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O que fazer se...
... estudantes com distúrbios de aprendizagem têm comportamentos
desafiadores?

Comportamentos desafiadores
O constante sentimento de ser diferente, uma frustração quotidiana, ou não
entender as complexidades da vida social resulta muitas vezes naquilo que
pode ser percebido como um comportamento perturbador e negativo.
Especialmente para os adolescentes que experimentam muitas dificuldades ao
compararem-se desfavoravelmente com os colegas ou sentirem-se
menosprezados.

Coisas que você pode fazer
Uma lista de ideias que pode aplicar na sua sala de aula:
•

Controle os maus comportamentos, ajudando os alunos a entenderem
os seus sentimentos e estabeleça algumas regras sobre como se
comportarem na sala de aula.

•

Seja firme e direto.

•

Dê ao aluno que se comportar mal a oportunidade de se justificar.

•

Descreva especificamente o mau comportamento e ajude os alunos a
entenderem as consequências e a assumirem a responsabilidade por
ele.

•

Certifique-se de que os alunos entendam que é do mau comportamento
deles que você não gosta, não deles como pessoas.

•

Exiba e esclareça regularmente as regras da sala de aula para que
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todos os alunos conheçam as rotinas da turma e da organização
quotidiana.
•

Modele e elogie o comportamento que você espera de seus alunos.

•

Concentre-se em reconhecer e recompensar comportamentos aceitáveis
mais do que punir maus comportamentos.

•

Ignore ou minimize problemas menores em vez de interromper a classe.

•

Ajude os alunos durante o intervalo.

•

Descubra as áreas em que o aluno com dificuldades mostra habilidades,
pontos fortes e incentive-o para que se sinta valorizado.

Recomendação de ferramentas
Too noisy é uma aplicação com que pode definir um nível de ruído apropriado
para as atividades da sala de aula e, se o volume for excedido, soará um
alarme. Para incentivar os seus alunos a trabalhar em silêncio, você pode
discutir algumas consequências, como a perda de privilégios na sala de aula,
sempre que o alarme tocar.
ClassDojo é uma aplicação que permite atribuir pontos aos alunos por
comportamentos positivos em sala de aula e subtrair pontos por
comportamentos negativos.
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