
 
 

PARCERIA 
 

O Espaço Conviver e Aprender atua em instituições trabalhando em parceria com as 
escolas e sua equipe pedagógica, professores, alunos e famílias, por meio de 
atendimento especializado e orientações. 
Cursos de aprimoramento ao corpo docente, a fim de contribuir para a prática dos 
professores, ofereceram encontros, cursos, oficinas e palestras de acordo com a 
necessidade da escola; 
Palestra em reuniões de pais e mestres, visando fortalecer este vínculo, o Espaço 
oferece também às famílias orientação e esclarecimento por meio de temas atuais, 
relacionados às situações vivenciadas no contexto família-escola. 
 

PALESTRAS 
 

 Por que você não obedece? A autoridade em casa e em sala de aula. 

 Sou professor – ação transformadora 

 Adolescente na escola sem aprender 

 Relação aprendizagem em casa e na escola. 

 Quem tem tempo de educar? 

 Aprender a lidar com as emoções, uma tarefa importante 

 Professores Formadores: a relação entre a Família, a Escola e a Aprendizagem. 

 Como educar a geração descartável e fast food? 

 Disciplina, Limites e rotina no contexto familiar 

 Disciplina, Limites e rotina na educação. 

 Afetividade um elo importante entre professor e aluno 

 Limites: Um desafio para Pais 

 Limites: Um desafio para professores 

 A importância da brincadeira na infância 

 As relações pais/adolescente/escola 

 Autoestima na aprendizagem. 

 As mediações, adaptações para os alunos com dificuldades de aprendizagem. 

 A aprendizagem sob o olhar psicopedagógico. 

 A Aprendizagem x Tecnologia, mundo da informação. 

 Hiperatividade ou falta de limite? 

 Professor como um gestor das relações 

 Relacionamento entre professor e aluno. 

 Pais como ensinar seus filhos a lidar com as emoções? 

 O corpo no processo de aprender. 

 Aprendendo a Incluir e Incluindo para Aprender. 

 Inclusão e mediação escolar – procedimentos. 

 Que tempo eu tenho para educar? 

 Educação Infantil, porque eles mordem? 
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 Agressividade na infância 
 

 
 

SERVIÇOS 
 

O Espaço Conviver e Aprender tem como objetivo auxiliar e mediar os sujeitos para uma 
aprendizagem significativa.  
 O trabalho nesse espaço é evidenciado por profissionais que visam compreender o 
processo de ensino e aprendizagem, como também sentimentos que advém da baixa 
autoestima, essa por sua vez, deve ser entendida primeiramente com o próprio indivíduo 
e depois por seus pares.  
Buscamos intervir nos processos de inadequação da aprendizagem que interferem no 
aspecto emocional, social, físico e cognitivo para que o sujeito aprendente tenha êxito na 
sua vida acadêmica e social. 

 
Quando procurar um psicopedagogo? 

 
 Falta de interesse em ouvir histórias;  
 Dificuldade de seguir rotinas; 
 Hiperatividade;  
 Falta de atenção; 
 Atraso no desenvolvimento global;  
 Dificuldade de adaptação;  
 Inversão de letras, sílabas ou palavras;  
 Adição ou emissão de sons;  
 Leitura e escrita lenta para a idade;  
 Letra ilegível;  
 Desorganização geral na folha por não possuir orientação espacial;  
 Falta de concentração, atenção e memória, notas baixas;  
 Atraso na entrega de trabalhos escolares; 
 Desmotivação e falta de interesse nos estudos; 
 Dificuldade de aprendizagem em relação aos  métodos pedagógicos e no 

relacionamento familiar. 
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Fonoaudiologia: Realizamos triagens, avaliações e terapias fonoaudiológicas 
individuais independente da faixa etária e que apresenta patologia relacionada à voz, 
fala, linguagem oral, linguagem escrita, deglutição, mastigação, respiração e audição, 
aspecto emocional, social, físico e cognitivo para que o sujeito aprendente tenha êxito na 
sua vida acadêmica e social. 

 
Quando procurar um Fonoaudiólogo 

 
 Atraso para iniciar a comunicação oral; 
 Ninguém ou só os pais entendem o que a criança fala; 
 Trocas de sons na fala; 
 Gagueira; 
 Fala com a língua entre os dentes (ceceio); 
 Dificuldades para mastigar e engolir; 
 Respiração oral e boca continuamente aberta; 
 Dificuldades de audição: ouvir a TV em volume alto, desatenção, não responde 

quando é chamado; 
 Dificuldades para compreender o que lhe é falado; 
 Queixas escolares de trocas de letras e dificuldades de leitura; 
 Rouquidão constante, cansaço ou fraqueza vocal; 
 Paralisia cerebral ou Síndrome de Down; 
 Suspeita ou diagnóstico de Autismo; 
 Dificuldades de fala pós AVC (derrame cerebral). 

 
 
Psicologia: Normalmente, as pessoas que nos procuram estão passando por 
alguma dificuldade emocional, ou comportamental ou com objetivo de melhoria 
no crescimento pessoal. 
A psicologia clínica engloba o tratamento de problemas de saúde mental:  depressão, 
ansiedade, fobias, obsessivos e compulsivos, perturbações do comportamento alimentar, 
de personalidade, de comportamento infantil e etc. 

 
Quando procurar uma psicóloga? 

 
 Quando apresentar sintomas: muita tristeza, insônia, dificuldades de 

relacionamento com outra pessoa, choro, ansiedade, medos. 
 Quando estamos passando por um sofrimento. 
 Quando queremos melhorar alguma capacidade ou habilidade. 
 Quando queremos nos conhecer melhor. 
 Quando em determinadas situações difíceis ou dolorosas e a pessoa precisa 

encontrar uma saída para o seu problema. 
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Avaliação Neuropsicológica 

Diagnóstico - Por meio do uso de instrumentos (testes, baterias, escalas) padronizados para 
avaliação das funções cognitivas, o Neuropsicólogo irá pesquisar o desempenho de habilidades 
como atenção, percepção, linguagem, raciocínio, abstração, memória, aprendizagem, habilidades 
acadêmicas, processamento da informação, visuoconstrução, afeto, funções motoras e 
executivas. Esse diagnóstico tem por objetivo poder coletar os dados clínicos para auxiliar na 
compreensão da extensão das perdas e explorar os pontos 
intactos que cada patologia provoca no sistema nervoso central de cada paciente.  
A partir desta avaliação Neuropsicológica é possível estabelecer tipos de intervenção, de 
reabilitação particular e específica para indivíduos e/ou grupos de  pacientes com disfunções 
adquiras ou não, genéticas ou não, primariamente Neurológicas ou  secundariamente a outros 
distúrbios (Psiquiátricos). 

Tratamento (Reabilitação) - Com o diagnóstico em mãos é possível realizar as intervenções  
necessárias junto ao pacientes, para que possam melhorar compensar, contornar ou adaptar-se 
às dificuldades. Essas intervenções podem ser no âmbito do funcionamento cognitivo, ou seja, no 
trabalho direto com as funções cognitivas (memória, linguagem, atenção, etc.) ou com um trabalho 
muito mais ecológico, no ambiente de convivência do paciente, junto de seus familiares, para que 
atuem como co-participantes do processo reabilitatório; junto a equipes multiprofissionais e 
instituições acadêmicas e profissionais, promovendo a cooperação na inserção ou re-inserção de 
tais indivíduos na comunidade quando possível, ou ainda, na adaptação individual e familiar 
quando as mudanças nas capacidades do paciente forem mais permanentes ou de longo prazo. 

 
Quando procurar um nutricionista? 
 
O Nutricionista, mais que isso um Terapeuta Nutricional, que é o profissional capaz de auxiliar 
uma pessoa em relação à estrutura e ao seu consumo alimentar, mas também busca auxiliar a 
entender a ligação entre suas emoções e atitudes alimentares, ou seja relaciona o consumo 
alimentar a pensamentos e sentimentos que possam estar interferindo na alimentação. 

 
 Dificuldades alimentares na infância: A queixa de que a criança não come o suficiente ou 

“não gosta de nada” é bastante frequente, acometendo em média 50% das crianças. 

Características comuns a essas crianças são a restrição e/ou seletividade por 

determinados alimentos ou grupos de alimentos e a neofobia; 

 Crianças, adolescentes e adultos com sobrepeso ou obesidade; 

 Portadores de doenças crônicas não transmissíveis como, hipertensão e diabetes; 

 Tratamento para Transtornos alimentares: São eles a anorexia nervosa, bulimia nervosa, 

transtorno da compulsão alimentar e outros transtornos alimentares específicos; 

 Praticantes de atividade física; 

 Na terceira Idade: Durante a velhice onde ocorre alterações fisiológicas inerentes ao 

processo de envelhecimento ocorrem de maneira particular em cada indivíduo. Perda de 

peso e massa muscular, fadiga e sistema imune vulnerável são situações comuns, mas 

podem ser bastante atenuadas por meio de alimentação balanceada, onde a 

suplementação com antioxidantes poderá ser necessária; 
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 Gestantes: Na gestação as necessidades nutricionais devem ser adequadas para garantir 

aporte nutricional para a futura mamãe e para o bebê que está por vir. 

 
Nossos Especialistas 
 
Daniela Alonso Vieira - Neuropsicopedagoga 
 
Formada em Neuropsicopedagogia pela Universidade Cruzeiro do Sul (UnicSul);  e Pedagogia 
pela Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU); Pós-Graduada em Gestão Educacional - MBA 
pela Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU); Letramento e Pedagogia Empresarial pela 
Faculdades Campos Eliseos; Pós-graduanda em Psicopedagogia Clínica e Institucional pelas 
Faculdades Integradas de Guarulhos (FIG - UNIMESP); Atualmente é Diretora do Espaço 
Conviver e Aprender. Experiência nos cursos de Graduação em Pedagogia e Pós-Graduação em 
Psicopedagogia. É membro da Associação de Psicopedagogia-ABPp. Atua também na 
Capacitação Docente nas áreas de: Alfabetização e Letramento. Assessora diversas instituições 
como neurospicopedagoga. 

 
Letícia Sanches Tomazoli - Fonoaudióloga (CRFa: 2 - 19816) 

Formada em Fonoaudiologia pela Universidade de São Paulo (USP) e pós-graduanda em 
Psiquiatria Infantil pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Atua na 
reabilitação de alterações de aquisição e desenvolvimento de linguagem oral e escrita, além de 
alterações de fala no geral; terapia com crianças com Distúrbios do Espectro do Autismo; e 
orientação e tratamento de profissionais da voz (professores). A profissional ainda realiza 
pesquisas e práticas voltadas para a comunicação de crianças com Autismo. 

Lilian Edviges Torres Ferreira - Neuropsicóloga (CRP: 06/112524) 

Formada em Psicologia pela Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) e pós-graduada em 
Neuropsicologia pelo Centro de estudos em Psicologia da Saude (CEPSIC - HC/FMUSP). 
Atuação Clínica Analítico Comportamental de crianças, adolescentes e adultos. Realização de 
avaliação e reabilitação neuropsicológica; Psicoterapia individual e casal; Orientação vocacional; 
Acompanhamento Terapêutico, Mini cursos e Palestras sobre aspectos cognitivos; testagens e 
diagnósticos. 

Luciana Guerreiro – Psicopedagoga  

Formada em Pedagogia pelo Centro Universitário Hermínio Ometto - UNIARARAS; Pós-graduada 
em Libras pela Universidade Nove de Julho (UNINOVE); Pós-graduanda em Psicopedagogia 
Clínica e Institucional pelas Faculdades Integradas de Guarulhos (FIG - UNIMESP). Profissional 
com experiência no âmbito escolar e reforço de alunos. Atua como Psicopedagoga no 
atendimento clínico e institucional, além de ministrar cursos de formação com especialização na 
área da Matemática. Experiência como docente no Curso de Graduação em Pedagogia. 

Bruna Conceição do Rosário - Psicóloga (CRP: 06/95608) 

Psicóloga pela Universidade São Marcos, Atuação com crianças, adolescentes, adultos e família 

em atendimento Clínico e no Social (Acolhimento de Crianças e Adolescentes em situação de 

vulnerabilidade). Atualmente dedica-se a estudos e prática da Psicologia Clínica na abordagem 
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Psicanalítica, oferecendo serviços de Psicoterapia, Orientação Profissional, Avaliação Psicológica 

e crianças, adolescentes e adultos. 

Juliana Feola Lagareiro – Psicopedagoga 

Psicopedagoga Clínica e Institucional pela Universidade Nove de Julho e Pedagoga formada pela 

Universidade Nove de Julho (Uninove). Professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, 

profissional com experiência em dificuldades na aprendizagem, alfabetização e técnicas de 

estudos.  Atua como Psicopedagoga na Clínica Espaço Conviver e Aprender no atendimento 

clínico institucional, orientação aos pais e reforço escolar. 

Anália da Silva Cafardo, CRP/ 114720 

Formada em Psicologia pela Universidade Braz Cubas (UBC), e extensão em Distúrbio do 

Desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atuação no âmbito escolar com 

atendimento educacional para crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizagem, 

demandas emocionais e comportamentais, alem de Orientação Profissional e projetos pontuais. 

Atendimento clinico na abordagem Cognitivo-Comportamental para crianças, adolescentes e 

adultos. 

Jaqueline Manzano - Nutricionista 

Formada em Nutrição pela Universidade Nove de Julho (UNINOVE). Atuação em escolas com 

atendimentos a crianças e adolescentes. Realização de avaliação nutricional; Elaboração de 

Planos alimentares; Desenvolvimento de projetos de educação nutricional; Acompanhamento 

nutricional de crianças, adolescentes e adultos; Palestras sobre alimentação e nutrição. 
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EDUCAÇÃO INFANTIL 

Na Educação Infantil fazemos um trabalho de orientação, sobretudo na prevenção de 
futuros problemas de aprendizagem, nesse sentido, oferecer parâmetros do 
desenvolvimento infantil e do processo de organização psíquica. Apontar direções para o 
planejamento de atividades a serem realizadas com as crianças, assim como sinalizar 
eventuais dificuldades que as crianças dessa faixa etária podem apresentar. 

ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR 

Plantão de dúvidas 

Visa solucionar problemas pontuais, revisar conteúdos e resolver exercícios, de modo a 
preparar o aluno para provas e outras avaliações. Com um trabalho personalizado, 
identificamos a dificuldade do aluno a fim de compreender a matéria, resolver os 
exercícios com segurança e melhorar seu desempenho escolar. 

Reforço escolar 

Com o intuito de preencher lacunas no aprendizado, revisar conteúdos teóricos, 
desenvolver os tópicos vistos em sala de aula, organizar e preparar tarefas e exercícios 
para fixação, trabalhar habilidades tais como o senso crítico, organização, 
interpretação, coerência e raciocínio lógico.No acompanhamento, o estudante contará 
com o apoio de educadores altamente capacitados e qualificados. 

Orientação de estudos 

A orientação de estudos é uma forma encontrada para dar suporte ao aluno em termos de 
organização escolar. 
Atendemos casos particulares de encaminhamento psicopedagógico. 
A orientação é indicada nos casos em que há alguma dificuldade de estudo que não pode 
ser resolvida de forma imediata. 
O orientador ouve o aluno, o orienta nos estudos, dá dicas e sugestões, motiva e cobra 
estudo, quando necessário. 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Trabalhamos com abordagem multidisciplinar os aspectos, físico, cognitivo, afetivo, social 
e pedagógico, isto é, procuramos conhecer as necessidades especiais do aluno e/ou 
paciente que está sendo atendido, promovendo intervenções com profundidade e 
propriedade, observando e atuando nas dificuldades de aprendizagem como também nos 
avanços e progressos da autonomia e independência. 
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Valores aplicados pelo Espaço Conviver e Aprender  

 

Atendimento – consulta: R$ 80,00  

Desconto para alunos de escolas com parceria R$ 65,00 

 

Cursos Livres para profissionais da Educação – a partir de R$ 50,00  

Desconto de 10% a 20% dependendo do número de participantes. 

 

Palestra em reunião de pais e mestres a partir de R$ 150,00 
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