
 
No ano de 2009, algumas iniciativas foram tomadas, de forma a atender os 

alunos que, por necessidade socioeconômica, não poderiam pagar o tratamento para os 
transtornos de aprendizagem que apresentavam. Seguem abaixo os passos realizados 
para efetivação do processo:  
 
1-Divulgação da existência do projeto nas turmas do ensino médio, de forma mais direta 
com visitas às turmas e por meio de banners para a Escola como um todo;  
 
2-Divulgação das ações junto às coordenações e aos professores da Instituição;  
 
3-Entrevistas com os alunos, realizadas pela Assistente Social e pela Técnica em 
Assuntos Educacionais, atuantes no Projeto, com o objetivo de verificar a real 
necessidade de um encaminhamento. O que, muitas vezes, parece ser um transtorno, 
pode ser consequência de um problema pontual, tornando-se desnecessário o 
encaminhamento para profissionais de saúde;  
 
4-Encaminhamento dos alunos, através de marcação de consulta, para a neuropsiquiatra 
que filtra os atendimentos, direcionando para outros profissionais, isoladamente ou em 
conjunto com o seu atendimento. Por exemplo, o aluno pode necessitar de medicamento 
(função da neuropsiquiatra) e, paralelamente, de acompanhamento de fonoaudiólogo, 
psicólogo, psicopedagogo;  
 
5-Em caso de necessidade de exames e medicamentos, os alunos procuram a Assistente 
Social responsável, na CAE (Coordenação de Apoio ao Estudante), pelo Programa 
Saúde, que encaminhará para exames em hospitais que possuem convênio com o IF 
Fluminense, além da compra de medicamento em farmácias, que participam do mesmo 
convênio.  
 
6-Acompanhamento do processo de atendimento pelas responsáveis do projeto, de 
forma a criar um feedback constante com os profissionais e alunos envolvidos;  
 
7-Envolvimento dos coordenadores e professores do IF Fluminense, no sentido de 
capacitá-los para o enfrentamento dos transtornos de aprendizagem em sala de aula;  
 
8-Implementação de eventos como palestras com os profissionais Dr. Fábio Barbirato 
(neuropsiquiatra e especialista em Transtornos de Aprendizagem) e palestra com a 
psicopedagoga que atua no projeto, Bianca Acâmpora, que abordou intervenções 
psicopedagógicas nos casos de transtornos. 
 

A título de ilustração, apresentamos abaixo o gráfico relativo aos atendimentos 
efetivados no ano de 2009. 
 

 

 



 

 

Em 2010, o projeto se sustentou ainda sob o custeio do MEC, que abraçou o 
Projeto, reconhecendo sua importância para o meio acadêmico, para o aluno e para o 
âmbito das políticas afirmativas. Dificuldades, no entanto, não deixaram de existir já 
que a disponibilidade da verba só foi possível em junho de 2010, quando, efetivamente,  
retomaram-se as ações.  
 

Os alunos foram contactados novamente e nova divulgação foi efetivada, 
principalmente em salas de aula dos alunos de primeira série do ensino médio. E-mails 
foram enviados aos professores que, pouco a pouco, vão se aproximando das ações e 
encaminhando alunos com suspeita de transtornos.  
 

Segue abaixo o gráfico que ilustra o atendimento que está sendo feito em 2010 
no Projeto Educar para Ficar. 
 



 
 

Como se pode perceber, houve um aumento nos atendimentos em relação a 
2009, o que evidencia o reconhecimento do Projeto no âmbito do IF Fluminense. Os 
alunos que estavam em atendimento em 2009 permanecem até que seja dada alta pelos  
profissionais que os acompanham.  
 

Ainda neste ano de 2010 outra ferramenta foi implementada para que o projeto 
pudesse alcançar os alunos de licenciatura em término do curso. Com a criação da 
Coordenação de Educação a Distância, em fevereiro de 2010, vislumbrou-se a 
possibilidade da implementação de um curso, na modalidade a distância, voltado para 
os Transtornos de Aprendizagem. O curso foi disponibilizado na Plataforma Moodle do 
IF Fluminense e disposto de forma a interagir com os alunos formandos e capacitá-los 
para o enfrentamento, em salas de aula, dos casos de alunos portadores de transtornos de  
aprendizagem.  
 

Para um incentivo maior, o curso conta com um carga horária de 60 horas que 
somará à exigida para complementação de atividades acadêmicas, que consta na matriz  
curricular dos cursos de graduação.  
 

O requisito necessário era estar matriculado no último período dos cursos de 
licenciatura, ter conhecimento mínimo de informática, um computador ligado à rede e 
disponibilidade de 10 horas semanais para acesso à plataforma e cumprimento das 
atividades propostas.  
 

Inscreveram-se 167 alunos, sendo que muitos deles não atendiam ao perfil 
desejado porque se encontravam ainda em períodos anteriores. Foram matriculados os 
20 primeiros inscritos, na primeira turma (setembro) e 23 na segunda (novembro) 
obedecendo ao número de vagas estipulado no edital. O curso recebeu o nome de 
Alunos em conflito: os transtornos de aprendizagem em discussão.  
 
A Semana do Saber-Fazer -Saber  
 



No período de 27 a 29 de outubro do ano de 2010, foi realizado um evento que 
sempre marcou a história acadêmica do IF Fluminense desde quando se instituía c como 
Escola Técnica Federal: A Semana do Saber Fazer Saber. Neste, muitas são as 
possibilidades de expor os trabalhos e as pesquisas de alunos e professores, bem como 
apresentações de projetos culturais, cursos, palestras e outros.  
 

Aproveitando o momento, o Projeto Educar para Ficar marcou presença com a 
apresentação de duas sessões do filme Como estrelas na Terra, as crianças são iguais. O 
filme aborda a trajetória dolorosa de uma criança de 9 anos com dislexia, discriminada 
na escola, até que um professor, também dislexo, resolve aceitar o desafio de mudar o 
rótulo de “criança incapaz” que a família e a sociedade lhe haviam imposto. Um filme 
emocionante e um grande alerta para professores.  
 

O filme foi apresentado no Auditório Reginaldo Rangel da Instituição e teve a 
participação da técnica em Assuntos Educacionais, Maria Lúcia Moreira Gomes, 
coordenadora do Projeto, a Assistente Social Cristina Barreto Tavares, também 
coordenadora do Projeto, uma psicóloga e uma psicopedagoga, que atua com os alunos 
do Projeto Educar para Ficar.  
 

As coordenadoras falaram sobre o Projeto inicialmente, apresentando dados 
relevantes, e a psicóloga e a psicopedagoga dissertaram, em poucas palavras, sobre a 
Dislexia, foco do filme. Durante a sessão, algumas inserções foram sendo feitas pelos 
profissionais, para esclarecimento do público.  
 

Apesar de o número de pessoas presentes às sessões não ter atendido nossas 
expectativas, o filme trouxe repercussão muito grande por parte de quem assistiu e hoje 
é muito grande o número de pessoas que solicita seu empréstimo para divulgação junto 
a suas escolas.  
 

Assim como estas ações, outras vão sendo construídas ao longo do tempo, à 
medida que vislumbramos um atalho que podemos transformar em largos caminhos. O 
próximo passo é a elaboração de uma cartilha sobre os transtornos, a ser 
disponibilizada, de forma impressa para os professores, e on-line para todos os alunos e 
interessados. O que realmente alcançamos até este ano de 2010 foi o reconhecimento da  
existência do projeto em todos os campi do IF Fluminense e, com ele, o fortalecimento  
da necessidade da permanência do projeto em âmbito institucional.  
 
Profissionais que atuam no Projeto Educar para Ficar:  
 
Maria Lúcia Moreira Gomes – Técnica em Assuntos Educacionais do IF Fluminense,  
Psicopedagoga e Pedagoga Empresarial, Coordenadora do Projeto.  
Cristina Barreto Tavares – Assistente Social do IF Fluminense, Psicopedagoga e 
Pedagoga Empresarial, Coordenadora do Projeto;  
Paula de Paiva Belotti – Neuropsiquiatra;  
Maria Lúcia Seixas de Araujo Soares -Psicóloga;  
Bianca Isabela Acampora Ferreira – Psicopedagoga;  
Rachel Vasconcelos Gabriel Ribeiro - Psicopedagoga;  
Rebeca Marques Sardinha - Fonoaudióloga  
 


