
Psicopedagogia Institucional IFPB

A Psicopedagogia Institucional desenvolve suas atividades analisando e assinalando
os fatores que favorecem, intervêm ou prejudicam uma boa aprendizagem. Portanto,
torna-se importante este profissional especializado para orientar professores sobre
metodologias que atendam às necessidades educacionais dos estudantes, realizando
adaptações de materiais e conteúdos. Assessorando e orientando os pais, os estudantes,
profissionais especializados e toda a comunidade estudantil em geral, durante a
permanência dos discentes com necessidades educacionais específicas na instituição,
contribuindo para que o processo de desenvolvimento e inclusão do estudante sejam
satisfatórios.

O Psicopedagogo Institucional é o profissional habilitado a investigar e intervir nas
barreiras que impedem o desenvolvimento satisfatório da aprendizagem. Portanto, ao
identificar que algo de caráter emocional, relacional e/ou psicológico, que bloqueiam esse
desenvolvimento, realiza-se encaminhamento para o Psicólogo.

O trabalho institucional não caracteriza-se por realizar intervenções clínicas -
intervenções terapêuticas através de técnicas remediativas. A atuação do Psicopedagogo
possui registro na CBO - Classificação Brasileira de Ocupações - com o código 2394-25.
Para o atendimento psicopedagógico é necessário: espaço visualmente adequado,
ambientado silencioso, reservado, com acústica sigilosa.

O trabalho da Psicopedagogia institucional no IFPB atende as normativas contidas
no regimento da COAPNE, que constitui as atribuições de cada profissional, pela LBI ( Lei
Brasileira de Inclusão) preconizada sob o número 13.146, a qual em seu Artigo 28, inciso V,
regulamenta a “adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que
maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência,
favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de
ensino” e, inciso XVII, “a oferta de profissionais de apoio escolar”. Atendendo às suas
necessidades educacionais garantindo seu pleno desenvolvimento e inclusão durante todo
processo de ensino e aprendizagem.

São realizados atendimentos que abrangem:
● Levantamento e atualização de fichas cadastrais;
● Escuta Psicopedagógica;
● Anamnese Psicopedagógica (estudante e/ou família);
● Avaliação Psicopedagógica (estudante);
● Atendimento individualizado com discente já cadastrado na COAPNE;
● Atendimento individualizado com docentes e outros profissionais;
● Quadro Relatório do discente com Necessidades Específicas;
● Parecer Psicopedagógico;
● Encaminhamento do discente com Necessidades Específicas para outros

profissionais;
● Visita/comunicação com outros setores/funcionários;
● Apresentação dos discentes nas coordenações de curso;
● Apresentação/Acolhimento dos discentes com Necessidades específicas a turma;
● Elaboração e aplicação de técnicas de estudo para discentes em sala de aula;
● Participação em reuniões ( setoriais, comissões,outros);
● Orientação docente;
● Participação em Conselhos de Classe;
● Intervenção em sala de aula em vários contextos;



● Participação em eventos institucionais.


