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RESUMO 

Introdução: O Especialista em Educação Básica tem um grande desafio no trabalho 

educacional, para que a qualidade do ensino aprendizagem seja assegurado em sua totalidade. 

O trabalho desenvolvido por esse profissional é fundamental no auxílio ao professor e alunos, 

para que haja a qualidade é maior êxito no processo ensino aprendizagem. Compreende se que 

a postura do especialista deve ser inovadora, ousada, dinâmica, sendo necessária a busca de 

alternativas para solução de problemas, autoconfiança, além de buscar a formação continuada 

e a tranquilidade de um saudável ambiente de trabalho. Objetivo: O objetivo desse artigo foi 

ressaltar a importância e o desafio atual do Especialista da Educação Básica no âmbito escolar. 

Metodologia: Como metodologias utilizamos a pesquisa bibliográfica e a sugestão de 

montagem de oficinas pedagógicas. Resultados e discussão: O trabalho do Especialista em 

Educação Básica envolve estimular os docentes a desenvolverem temáticas e atividades de 

forma criativa, inventiva e empreendedora. Sendo assim, propusemos duas oficinas 

pedagógicas com docentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental. A oficina 1 com a temática 

o “bullying”, foi elaborada para professores do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental e teve como 

objetivo trabalhar e desenvolver a conscientização e prevenção dos alunos, família e 

capacitação dos professores sobre a necessidade de ações de intervenção contra o bullying no 

ambiente escolar. A oficina 2, voltada para os docentes dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, teve como temática “dificuldades de aprendizagem leitura e escrita” e objetivou 
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identificar os possíveis motivos que levam a dificuldade de aprendizagem e a aplicação de 

diferentes métodos de ensino que melhor se adequem as necessidades individuais dos alunos. 

Conclusão: O profissional Especialista da Educação Básica atua junto ao professor e ao aluno, 

desenvolvendo estratégias que permitam uma aprendizagem significativa e o desenvolvimento 

das habilidades e competências inerentes a cada faixa etária e educacional. O Especialista deve 

se preparar para promover um ambiente educacional criativo, empreendedor e motivador que 

leve professores e alunos a interagirem com afetividade e respeito mútuos favorecendo novas 

formas de aprendizagem e aquisição de conhecimentos.  

 

PALAVRAS CHAVES: Especialista da Educação Básica. Aprendizagem significativa. Ensino 

Fundamental.  

 


