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MASTER EM 

PRÁTICA PSICOPEDAGÓGICA 

CLÍNICA: INTERVENÇÃO 

 
 

CORPO DOCENTE 

Profa. Esp. Debora Corigliano 

 

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA 

Presencial: 20 horas/ aula – 4 encontros semanais, às quartas-feiras 

– das 19h10 às 22h40. Dias 8, 15, 22 e 29 de abril de 2020. 

 

OBJETIVO DO CURSO 

A prática do psicopedagogo clínico ou institucional vai além da 

avaliação psicopedagógica. É justamente na intervenção, que o 

pedagogo tem a oportunidade de mudar a forma de aprender do 

aluno, para que haja uma aquisição eficaz de estruturas e 

conhecimentos. Adaptar a forma de ensinar, dentro da proposta de 

intervenção, favorecerá a criança, adolescente ou adulto que tem 

dificuldades de aprendizagem.  

Neste curso, o psicopedagogo /professor terá a oportunidade de 

aprender diferentes modos de intervir por meio de atividades 

práticas, garantindo o bom desempenho escolar e a inclusão de 

estudantes com problemas na aprendizagem 

Existem muitos recursos e metodologias que podem ser usadas na 

intervenção psicopedagógica. A escolha de cada instrumento fará a 

diferença no processo de aprendizagem.  A utilização de jogos, 

treinos de habilidades e projetos são algumas das ferramentas 

apresentadas no curso.  

 



  

Este curso mostrará os recursos para intervir nos casos de TDAH, 

Dislexia e demais transtornos e dificuldades de aprendizagem, além 

de oferecer técnicas para orientar o aprendiz nos estudos e o 

professor no processo de metacognição (ensinar o aluno a 

aprender). Serão abordados temas relacionados às questões 

educacionais, os fundamentos teóricos e práticos para intervenção. 

 

AGENDA DE AULAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AULA TÓPICOS ABORDADOS DATA 

1 

Psicopedagogia modular: Avaliação 

Interventiva. A importância da boa 

avaliação para a intervenção. A 

interpretação do laudo e a proposta 

interventiva. Como planejar uma 

intervenção psicopedagógica. 

08/04/2020 

2 

A intervenção com jogos. Na prática, 

montar um portfólio dos jogos na 

intervenção clínica e institucional.   

Jogos online e videogame. 

15/04/2020 

3 

Inclusão, adaptação curricular, adaptação 

nas avaliações. Como o psicopedagogo 

pode ajudar a escola neste processo.  

O professor e o “aprender a aprender”. 

Técnicas de estudos, organização e 

aprendizagem.   

22/04/2020 

4 

A Epistemologia convergente e a teoria da 

intervenção psicopedagógica.  O projeto 

“aprender” e as técnicas para intervenção 

clínica. 

29/04/2020 



  

 

SOBRE A PROFESSORA 

  

DEBORA CORIGLIANO 

Neuropsicopedagoga, Pós-graduada 

em Psicopedagogia Clínica e 

Institucional e em Neurociência da 

Educação (pelo IBFE). Professora no 

IBFE nos cursos de Psicopedagogia, 

Inovação na Educação e Docência do 

Ensino Superior. Consultório 

Particular para atendimento na área 

da Psicopedagogia e Orientação 

Familiar. Assessoria Pedagógica em 

escolas particulares. Autora do livro 

Orientando Pais, Educando Filhos" 

pela editora Autores Associados. 

 Idealizadora e tutora no EAD "Pais e 

filhos, uma parceria de sucesso" pela Rede Séc. XXI e apresentação 

diária na Rádio Brasil, no programa Estação Brasil, falando sobre 

orientação familiar. Possui um canal no Youtube “Orientando Pais, 

Educando Filhos” com vídeos sobre orientação para pais e 

educadores. 



  

 


