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Introdução: A aplicação das provas Piagetianas, possibilita conhecer as condições,
funcionamento e o desenvolvimento das funções lógicas do sujeito.Sua aplicação nos
permite investigar o nível cognitivo em que a criança se encontra e se há defasagem
em relação a sua idade cronológica, ou seja, um obstáculo epistêmico.  Uma criança
com dificuldade de aprendizagem poderá ter uma idade cognitiva diferente da idade
cronológica.Esta criança encontra se com defasagem cognitiva e que pode ser a causa
de suas dificuldade de aprendizagem, pois será difícil para a criança entender um
conteúdo que está acima da sua capacidade cognitiva.  Objetivo:   A aplicação das
provas Piagetianas tem como objetivo identificar o nível do pensamento do sujeito e
reconhecer as diferenças funcionais realizando um estudo predominante qualitativo.
Metodologia:  A seleção das provas  operatórias varia de acordo com a idade de cada
criança. Na realização das provas com crianças de 9 anos, utilizamos questionários que
abrangem os seguintes temas : Conservação de peso, superfície,  liquido,
comprimento, mudança de critério; quantificação da inclusão de classe; interseção de
classe; espaço unidimensional e Bidimensional. Resultados: O trabalho realizado teve
um resultado significativo dentro dos objetivos a serem alcançados, pois por meio
deles, conseguimos identificar o nível de aprendizagem da criança através das provas
piagetianas.
Portanto ao final constatamos que a criança, mesmo com algumas dificuldades,
conservou suas respostas afirmando ter conhecimento do que estava sendo proposto.
Mesmo sendo contrariada a criança expressava sua opinião com firmeza. Com isto foi
possível identificar que a criança alcançou um resultado proporcional a sua idade e ao
nível esperado pelas educadoras.
 Conclusão: Conclui-se que o trabalho nos proporcionou uma experiencia gratificante,
para nossa pratica docente, para que possamos buscar melhores formas de trabalhar e
estimular nossos alunos quanto as suas dificuldades cognitivas encontradas.
Portanto esta atividade trouxe ao grupo um momento  único, sendo levado para além
da sala de aula.
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