
Associação Brasileira da
Síndrome de Prader

 

Associação Brasileira da Síndrome de
Av. Presidente Wilson, 231, Sala 1

www.spwbrasil.com.br

Estratégias de Aprendizagem e Ensino para Pessoas 
com Síndrome de Prader

Professores e todos os funcionários da escola que convivem com uma criança 
com SPW devem ser ensinados sobre alimentação, comportamento e questões 
sociais da síndrome. Essa educação fornece informações sobre as quais basear os 
métodos de ensino, bem como a
o acesso à comida, reduzindo, assim, a frustração da criança e da equipe. 

Embora alguns comportamentos possam parecer voluntários, como ser 
extremamente teimoso ou perseverador, é essencial ajudar a esc
amigos a entender que crianças com SPW podem, às vezes, apresentar 
comportamentos sobre os quais têm pouco ou nenhum controle. É igualmente 
importante ajudar os funcionários da escola a reconhecer os pontos fortes do 
indivíduo com SPW e orientar estratégias de ensino/aprendizagem para eles.

 A automação do aprendizado e a repetição serão necessárias se o aluno 
tiver memória de curto prazo ruim.

 Se o aluno com SPW for um pensador literal, ele pode achar desafiadoras 
as tarefas que envolvam o uso da imaginação. Experimente incorporar 
experiências da vida real e exemplos concretos nas aulas.

 Muitos alunos com SPW se cansam facilmente. Isso precisa ser levado em 
conta durante o horário escolar, e novos conceitos e materiais são mais bem 
introduzidos no início do dia.

 As habilidades sociais precisam ser ensinadas de maneira explícita. 
Considere ensinar tudo o que parece óbvio.

 O aluno com SPW pode ter habilidades de processamento auditivo 
deficientes, o que terá impacto no seguimento de instr
visuais podem ajudar o aluno.

 O aluno com SPW pode ter dificuldades com habilidades motoras grossas, 
o que exige modificações em aulas como Educação Física. Objetos e 
experiências concretas devem ser utilizados no ensino da Matemática
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Estratégias de Aprendizagem e Ensino para Pessoas 
com Síndrome de Prader-Willi (SPW) 

Professores e todos os funcionários da escola que convivem com uma criança 
com SPW devem ser ensinados sobre alimentação, comportamento e questões 
sociais da síndrome. Essa educação fornece informações sobre as quais basear os 
métodos de ensino, bem como as estratégias de gerenciamento a fim de restringir 
o acesso à comida, reduzindo, assim, a frustração da criança e da equipe. 

Embora alguns comportamentos possam parecer voluntários, como ser 
extremamente teimoso ou perseverador, é essencial ajudar a esc
amigos a entender que crianças com SPW podem, às vezes, apresentar 
comportamentos sobre os quais têm pouco ou nenhum controle. É igualmente 
importante ajudar os funcionários da escola a reconhecer os pontos fortes do 

orientar estratégias de ensino/aprendizagem para eles.

A automação do aprendizado e a repetição serão necessárias se o aluno 
tiver memória de curto prazo ruim. 
Se o aluno com SPW for um pensador literal, ele pode achar desafiadoras 

vam o uso da imaginação. Experimente incorporar 
experiências da vida real e exemplos concretos nas aulas.
Muitos alunos com SPW se cansam facilmente. Isso precisa ser levado em 
conta durante o horário escolar, e novos conceitos e materiais são mais bem 

roduzidos no início do dia. 
As habilidades sociais precisam ser ensinadas de maneira explícita. 
Considere ensinar tudo o que parece óbvio. 
O aluno com SPW pode ter habilidades de processamento auditivo 
deficientes, o que terá impacto no seguimento de instruções e ordens. Dicas 
visuais podem ajudar o aluno. 
O aluno com SPW pode ter dificuldades com habilidades motoras grossas, 
o que exige modificações em aulas como Educação Física. Objetos e 
experiências concretas devem ser utilizados no ensino da Matemática
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 Se o aluno parecer frustrado ao não concluir uma tarefa, considere dividi
em seções para que ele a conclua.

 Ao lidar com comportamento inadequado, observe que muitos alunos com 
SPW respondem bem a um sistema de recompensa positiva pelo bom 
comportamento. 

 Discuta com os pais/responsáveis 
adotada pela escola. Consulte também a melhor forma de lidar com as 
tendências de ingestão de alimentos na situação escolar.

 Alguns alunos têm dificuldade de trabalhar em grupo:
adaptar o processo de ensino.

 A consistência da rotina é muito importante, portanto, se a mudança na 
rotina estiver prestes a ocorrer, certifique
com antecedência. 

 No ensino da Educação Física o aluno pode 
extras para se engajar nas tarefas.

 Esteja ciente de que pessoas com SPW podem ter um alto limiar de dor. 
Atenção extra a quedas e entorses! Se o aluno reclamar de dor ou 
desconforto, leve a sério.

 O trabalho em computador 
como um meio de ele se envolver com o novo material e como uma forma 
alternativa de demonstrar o aprendizado.
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Se o aluno parecer frustrado ao não concluir uma tarefa, considere dividi
em seções para que ele a conclua. 
Ao lidar com comportamento inadequado, observe que muitos alunos com 
SPW respondem bem a um sistema de recompensa positiva pelo bom 

Discuta com os pais/responsáveis a abordagem de controle alimentar a ser 
adotada pela escola. Consulte também a melhor forma de lidar com as 
tendências de ingestão de alimentos na situação escolar. 
Alguns alunos têm dificuldade de trabalhar em grupo:
adaptar o processo de ensino. 
A consistência da rotina é muito importante, portanto, se a mudança na 
rotina estiver prestes a ocorrer, certifique-se de que o aluno seja avisado 

No ensino da Educação Física o aluno pode precisar de elogios e incentivos 
extras para se engajar nas tarefas. 
Esteja ciente de que pessoas com SPW podem ter um alto limiar de dor. 
Atenção extra a quedas e entorses! Se o aluno reclamar de dor ou 
desconforto, leve a sério. 
O trabalho em computador atrai muitos alunos e isso deve ser considerado 
como um meio de ele se envolver com o novo material e como uma forma 
alternativa de demonstrar o aprendizado. 
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