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RESUMO 

O presente artigo é a apresentação de um estudo bibliográfico sobre a importância da ação do 

psicopedagogo na sala de aula em alunos com Síndrome de Down nos seus primeiros anos 

escolares e tem como objetivo ajudar os professores a construir um olhar mais completo, 

solidário a respeito do aluno e das suas condições para aprender.  

A partir de uma experiência e contato com alunos com Síndrome de Down pude observar 

desde o comportamento até achar algumas estratégias para desenvolver um bom trabalho Este 

artigo destina-se principalmente aos profissionais da educação que se interessam em trabalhar 

de forma lúdica e criativa, edificando um clima de descontração e prazer, imprescindível para 

que a aprendizagem aconteça. 

A partir do momento que interagimos e conhecemos a criança com síndrome de Down 

passamos a compreender que o  ritmo dela é mais devagar e por causa da Síndrome o aluno 

apresenta várias dificuldades que atrapalham seu desenvolvimento na escola, partindo daí o 

aluno precisa de orientação, paciência, respeitar seu ritmo e contar principalmente da ajuda 

destes profissionais aptos a agir de forma correta e cautelosa porque a maioria das crianças 

com síndrome de Down precisa de apoio adicional nos seus primeiros anos escolares. Todo 

membro participante dos contextos da criança deve estar familiarizado com as necessidades 

da criança e ser capaz de trabalhar bem com ela para melhores resultados futuros. 

 O trabalho psicopedagógico quando encontra parcerias na escola, pode promover efeitos 

muito positivos para a minimização das dificuldades no contexto escolar.  
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