam. 

 ( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  
 

 

MEMÓRIA 
BOQUINHAS 

Jogo Original 52 Figurinhas para serem pareadas entre 
figura e sua letra/boca do início da 
palavra. 

 ( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 
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74 cartelas para serem pareadas entre 
figura e sua sílaba/boca inicial 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  
 
 

E AGORA? Não necessita A cada rodada, um participante fica 
isolado da sala enquanto uma frase 
incompleta (sem final) é passada entre 
os jogadores ao ouvido, sendo que cada 
participante deve acrescentar uma 
palavra a frase. O jogador deverá criar 
um final coerente para frase e esta deve 
ser anotada, criando-se uma sequência 
para formar uma história. Sugere-se que 
haja pelo menos 6 rodadas de jogo. 

A cada rodada será criada uma 
situação problema, em que cada 
participante acrescentará uma 
informação e/ou operação 
matemática e ao final o participante 
isolado deverá solucioná-la. 

( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  
 

 

GENIUS  Jogo Original É preciso pensar rápido e tentar repetir 
as sequências de luzes e sons sem errar.  

Cada criança deve associar uma 
palavra a cada jogada, para que o 
próximo associe corretamente não 
somente as cores e os sons, mas 
também as palavras ditas pelos 
colegas nas jogadas anteriores. 

( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 
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( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  
 
 

ATAQUE DOS 
TUBARÕES 

 Jogo Original Tabuleiro com um boneco de tubarão, 4 
peixes coloridos e 2 dados. O Tubarão é 
movido à pilha e ao ser ligado, persegue 
os peixinhos que só podem se 
movimentar quando sua cor aparece nos 
dados jogados. A cada jogada dois 
peixes se movimentam. Se por acaso 
sair nos dois dados a mesma cor, o peixe 
correspondente anda duas casas para 
fugir do tubarão. Vence o último peixe 
que permanecer no tabuleiro sem ser 
capturado pelo tubarão.  

A cada jogada, uma das crianças 
lança os dados e neles aparece 
uma combinação de cores, porém 
os peixes só poderão se 
movimentar, se a criança falar em 
voz alta as cores que saíram nos 
dados. Se alguma criança mover 
seu peixinho antes do colega falar a 
sua cor, o jogo para 
instantaneamente e ninguém marca 
ponto na rodada.  

( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  
 
 

 

JOGO DA 
MEMÓRIA 

4 Cartelas (Cartões) 
com imagens de 
Profissões e seus 
instrumentos de 
trabalho. 

Ao início cada jogador escolhe um cartão 
que apresenta uma figura de um 
profissional (Professora, Bombeiro, 
Mecânico e Médico) e 4 instrumentos de 
trabalho desta profissão. Cada 
participante deverá encontrar o par de 
imagens correspondentes à profissão 
contida no cartão que escolheu. Se por 
acaso a criança encontrar o par do 
profissional escolhido pelo oponente, 
este deve ser entregue ao jogador 
correspondente. Vence aquele que 

 ( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 
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obtiver os 4 pares de instrumentos do 
profissional escolhido. 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  
 

QUEBRA-
CABEÇAS 

Jogo Original Imagem separada em peças (com 
diversas quantidades) com tipos 
diferentes de encaixe, para que a criança 
descubra quais as peças 
correspondentes que completam a 
imagem correspondente.  

 ( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  
 

 

Mr. POTATO (SR. 
CABEÇA DE 
BATATA) 

Jogo Original Montar as fisionomias correspondentes 
às emoções/sentimentos identificados 
nas cartas do jogo. 

Após assistir a mímica de um 
sentimento/emoção do oponente, a 
criança deve reproduzir a emoção 
identificada no boneco do jogo.  

( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  
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PEGA VARETAS Jogo Original Depois de um jogador jogar todas as 
varetas deixando-as numa disposição 
entrelaçada, cada jogador deverá retirar 
uma vareta por vez sem movimentar as 
demais. Cada vareta possui uma cor e 
cada cor representa um valor, sendo a 
preta a vareta mais valiosa. Apenas a 
vareta preta pode ser utilizada como 
instrumento de auxílio para retirar as 
demais. Ao final vence aquele que 
acumular mais pontos (não quer dizer 
que este tenha acumulado mais varetas). 

 

 

A cada rodada do jogo é 
estabelecida uma operação 
matemática para  

( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  

 

DIGA LÁ Jogo Original O objetivo do jogo é trabalhar os aspectos 
pragmáticos da comunicação. Por meio de 
dois tabuleiros (frente/verso), os participantes 
poderão vivenciar situações de comunicação 
regidas por cartelas que contêm tarefas nas 
seguintes categorias: Mantenha o Diálogo 
(objetivo: assumir o turno no diálogo, 
fornecendo e solicitando informações sobre o 
tema da carta na cor correspondente); 
Convença (objetivo: usar a linguagem para 
persuadir ou convencer o interlocutor de forma 
adequada ao contexto da carta); Diga como 
se... (objetivo: explicar como é a sequência de 
uma determinada atividade); O que você 
diria... (objetivo: gerar situações de 
apresentações, desculpas, despedidas, 
argumentação, solicitação, solidariedade e 
empatia). 

 ( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  
 
 

 

QUEM? COMO? 
POR QUE? 

Jogo Original Desenvolvido como uma ferramenta para 
desenvolver a competência linguística de fazer 
e responder perguntas de uma forma lúdica. 
Por meio de dois tabuleiros (frente/verso) 
contendo diversas figuras e de um dado 
contendo as perguntas “Quem?”, “Como?”, 
“Por Quê?”, “Onde?”, “Quando?” e “O que?”, o 

 ( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 
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participante será estimulado a elaborar 
perguntas e respostas sobre diversas 
situações do seu cotodiano. 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  
 
 
 

ARANHA 
ARRANHA 

Jogo Original O jogo tem como objetivo estimular o 
processamento fonológico, da leitura e da 
escrita. As atividades propostas envolvem as 
seguintes tarefas: Identificação de sílabas 
iguais e diferentes em palavras; Exclusão, 
adição e síntese de sílabas; Identificação de 
fonemas iguais e diferentes em palavras; 
Exclusão, adição, síntese e segmentação de 
fonemas. 

 ( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  
 

 

O QUE É ISSO? Jogo Original É um conjunto de 72 cartelas, frente-
verso, de figuras organizadas nos 
seguintes campos semânticos: 
alimentos; animais; ações; lugares/meios 
de transportes; pessoas e vestuário. Tem 
como objetivo estimular a aquisição e o 
desenvolvimento do léxico, bem como, 
facilitar seu acesso. Estimula, ainda, a 

 ( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 
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organização do pensamento na 
elaboração da linguagem oral e escrita. 

 

 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  
 

MEMOMIX Jogo Original São 40 pares de cartelas representando um 
jogo da memória de palavras escritas. Além 
da memorização de palavras, estimula o 
processamento ortográfico, já que os pares de 
palavras não são totalmente iguais. Cada 
palavra do par está escrita com diferentes 
fontes, cores, separação ou direção, exigindo, 
assim, maior atenção visual e apoio do 
processamento fonológico para a localização 
do par correspondente. São selecionados os 
pares de cartelas de acordo com as 
possibilidades da criança. À medida que a 
criança for aprimorando seu desempenho são 
acrescentados novos pares. 

 ( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  
 
 
 
 

 

DO MEIO DA 
LÍNGUA 

Jogo Original O jogo cooperativo tem como objetivo é a 
estimulação de vocabulário quanto ao 
acesso lexical. O jogo contém cartões 
divididos em dois níveis de dificuldade 
com a proposta de pela mediação (dos 
colegas e do condutor), dar suporte aos 
participantes por meio de pistas de 
qualquer natureza para que eles façam 
as inferências necessárias para 
chegarem a respostas aceitáveis, de 
modo a internalizarem os conteúdos 
trabalhados. 

 ( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 
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( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  
 
 
 

PINGO NO i  Jogo Original  Um baralho com letras no lugar de 
números e naipes. Com ele é possível 
inventar inúmeras formas de jogar, tendo 
como base o desafio de formar palavras 
que contenham no dicionário.  

- Formar palavras somente de um 
determinado tema; 

- Formar palavras com uma 
quantidade de letras ou de sílabas 
específica; 

- Formar rimas de palavras ditas 
pelo oponente no jogo (um fala uma 
palavra para o outro e este deve 
formar uma outra palavra que faça 
rima com a original) 

( ) Controle Inibitório 

( ) Memória operacional 

( ) Flexibilidade cognitiva 

( ) Atenção concentrada 

ou seletiva 

( ) Atenção difusa 

( ) Organização 

visoespacial 

( ) Planejamento 

( ) Raciocínio  

( ) Resolução de 
problemas  
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ANEXO II 

  

CONTROLE 
INIBITÓRIO 

  

MEMÓRIA 
OPERACIONAL 

  

FLEXIBILIDADE 
COGNITIVA 

  
ATENÇÃO 

CONCENTRADA 
OU SELETIVA 

  

ATENÇÃO 
DIFUSA 

  

ORGANIZAÇÃO 
VISUOESPACIAL 

  

PLANEJAMENTO 

  

RACIOCÍNIO 

  

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

  

  
                  

                      

  JOGOS DO PAR                                     

1 JENGA 1,2,5 3 2,6,8,9 4 1,4,9 3 1,2,5,6 4 1,3,4,6,9,10 6 1,2,3,5,6,7 6 1,2,3,4,5,6,7,9,10 9 2,4,6,7,10 5 1,4,5,6,7,8,9,10 8 

2 DOMINÓ 1,2 2 1,2,4,5,6,8,9 7 1,2,9,10 4 1,2,4,5,6,9,10 7 1,3,6,7 4 1,5,6,10 4 3,5,6 3 1.2,3,4,6,7,8,9,10 9 4,6,7,8,9,10 6 

3 DAMA 1,2 2 1,2,3,4,6,7,8,9,10 9 1,2,3,4,5,9,10 7 1,2,3,4,5,6,10 7   0   0   0 1,2,3,4,6,7,8,9,10 9 1,3,4,6,8,9 6 

4 LINCE (TABULEIRO) 1,2,4,5,7,9,10 7 1,2,4,5,6,9,10 7 1,2,4,5,6,7,9,10 8 1,2,6,7,8,9,10 7 1,2,3,4,6,10 6 1,6 2 6 1 1,2,4,6,7,9 6 4,5,10 3 

5 MEMÓRIA A JATO 1,2,8 3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 1,6,9,10 4 1,2,3,4,5,6,9 7 1,4,6,10 4   0 1,8 2 1,3,4,5,9 5 4,1 2 

6 LEGO 1,2 2 1,2,4,8,9 5 2,9,10 3 1,2,4,6,9 5 1,4,5,6 4 1,2,3,4,5,6,10 7 1,2,3,4,5,6,8,10 8 1,2,3,4,6,7,9,10 8 1,2,4,9,10 5 

7 HORA DO RUSH 2 1 2,3,4,8,9 5 3,6,7,9,10 5 1,2,4,5,6,9 6 1,3,6 3 1,2,3,4,5,7,10 7 1,2,3,4,5,6,7,8,10 9 1,2,3,4,5,6,7,8 8 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 

8 LIGUE 4 1,2 2 1,2,3,7 4 1,2,4,9 4 1,2,4,6,9 5 1,2,3,6 4 1,2,3,4,5,6,7,9,10 9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 1,2,3,4,5,6,7,10 8 1,2,4,5,6,7,9,10 8 

9 SEQUÊNCIA LÓGICA 2 1 1,2,3,6,8,9,10 7 1,3,5,6 4 1,2,4,6,9 5 1,4,5 3 1,2,4 3 4,6 2 1,4,5,6,7,8,10 7 4,5,9,10 4 

10 CACHORRO E GATO 1,2,10 3 2,3,6,8,9 5 1,3,4,5,7,9,10 7 1,2,5,6,9 5 1,3,4,6,7,10 6 1,2,3,4,5,6,7 7 1,2,5,6,7,8,9 7 1,2,4,6 4 1,4,5,6,7,9,10 7 

11 QUEM SOU EU? 6 1 1,2,4,5,6,7,9 7 1,2,3,4,5,6,10 7 1,2 2 1,4,9 3   0 1,4,6 3 1,2,4,5,6,7,9,10 8 4,5,8,9,10 5 

12 O QUE É O QUE É? 2,6 2 1,2,4,5,6,9,10 7 3 1 1,4,6,7,8,10 6 1,2,5,9 4   0 6 1 1,2,3,4,5,6,7,9,10 9 1,4,5,8,9,10 6 

13 CARA A CARA 1,2,3,4,6,8,9 7 1,2,3,4,5,7,8,9,10 9 1,2,3,4,7,8,9 7 1,2,4,5,6,7 6 1,2 2 2 1 4,6,7 3 1,2,3,4,5,6,7,8,10 9 1,4,5,7,9,10 6 

14 SE VIRA 6,1 2 1,2,4 3 2,5,6 3 1,2 2 1,4,5,9,10 5 3,9 2 2,6 2 2,3,6,7,10 5 2,3,4,5,6,7,9,10 8 

15 FOCO 2,8 2 1,2,9 3 3,5,9 3 1,2,4,6,10 5 1,5,7,8 4 1,6 2 6 1 2,3,5,6,7,10 6 5,6,9,10 4 

16 JOGO DA VELHA 1,2 2 2,3,8,9 4 1,3,4,9,10 5 1,2,4,5,6 5 1,9 2 1,4,5,6,7 5 1,2,4,5,6,7,8,9,10 9 1,2,3,4,5,6,7,8,,10 9 5,7,9,10 4 

17 CAI NÃO CAI 2,4 2   0 2,9 2 1,2,5,6 4 1,3,4,7,9 5 3,5,6,7 4 2,4,5,6,7,8,9,10 8 2,6,8,10 4 2,5,9,10 4 

18 SENHA 1,2 2 1,2,3,6,7,8,9 7 1,2,3,4,5,6,7,9,10 9 1,2,4,6,7,9 6 1,3 2 1 1 1,3.4,5,6,7 6 1,2,3,4,5,8,10 7 1,2,3,4,5,6,9,10 8 

19 TUDO EM SEU LUGAR 6 1 1,6,9,10 4 3,4,5,6,8,9 6 1,2,6 3 4,6 2 1,2,4,5,6 5 1,2,6 3 2,4,6,7,10 5 5,9,10 3 

20 MEGA SENHA 2,8 2 1,2,4,5,7,8,9,10 8 2,5,9 3 1,2,6,9 4 1,4,5,6 4 1,6 2 1,7 2 1,2,3,4,5,6,7,10 8 1,2,3,4,5,6,8,9,10 9 

21 SUDOKU 2 1 1,2,3,6,7,8,9 7 1,3,5,10 4 1,2,3,4,5,6,9 7 1,6 2 1,2,3,4,5,6,7,10 8 1,3,5,6,7,8 6 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 3,5,7,8,9,10 6 

22 SOLETRANDO 6 1 1,2,3,4,5,6,8,9 8 5,6,9 3 1,2,4,5,6,7,9,10 8 1 1 6 1 1,6 2 1,5,6,7,10 5 9,1 2 
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CONTROLE 
INIBITÓRIO 

  

MEMÓRIA 
OPERACIONAL 

  

FLEXIBILIDADE 
COGNITIVA 

  
ATENÇÃO 

CONCENTRADA 
OU SELETIVA 

  

ATENÇÃO 
DIFUSA 

  

ORGANIZAÇÃO 
VISUOESPACIAL 

  

PLANEJAMENTO 

  

RACIOCÍNIO 

  

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

  

  
                  

                      

  JOGOS DO PAR                                     

23 
ORGANIZANDO 
FIGURAS 1 

1 
1,2,6,7,10 

5 
1,5,6 

3 
1,2,4,5 

4 
1,3,6 

3 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

9 
1,3,5,6,8 

5 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

10 
1,4,5,7,10 

5 

24 ONDE ESTÁ O WALLY? 1 1 1,2,7,9 4 5 1 1,2,4,5,6,7,8,9,10 9 1,2,3,6,10 5 1,3,7 3 6 1 6,7,10 3 7,1 2 

25 CAÇA PALAVRAS   0 1,2,5,7,9 5 7,9 2 1,2,4,5,6,7,9,10 8 1,3,6,8,10 5 1,5,6,7 4 6 1 1,3,6,7,10 5 5,6,10 3 

26 UNO 1,2,6,8 4 1,2,3,6,7,8,9 7 1,3,5,10 4 1,2,4,5,6 5 1,3,7,9 4 1,6,10 3 1 1 1,4,5,6,7,9,10 7 1,6,7,8,10 5 

27 PICTUREKA 2 1 1,2,3,7,9 5 1,2,3,5 4 1,2,4,5,6,9,10 7 1,2,6,7,8 5 1,6,7 3 1,6 2 1,2,6,7,10 5 1,5,10 3 

28 
GERADOR DE 
HISTÓRIAS   

0 
1,2,3,5,6,7,8,9,10 

9 
2,3,4,5,,9 

5 
1,2,6,10 

4 
2,4,5,6 

4 
  

0 
1,3,4,5,6,7,9 

7 
2,3,4,5,6,7,10 

7 
10 

1 

29 ERA UMA VEZ   0 1,2,3,4,6,7,9,10 8 2,3,4,5,6,9 6 2,6 2 4,5,6 3 1,2,6 3 1,3,4,5,7,9,10 7 1,2,3,4,5,7,10 7 10 1 

30 JOGO DA VIDA 2 1 1,5 2 1,2,3,4,5,6,7,9,10 9 1,2,5,6 4 1,3 2 6 6 1,2,6,7,8,10 6 1,2,5,6,7,8,10 7 1,3,4,5,9,10 6 

31 BANCO IMOBILIÁRIO 2 1 1,5,8 3 1,2,3,4,5,8 6 1,2,5,6,10 5 1,4,6,9 4 3,6 2 1,2,3,4,5,6,7,8,10 9 1,2,3,4,5,6,7,8,10 9 1,3,4,5,6,9,10 7 

32 LINCE (CARTAS) 2,4,5,7,8,9,10 7 1,2,3,4,6,7,8,9,10 9 1,2,5,6,8 5 1,2,3,4,5,6,7 7 1,6,9 3 1,5 2 6,10, 2 2,7,10, 3 9,10, 2 

33 BOCA CERTA 2 1 1,2,4,5,6,7,8,9,10 9 1,2,3,5,6,9,10 7 1,2,4,5,6,7,8 7 1,6 2 3 1 6,9 2 2,4,7,10 4 4,9,10 3 

34 REMATA 2,8 2 1,2,5,6,7,9,10 7 1,2,10 3 1,2,5,6,9 5 1,2,4,7 4 1,6 2 1,6 2 1,2,4,5,6,7,9,10 8 10 1 

35 TROCA BOCAS 6 1 1,2,5,7,9 5 2,5,6,8,9,10 6 1,2,5,7,9 5 1,4 2 1,4 2 1,5,6 3 1,2,5,6,7,10 6 6,7,10 3 

36 XADREZ 1,2,6 3 1,2,3,6,7,8 6 1,2,3,4,7,8,9,10 8 1,2,4,5,6,8 6 1,3,7,9,10 5 1,3,5,7,10 5 1,2,3,4,5,7,8,9 8 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 1,2,3,4,5,7,10 7 

37 
A FANTÁSTICA 
FÁBRICA DE HISTÓRIAS   

0 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

10 
1,2,3,4,5,6,8,9 

8 
2,6 

2 
4,5,6 

3 
6,1 

2 
1,4,5,6,7 

5 
1,2,3,4,5,7,10 

7 
10 

1 

38 BOLICHE   0 2,6,8,9 4 1 1 2,3,4,5,6,9 6 1 1 1,3,5,7,10 5 1 1 1,3,7,9,10 5 5,7,10 3 

39 PALAVRAS CRUZADAS 2 1 1,2,6,9,10 5 1,2,4,6,9 5 1,2,6 3 1,2,3,4,6,7,9 7 1,3,4,7,10 5 1,3,4,7 4 1,2,3,6.7,8,9,10 8 1,7,10 2 

40 LOTO CONSOANTES 2 1 1,2,5,7,8,9,10 7 2,9 2 1,2,4,5,6,7,9 7 1,2,3 3 1,3,4,10 4 1,6 2 1,2,3,4,5,6,7,8,10 9 5,7,10 3 

41 LOTO VOGAIS 2 1 1,2,5,7,8,9 6 2,5,9 3 1,2,3,4,6,7,9 7 1,2 2 1,4,10 3 1,6 2 1,2,4,5,6,7,8,9,10 9 5,7,10 3 

42 MEMÓRIA BOQUINHAS 2 1 1,2,4,5,6,7,9 7 2,6,9 3 1,2,4,5,6,9 6 1,2,7,10 4 1 1 1,6,10 3 1,2,4,6,9,10 6 7,1 2 

43 E AGORA?   0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 2,5,6,7,9,10 6 1,2,4,9 4 1,5,7,10 4 6 1 1,5,6,7 4 1,2,4,5,7,9,10 7 2,5,9,10 4 

44 GENIUS 1,2 2 1,2,3,4,5,7,8,9,10 9 2,5,6,9 4 1,2,3,4,5,6,7,9 8 1,6,10 3 1,2,7,9 4 1,7 2 1,2,6,7,10 5 10 1 

45 
ATAQUE DOS 
TUBARÕES 1,2,3,4,6,7,8 

7 
2,7,9 

3 
2,6,10 

3 
1,2,4,5,6,9 

6 
1,6,7,9 

4 
1 

1 
6,7 

2 
6,7,10 

3 
9,1 

2 

46 JOGO DA MEMÓRIA 2,4 2 1,2,3,4,5,6,9,10 8 9 1 1,2,4,5,6,7,9 7 1,2 2 1,3,10 3 6,7 2 1,2,6,7,9,10 6 5,7,10 3 
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CONTROLE 
INIBITÓRIO 

  

MEMÓRIA 
OPERACIONAL 

  

FLEXIBILIDADE 
COGNITIVA 

  
ATENÇÃO 

CONCENTRADA 
OU SELETIVA 

  

ATENÇÃO 
DIFUSA 

  

ORGANIZAÇÃO 
VISUOESPACIAL 
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RACIOCÍNIO 

  

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

  

  
                  

                      

  JOGOS DO PAR                                     

47 QUEBRA-CABEÇAS   0 1,6,7 3   0 1,2,4,5,6,7,9,10 8 1,2,10 3 1,2,3,4,5,6,7 7 1,2,3,5,6,7,10 7 1,2,6,7 4 1,7,10 3 

48 SR. CABEÇA DE BATATA   0 2,4,6,9,10 5 3,6,8 3 1,2,6 3 1,5,9 3 1,2,4,5,6 5 5,6 2 6,7,10 3 5,1 2 

49 PEGA VARETAS 1,2,5 3 1,2,8,9 4 1,2 2 1,2,3,4,5,6,7,10 8 1,9,10 3 1,3,5,6,7 5 1,2,3,4,5,6,7 7 1,2,7 3 1,2,10 3 

50 DIGA LÁ 3,6 2 1,2,5,6,7,9 6 1,2,4,5,6,7,9,10 8 1,2,6 3 1,4,5,7,10 5 9 1 1,4 2 1,2,4,5,6,7,9 7 1,4,5,6,10 5 

51 
QUEM? COMO? POR 
QUÊ?   

0 
1,2,4,5,9,10 

6 
2,3,4,5,7,9 

6 
1,2,6 

3 
1,4,5 

3 
 

0 
4,8 

2 
1,2,3,4,5,7,9,10 

8 
3,5,6,7,10 

5 

52 ARANHA ARRANHA   0 1,2,3,4,5,6,8,9,10 9 5 1 1,2,4,6 4 1 1   0 1 1 1,2,5,6,7,9,10 7 7,1 2 

53 O QUE É ISSO ?   0 1,2,6,9 4 6 1 1,2,4,5,6 5 1,7,10 3 10 1 1,7 2 1,4,5,6,7,9 6 4,5,7,10 4 

54 MEMOMIX 2 1 1,2,3,4,5,6,9,10 8 5,6,9,10 4 1,2,4,5,6,7,9 7 1,2 2 1,3,4,7,10 5 1,6 2 1,2,3,6,7,9,10 7 1,5,7,10 4 

55 DO MEIO DA LÍNGUA 6,1 2 1,2,4,5,6,7,8,9 8 1,5,6,7,10 5 1,2,6,9 4 1,4,5 3 1 1 1,6 2 1,2,4,5,6,7,8,9 8 1,3,4,5,7,10 6 

56 PINGO NO "I" 2,6 
2 

1,2,3,5,6,7,9,10 
8 

1,6,9,10 
4 

1,2,5,6,9 
5 

1,4,7,10 
4 

1 
1 

1,5,6,7 
4 

1,2,6,7,9,10 
6 

1,5,10 
3 

   
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Jogos que, na avaliação dos juízes, não obtiveram 70% de aprovação em 
nenhuma Função Executiva   

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
Jogos que obtiveram 70% de aprovação dos juízes nas respectivas 
Funções Executivas  
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ANEXO III 

 

NOTAS - GRUPO EXPERIMENTAL 1o Trimestre 2o Trimestre 3o Trimestre 

  Nome Gênero Idade LP MAT CIEN GEO HIST Media LP MAT CIEN GEO HIST Media LP MAT CIEN GEO HIST Media 

1 EMC.  Masculino 9 3,8 4,2 5,1 4,8 4,9 4,56 3,9 3,9 5,5 4,3 4,4 4,4 4,7 5,2 5,2 5 5,3 5,08 

2 V.  Masculino 9 4,8 6,6 6,7 3,7 4,5 5,26 5,2 4,1 6,3 5,2 5,4 5,24 4,4 3,8 4,6 4,4 4,1 4,26 

3 C.  Feminino 10 5 6,2 5,1 5,1 4,6 5,2 5,1 5,2 6 6,1 5,9 5,66 4,5 5,3 5,1 4,5 4,9 4,86 

4 J.  Feminino 10 6,9 5,3 6,2 6,9 7 6,46 6 5,4 6,6 5,9 6,1 6 6,8 5,5 6,8 6,9 6,1 6,42 

5 G.  Feminino 11 5,6 7,2 6,1 5,2 5,3 5,88 5,6 4,4 5,8 4,5 5,7 5,2 5,6 5,2 5 4,6 5 5,08 

6 MM.  Feminino 11 5 5,4 5,8 5,2 5,7 5,42 6,1 3,1 6 5,4 5,9 5,3 5 4,4 5,5 5,5 5,1 5,1 

7 BS.  Masculino 11 5,2 7 5,9 7 6,2 6,26 6,7 7 6,3 6,8 5,8 6,52 6 6,6 5,6 6,5 5,7 6,08 

8 BR.  Masculino 11 4,8 7,1 6,4 6,7 5,5 6,1 5,3 5,5 6,8 6,8 6 6,08 5,2 6,4 6,2 6,7 5,3 5,96 

9 R.  Masculino 11 4,9 6,3 5,5 5,8 5,5 5,6 4,1 5,1 5,1 5,5 4,8 4,92 5 5,2 4,9 5 4,2 4,86 

   Média 5,1 6,1 5,9 5,6 5,5 5,6 5,3 4,9 6,0 5,6 5,6 5,5 5,2 5,3 5,4 5,5 5,1 5,3 
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ANEXO III 

 

NOTAS - GRUPO CONTROLE 1o Trimestre 2o Trimestre 3o Trimestre 

  Nome Gênero Idade LP MAT CIEN GEO HIST Media LP MAT CIEN GEO HIST Media LP MAT CIEN GEO HIST Media 

1 F Masculino 9 2,8 3,2 5,1 3,1 3,6 2,7 2,3 1,7 3,6 3,1 2,7 2,68 2,9 2,7 2,7 3,6 3,1 3 

2 AR Masculino 10 5,2 5,1 5,6 5,7 5,1 5,34 3,6 2,8 5,7 5,3 5,3 4,54 4,6 4,4 4,3 3,9 4,5 4,34 

3 L.  Feminino 10 4,2 6 5,8 5,1 5,1 5,24 4,8 3,9 5 5 4,8 4,7 4,6 5,5 4,9 4,2 4,4 4,72 

4 EMS.  Masculino 10 4,5 6,7 6,7 5,7 5,1 5,74 3,8 5,8 5,9 4,6 5,3 5,08 3,6 4,2 4,6 3,7 3,8 3,98 

5 MP.  Masculino 11 2,9 3,6 4,6 4 3,9 3,8 3,4 4,3 4,1 3,7 3,2 3,74 3,1 2,4 3,6 3,6 3 3,14 

6 VG Feminino 11 3,9 5,3 5 4 4,8 4,6 4,5 3,9 4,4 4,3 4,2 4,26 3,2 3,3 3,4 3,7 3,2 3,36 

7 P.  Masculino 11 4,7 5,9 5,1 4 5,5 5,04 4,9 3,6 7 4,4 5,8 5,14 4,1 4,7 4,7 4,5 4,5 4,5 

8 AD.  Feminino 11 5,4 6,1 6,3 5,9 6,1 5,96 4,4 5,1 5,8 4,5 4,4 4,84 6,4 6 6,5 5,7 5,4 6 

9 MG.  Feminino 11 4,6 5 5,5 4,2 5,6 4,98 6,8 3,7 5,6 6 6 5,62 5 5 5,3 6,3 4,8 5,28 

   Média 4,2 5,2 5,5 4,6 5,0 4,8 4,3 3,9 5,2 4,5 4,6 4,5 4,2 4,2 4,4 4,4 4,1 4,3 

 

 



ANEXO IV - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - Instituição 
 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa: “Efeitos do programa de 
alfabetização e raciocínio (PAR) no desempenho acadêmico e na expressão das 
funções executivas em crianças com dificuldades de aprendizagem”, que se propõe a 
verificar os efeitos do Programa de Alfabetização e Raciocínio (PAR) no desempenho escolar 
e na expressão das funções executivas de crianças com queixas de dificuldades de 
aprendizagem. Os instrumentos de avaliação serão aplicados pelo Pesquisador Responsável 
e tanto os instrumentos de coleta de dados quanto o contato interpessoal oferecem riscos 
mínimos aos participantes.  
 
Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável para o 
esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar a 
permissão para participar do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou 
prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros 
participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões 
respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador 
Responsável terá acesso a essa informação), bem como a identificação do local da coleta de 
dados.  
 
Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, 
poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie – Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - 1º andar.  
 
Desde já agradecemos a sua colaboração.  
 
Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram 
esclarecidas pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e 
que, a qualquer momento tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e 
de retirar a permissão para participar dela, sem qualquer penalidade ou prejuízo.  
 
Nome do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa:___________________________  
 
Assinatura do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa:_______________________  
 
Declaro que expliquei ao Responsável pelo Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem 
realizados neste estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da 
pesquisa sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas 
apresentadas.  
 
São Paulo,___de_____________ de 20___.  
 
 
___________________________                          ___________________________  
Leilany Barcellos da Rocha                                     Luiz Renato Rodrigues Carreiro 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Telefone: (11) 2114-8707 

      E-mail: luizrenato@mackenzie.br 
 

 

 

 



134 
 

ANEXO IV - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
PAIS ou RESPONSÁVEIS pelo Sujeito de Pesquisa  

 
Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa: “Efeitos do programa de 
alfabetização e raciocínio (PAR) no desempenho acadêmico e na expressão das 
funções executivas em crianças com dificuldades de aprendizagem”, que se propõe a 
verificar os efeitos do Programa de Alfabetização e Raciocínio (PAR) no desempenho escolar 
e na expressão das funções executivas de crianças com queixas de dificuldades de 
aprendizagem. Os instrumentos de avaliação serão aplicados pelo Pesquisador Responsável 
e tanto os instrumentos de coleta de dados quanto o contato interpessoal oferecem riscos 
mínimos aos participantes.  
 
Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável para o 
esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar a 
permissão para participar do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou 
prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros 
participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões 
respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador 
Responsável terá acesso a essa informação), bem como a identificação do local da coleta de 
dados.  
 
Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, 
poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie – Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - 1º andar.  
 
Desde já agradecemos a sua colaboração.  
 
Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram 
esclarecidas pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e 
que, a qualquer momento tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e 
de retirar a permissão para participar dela, sem qualquer penalidade ou prejuízo.  
 
Nome do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa:___________________________  
 
Assinatura do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa:_______________________  
 
Declaro que expliquei ao Responsável pelo Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem 
realizados neste estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da 
pesquisa sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas 
apresentadas.  
 
São Paulo,___de_____________ de 20___.  

 
___________________________                          ___________________________  
Leilany Barcellos da Rocha                                     Luiz Renato Rodrigues Carreiro 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Telefone: (11) 2114-8707 

      E-mail: luizrenato@mackenzie.br 

 
 

 


