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Resumo: Este estudo tem por objetivo analisar a implantação do Nutra – Laboratório de 

Aprendizagens, efetivado desde fevereiro de 2018, junto à Secretaria de Educação, Esporte, 

Lazer e Juventude, no município de Veranópolis. Este espaço tem como finalidade contribuir 

com o processo de desenvolvimento socioafetivo e cognitivo das crianças, especialmente na 

aquisição das diferentes formas de expressão, raciocínio lógico e habilidades operatórias. 

Apresenta como metodologia uma abordagem sócio – interacionista, onde as relações que se 

estabelecem entre o desenvolvimento e a aprendizagem são fundamentais para que se 

entendam, proponham e organizem diretrizes para a aquisição da linguagem escrita, pois 

subsidiam essa cognição essencialmente fundamentada no ensino e na aprendizagem. O 

projeto fundamenta-se no acolhimento e na ludicidade como base para o desenvolvimento do 

trabalho e, para isso, conta com uma sala estimuladora, com lousa interativa, computadores, 

jogos, espaço para leitura, escrita e atividades de interação. A proposta do NUTRA atende um 

total de 80 crianças semanalmente, de todas as escolas de ensino fundamental da rede 

municipal, divididas em pequenos grupos, de seis a 8 alunos por horário de atendimento, com 

duração de 1h 30 min, tendo como mediadora uma professora alfabetizadora no intuito de 

qualificar e acompanhar os educandos em suas dificuldades e avanços. Ao ingressarem no 

NUTRA, os alunos participam de uma avaliação diagnóstica dos níveis de alfabetização para 

delinear o início das atividades, com cada grupo. O estudo em questão pretende analisar o 

desenvolvimento de novas práticas de alfabetização, de acordo com as vivências dos grupos, 

ao final do 1º trimestre de atividades, para, posteriormente, potencializar novas práticas 

pedagógicas para o desenvolvimento de competências leitoras, formas didáticas e 

metodológicas de promoção do processo de ensino - aprendizagem.  
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1. Uma Breve Introdução  

Desejando contribuir com o processo de desenvolvimento sócioafetivo e cognitivo das 

crianças, especialmente no período de aquisição das diferentes formas de expressão, 

raciocínio lógico e habilidades operatórias, o “Nutra – Laboratório de Aprendizagens”, se 

configura Nutra no sentido de nutrir sentimentos positivos, empatia, perspectivas, 

curiosidades, auto-estima através das novas possibilidades de aquisição de conhecimentos e 

habilidades adquiridas pelas crianças. 
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  Toda criança é semelhante a inúmeras outras em alguns aspectos e singularíssima em 

outros. Seu desenvolvimento estará relacionado a uma evolução extremamente complexa que 

combina a evolução biológica do homem, a evolução histórico-cultural e sua personalidade 

específica. Essas crianças adaptam-se e participam de suas culturas refletindo a diversidade e 

riqueza da humanidade, possuem a habilidade de se recuperar de circunstâncias difíceis ou 

estressantes, adaptando-se ao ambiente e, portanto aos desafios da vida. Apesar deste poder 

humano de recuperação, muitos incidentes traumáticos na infância podem gerar 

consequências graves, algumas vezes irreversíveis, mas, por outro lado, eventos posteriores 

podem progressivamente modificar alguns dos resultados dessas experiências. 

Vigotsky (1998), em seus estudos, enfatizou que os seres humanos são constituídos 

pela relação das esferas biológica e sóciocultural. A esfera de origem biológica, ou funções 

elementares, contempla característica biologicamente definidas para todas as pessoas, 

enquanto as da esfera sóciocultural, ou funções superiores, está diretamente ligada aos 

aspectos do comportamento humano, apreendidos a partir da relação e mediação estabelecidas 

pelas pessoas, através da linguagem. Nesse sentido, a relação entre as funções biológicas e 

culturais não significa dualismo, mas proposta de via de superação.  

Com efeito, a linguagem se configura como o elo de ligação entre as demais funções 

psicológicas. A teoria desenvolvida por Vigotsky fundamenta-se no fato que o aprendizado 

conduz ao desenvolvimento, nesse sentido, a linguagem é instrumento de mediação entre as 

pessoas e funciona como ponto de partida para o aprendizado e o desenvolvimento. É 

necessário considerar que esses aspectos da teoria de Vigostsky nos permitem afirmar a 

criança como sujeito social. A teoria sóciohistórica apresenta, ainda,  grandes contribuições 

para a reestruturação de uma prática educativa e pedagógica centrada no individuo e nas 

relações que estabelece. Rego (2002), afirmou que:  

 

De acordo com o modelo histórico-cultural, os traços de cada ser humano estão 

intimamente relacionados ao aprendizado, à apropriação do legado do seu grupo cultural. O 

comportamento e a capacidade cognitiva de um determinado indivíduo dependerão de suas 

experiências, de sua história educativa, que, por sua vez, sempre terão relações com as 

características do grupo social e da época em que ele se insere. Assim, a singularidade de 

cada indivíduo não resulta de fatos isolados, mas da multiplicidade de influências que 

recaem sobre o sujeito no curso do seu desenvolvimento (REGO, 2002, p. 20).  

 

Esses elementos da teoria de Vigotsky associados aos processos de humanização nos 

permitem, como já dito, compreender a criança em sua teia de relações e mais que isso, 

compreender as pessoas em constante movimento de aprendizagem e desenvolvimento. 

  Assim sendo, um ambiente afetuoso e acolhedor e uma educação rica em estímulos 

ajudam a atenuar os efeitos de consequências emocionais, entretanto, nenhuma criança é uma 



esponja passiva que não absorve o que lhe é apresentado. Ao contrário, modelam ativamente 

seu próprio ambiente e se tornam agentes de seu processo de crescimento e das forças 

ambientais que elas mesmas ajudam a formar. 

  Sabe-se que os estímulos são os alimentos das inteligências. As inteligências em um 

ser humano são mais ou menos como janelas de um quarto. Abrem-se aos poucos, sem pressa, 

e para cada etapa dessa abertura existem múltiplos estímulos. Abrem-se praticamente para 

todos os seres humanos ao mesmo tempo, mas existe uma janela para cada inteligência. Duas 

crianças, na mesma idade, possuem a janela da mesma inteligência com o mesmo nível de 

abertura, isso não significa, entretanto que sejam iguais; a história genética de cada uma pode 

fazer com que o efeito dos estímulos sobre essa abertura seja maior ou menor, produza efeito 

mais imediato ou mais lento.  

É equivocado supor que o estímulo possa fazer a janela abrir mais depressa. Por isso, 

essa abertura precisa ser aproveitada por pais e professores com equilíbrio, serenidade e 

paciência. O estímulo não atua diretamente sobre a janela, mas, se aplicado adequadamente, 

desenvolve habilidades e estas, sim, conduzem a aprendizagens significativas. 

  Em todo lugar, mas especialmente no Nutra – Laboratório de Aprendizagens, a 

adequação entre o adulto e a criança produz afetações recíprocas. Os jogos ali usados para 

estimular suas múltiplas inteligências, somente ganham validade quando centrados sobre o 

próprio indivíduo. Todo jogo pode ser usado para muitas crianças, mas, seu efeito sobre a 

inteligência, será sempre pessoal e impossível de ser generalizado.  

O jogo em seu sentido integral é o mais eficiente meio de estimular inteligências. 

Jogos pedagógicos são desenvolvidos com a intenção explícita de provocar uma 

aprendizagem significativa, estimular a construção de um novo conhecimento e, 

principalmente, despertar o desenvolvimento de uma habilidade operatória, isto é, uma 

aptidão que possibilita a compreensão e intervenção do indivíduo nos fenômenos sociais e que 

o ajude a construir conexões. 

 

2. O nascimento do Nutra  

Tendo em vista a grande preocupação dos profissionais dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e Coordenação de Aprendizagem da SMED, dos anos iniciais da rede municipal 

de ensino de Veranópolis, com as crianças que, no habitual tempo do processo de 

alfabetização, não consolidam as aprendizagens necessárias para estarem alfabetizadas, surge 

a proposição do Nutra – Laboratório de Aprendizagens. 

Em todas as escolas  de Ensino Fundamental da rede, temos crianças do 3º ao 5º ano, 

que ainda não estão alfabetizadas, sendo que a nova proposição da Base Curricular Comum 



Nacional contempla que todas as crianças deverão estar alfabetizadas até o final do 2ºano do 

Ensino Fundamental. Assim sendo, o Nutra atende crianças que demonstram necessidade de 

maiores estímulos para a aquisição das aprendizagens desde o 1º ano do Ensino Fundamental. 

Hoje, temos uma demanda de 80 crianças que necessitam de um projeto complementar 

às aulas regulares para as aquisições das linguagens. No contexto atual, as escolas de Ensino 

Fundamental não dispõem de espaço físico para a implantação de uma sala para esse trabalho. 

Assim sendo, o Nutra, é um trabalho complementar, centralizado na SMED, vinculados às 

escolas da rede municipal de ensino, integrando o PPP de cada unidade escolar.  

            O Nutra – Laboratório de Aprendizagens é um espaço pedagógico oferecido à alunos 

de todas as idades, dos anos iniciais do Ensino Fundamental, auxiliando no processo de 

desenvolvimento, na construção do conhecimento e no resgate de sua auto-estima muitas 

vezes afetada pelo insucesso na vida escolar. 

Os professores estão acostumados a verificar, em suas classes, como seus alunos 

diferem-se, entre si, nas aptidões mentais, nas relações emotivas, no esforço empregado em 

suas tarefas, na preferência de certas atividades e, especialmente na capacidade para aprender. 

Alguns se destacam pela facilidade de aprender e outros pelas dificuldades. O trabalho 

individualizado, pelo número de alunos em sala de aula regular e pela diversidade dos 

educandos, fica dificultado para o professor. Assim sendo, o Nutra – Laboratório de 

Aprendizagens, mesmo estando em espaço centralizado junto à SMED, é uma ramificação do 

trabalho escolar para trabalhos pontuais junto aos educandos. 

No Nutra – Laboratório de Aprendizagens, o trabalho  é direcionado a cada 

dificuldade, utilizando-se dos recursos disponíveis, da ludicidade a fim de que a criança possa 

construir, através da mediação e instigação do educador, seus próprios conhecimentos. Não é 

um lugar de jogar e brincar sem saber exatamente porque se está jogando, nem é um reforço 

pedagógico ou uma repetição de atividades realizadas em aula. Neste espaço, diretamente 

ligado à escola, o grande desafio é resgatar em cada um o ser aprendente, através de sutis 

atitudes e brincadeiras que estimulem a mostrar que são seres capazes de aprender. 

Possibilitar à criança a construção de sua aprendizagem, aplicando o raciocínio, 

valorizando e trabalhando os “erros”, levando-o a estruturar e interpretar as propostas de 

trabalho, possibilitando o conhecimento do mundo das letras através dos seus sons, leitura, 

escrita e do ritmo pessoal de cada um, justifica o trabalho do Nutra. 

As estratégias de trabalho neste espaço são peculiares a cada grupo e visam apostar 

nas reais possibilidades dos sujeitos ali envolvidos, apostando num constante processo de vir 

a ser de cada aluno. 

 



 

Objetivos do Projeto Nutra 

 

 Proporcionar aos alunos com dificuldades de aprendizagem, atividades de caráter 

lúdico educativo nas diversas áreas de conhecimento das séries iniciais do ensino 

fundamental. 

 Investigar o processo de construção de conhecimento do aluno. 

 Integrar as atividades desenvolvidas no Nutra – Laboratório de Aprendizagem como 

facilitadoras do trabalho escolar. 

 Proporcionar diferentes vivências visando o resgate da criança em todas as suas 

dimensões. 

 Buscar a efetiva construção e compreensão da linguagem oral e escrita e da linguagem 

matemática. 

 Oportunizar diferentes vivências e intervenções que desafiem o pensamento na 

construção da estrutura numérica e operatória bem como para alcançar os 

conhecimentos, de forma que exerça as práticas de leitura e da escrita que circulam no 

meio em que vivem conjugando-as com a prática social de intervenção oral.  

 Trabalhar de forma a auxiliar no crescimento integral da mesma, tanto nos aspectos 

cognitivos quanto sociais, fazendo com que o Nutra – Laboratório de Aprendizagens 

promova uma aprendizagem crítica, criativa e desafiadora, ao mesmo tempo em que 

proporciona um ambiente afetuoso e seguro. 

 

Estratégias do Projeto 

 Adequação de uma sala junto à Secretaria de Educação, Esporte, Lazer e Juventude 

para a implantação do Nutra – Laboratório de Aprendizagens.  

 Disposição de materiais lúdico-pedagógicos, tecnológicos e de mobiliário compatível 

com a proposta do Nutra – Laboratório de Aprendizagens. 

 Atendimento em grupos de seis crianças por horário de trabalho,  no Nutra. 

 Dispor de uma professora da rede de ensino de Veranópolis, com experiência em 

alfabetização das diferentes linguagens, com 22 horas semanais, todas no Nutra. 

 Oferta de transporte gratuito para as crianças, da escola até o Nutra, junto à SMED e 

de retorno à escola, posterior às atividades desenvolvidas. 

         O presente projeto é desenvolvido no laboratório de aprendizagem NUTRA, com 

alunos que frequentam os anos iniciais do Ensino Fundamental,  no turno inverso às aulas 

regulares, uma vez por semana, com duração de uma hora e trinta minutos cada encontro, 



estimulando os educandos a desenvolverem as suas potencialidades, bem como auxiliar no 

processo ensino-aprendizagem.  

Inicialmente, é feito um contato com as escolas dos alunos que frequentarão o Nutra e 

com suas professoras, para verificar o nível de conhecimento já adquiridos e as habilidades 

que preciam ser mais trabalhadas. 

 As atividades desenvolvidas, inicialmente, são de sondagem para a obtenção de dados 

norteadores para a organização dos grupos de alunos e proposição dos trabalhos. Sempre que 

necessário o professor do Nutra entrará em contato com o professor da escola. 

Na primeira semana as atividades são de sondagem para a obtenção de dados 

norteadores para organização das futuras propostas, percepção da criança a partir da ficha de 

sondagem, tornando-se essas referenciais para planejamentos, análises e avaliações referentes 

ao avanço da aprendizagem de cada aluno. A partir daí, passa-se a desenvolver atividades 

lúdicas, conferindo momentos de desafios para auxiliar a criança no enfrentamento e 

superação das dificuldades constatadas no processo de prendizagem. As atividades estão 

relacionadas a escrita, leitura e raciocínio lógico.  

Entendemos que crianças precisam de tempo e de um tipo de atenção que lhes 

facultem a recuperação da autoestima e de se perceber capaz e protagonista do seu próprio 

aprendizado. Tem-se, também, como foco de trabalho resgatar a autoestima, estimular a 

criatividade, o espírito inventivo e a curiosidade dos estudantes com o objetivo de resgatar em 

cada um dos educandos o ser aprendente, através de sutis atitudes e brincadeiras que 

estimulem a mostrar que são seres capazes de aprender. 

 

3. O lúdico surge como possibilidade de intervenção didático pedagógico 

 

  Os jogos são usados para estimular as múltiplas inteligências dos alunos e ganham 

validade ao estarem centrados sobre o educando. A intenção está em provocar uma 

aprendizagem mais significativa, estimular a construção de um novo conhecimento e, 

principalmente, despertar o desenvolvimento de uma habilidade operatória, isto é, uma 

aptidão que possibilita a compreensão e intervenção do indivíduo nos fenômenos sociais e que 

o ajude a construir novas conexões. Nessa perspectiva, vemos que a ludicidade é uma 

atividade que tem valor educacional intrínseco, mas além desse valor que lhe é inerente, a 

ludicidade é usada como recurso pedagógico. Dessa forma várias são as razões que permitem 

empregar às atividades lúdicas no processo de ensino/aprendizagem. Teixeira (1995) afirma 

que: 

O lúdico apresenta dois elementos que o caracterizam: o prazer e o esforço 

espontâneo. Ele é considerado prazeroso, devido a sua capacidade de 

absorver o indivíduo de forma intensa e total, criando um clima de 



entusiasmo. É este aspecto de envolvimento emocional que o torna uma 

atividade com forte teor motivacional, capaz de gerar um estado de vibração 

e euforia. Em virtude desta atmosfera de prazer dentro da qual se desenrola, 

a ludicidade é portadora de um interesse intrínseco, canalizando as energias 

no sentido de um esforço total para consecução de seu objetivo. Portanto, as 

atividades lúdicas são excitantes, mas também requerem um esforço 

voluntário. (...) As situações lúdicas mobilizam esquemas mentais. Sendo 

uma atividade física e mental, a ludicidade aciona e ativa as funções psico-

neurológicas e as operações mentais, estimulando o pensamento. (...) As 

atividades lúdicas integram as várias dimensões da personalidade: afetiva, 

motora e cognitiva. Como atividade física e mental que mobiliza as funções 

e operações, a ludicidade aciona as esferas motora e cognitiva, e à medida 

que gera envolvimento emocional, apela para a esfera afetiva. Assim sendo, 

vê-se que a atividade lúdica se assemelha à atividade artística, como um 

elemento integrador dos vários aspectos da personalidade. O ser que brinca 

e joga é, também, o ser que age, sente, pensa, aprende e se desenvolve. 

(Teixeira, 1995, p. 23). 

     

A base metodológica do trabalho, no Nutra, está ancorado na ludicidade. O lúdico 

surge como possibilidade de intervenção didático pedagógico e de alinhar um aprendizado 

mais prazeroso e significativo. Também, procura-se desafiar e motivar o aluno a construir 

suas aprendizagens através das estratégias do jogo como forma de reformular conceitos já 

concebidos, gerando, assim, novos conhecimentos e possibilidades de avanço no processo 

ensino – aprendizagem.  

O objetivo é ofertar as crianças com dificuldades no processo de construção da escrita, 

leitura e raciocinio lógico, um espaço com possibilidades de atividades de caráter lúdico e 

através dessas vivências o professor mediador tem condições de investigar o processo pelo 

qual o aluno aprende, visto que cada aluno é um, portador de uma história e advindo de 

contextos familiares diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, o educador cria e recria estratégias de atendimento educacional complementar, 

integrando atividades desenvolvidas no NUTRA - Laboratório de Aprendizagem com o 



trabalho de sala de aula, visando o resgate da criança em todas as suas dimensões. O uso dos 

jogos de alfabetização tem um caráter lúdico e além de propiciar diversão são 

intencionalmente preparados para promover a aprendizagem do sistema de escrita alfabética.  

O uso desses jogos favorece tanto a compreensão da natureza e do funcionamento do 

Sistema de Escrita Alfabética quanto a consolidação do processo de alfabetização. No 

primeiro caso, eles contribuem para que, de maneira lúdica e prazerosa, os alunos 

compreendam o que a escrita representa, as partes sonoras das palavras e como ela faz essa 

representação por meio da escrita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A prática alfabetizadora está inserida, também, em situações reais e significativas de 

uso da leitura e da escrita, possibilitando leituras da realidade e a compreensão, por parte dos 

alunos, das finalidades sociais da escrita. Para a construção do processo da escrita e leitura 

usando dinâmicas de intervenção fonológica através da introdução do alfabeto concreto, 

figurativo e móvel.  Também são usadas atividade que envolvem brincadeiras de rimas e jogo 

de palavras para desenvolver a consciência fonológica dos aspectos da palavra. 

Usa-se, também, a estratégia de incentivar os alunos a escreverem de forma 

espontânea, ou seja, do seu jeito, sem ter a preocupação com a escrita convencional nesse 

primeiro momento. Dessa forma os estudantes passam a ter mais confiança para se 



expressarem e refletirem sobre o sistema de escrita alfabético, sem medo de escreverem 

errado.  

Assim sendo, os alunos ganham mais confiança e sentem que também são capazes de 

expressar ideias de forma escrita e isto os motiva para avançarem em seus conhecimentos a 

respeito do mecanismo de escrita. Também, esses registros escritos dão subsídios à 

professora, para planejar as futuras intervenções didático - pedagógicas e verificar em quais 

níveis de escrita o aluno já assimilou e quais precisam ser mais investidos.  

Faz parte, também, das práticas do Nutra o uso sistemático dos livros de literatura 

infantil, como desencadeadores das atividades através de contação de histórias contadas pela 

professora, em outros momentos o aluno é convidado a observar as imagens e narrar do seu 

jeito a história. Também, o aluno é desafiado a ler o que está escrito através da decodifação 

das palavras.  A organização do espaço da sala procura deixar os livros expostos de forma 

acessível e atrativa aos alunos.   

A proposta do Nutra é de aprendizagens diversificadas, significativas, ativas, 

socializadoras e integradoras. O que o professor do Nutra – Laboratório de Aprendizagens 

pretende é o mesmo a que qualquer professor aspira: que as crianças aprendam mais, que 

aprendam melhor, que se descubram como pessoas, que vejam os outros como pessoas e que 

sejam pessoas felizes, na medida do possível. 

  A avaliação das aprendizagens é diária, contínua e sistemática, expressa através de 

portfólio e parecer descritivo. É complementar ao trabalho da sala de aula regular.  

O portfólio é um dos procedimentos condizentes com a avaliação formativa. 

Diferentemente de outros métodos de avaliação, ele é construído pelo próprio aluno, 

observando os princípios de reflexão, criatividade, parceria e autonomia, refletindo a 

aprendizagem de cada aluno.  

O trabalho desenvolvido pelo Nutra – Laboratório de Aprendizagens é passível de 

avaliação em qualquer tempo, já que este necessita de muitas sugestões para minimizar os 

problemas de aprendizagem e auxiliar no pleno desenvolvimento do aluno em todas as suas 

potencialidades, competências e habilidades.  

Como resultados, observamos que a constância dos estímulos através dos diferentes 

jogos e estratégias pedagógicas fazem com que os resultados apareçam evidenciados nos 

alunos através da superação das suas dificuldades e no avanço nos seus conhecimentos. 

Através das práticas aplicada no Nutra observou-se que as atividades lúdicas são um 

instrumento importante no ensino/aprendizagem. Assim sendo, o aluno que interage com 



diversas propostas através do lúdico, o mesmo propicia uma compreensão de mundo e de 

conhecimento mais ampla e efetiva nas aprendizagens dos alunos. 
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