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RESUMO 

 

Funções Executivas (FE) são habilidades que reúnem aspectos como 

flexibilidade cognitiva, memória de trabalho, controle inibitório, planejamento, 

autorregulação que permitem controlar comportamentos direcionados a 

objetivos. Estas habilidades seguem distintas trajetórias de desenvolvimento, até 

o início da idade adulta. A escola proporciona um ambiente rico em estímulos 

das funções executivas pela vivência diária em sala de aula. No Brasil verifica-

se uma carência de materiais para a intervenção nestas habilidades para 

crianças em idade escolar, especialmente a partir do 3º ano. Este estudo tem 

por objetivo adaptar um Programa de Intervenção em Autorregulação e Funções 

Executivas (PIAFEX) para alunos de 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental I, 

buscando o aprimoramento da prática docente e do desempenho escolar dos 

alunos. Esse trabalho está dividido em duas fases, a primeira envolve a 

adaptação realizada pela autora e a segunda a avaliação da adaptação por um 

grupo de 6 professores que lecionam para crianças do 3º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental I, sendo 2 de cada ano escolar.O PIAFEX visa o desenvolvimento 

das FE em crianças do Ensino Fundamental, incluindo habilidades como 

organização, planejamento, inibição de impulsos, atenção, memória de trabalho, 

metacognição e regulação emocional. A adaptação levou em conta a adequação 

aos conteúdos de cada ano e as funções que se pretende desenvolver dentro do 

grupo das FE. Na segunda fase desse estudo os professores passaram por uma 

formação sobre FE para a compreensão das habilidades que podem ser 

desenvolvidas com o material adaptado. Esta formação conseguiu atingir o 

objetivo principal de introduzir conceitos importantes sobre FE e autorregulação. 

Todas as atividades adaptadas do PIAFEX foram apreciadas pelos professores 

através de questionários de avaliação respondidos a partir da sua realidade de 

sala de aula. De modo geral as professoras concordaram com as atividades, e 

os apontamentos feitos por elas resultaram em novas adaptações ao material. 

Verificou-se com esse estudo, que foram propostas atividades coerentes à fase 

de desenvolvimento das crianças do 3º ao 5º ano para o desenvolvimento de FE 

e autorregulação nessa fase de escolarização. 

Palavras Chaves – Funções Executivas, Autorregulação, Aprendizagem, 

Dificuldades de Aprendizagem. 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

Executive Functions (EF) are skills that bring together aspects such as cognitive 

flexibility, working memory, inhibitory control, planning, self-regulation that allow 

us to control goal-directed behaviors. These abilities follow distinct trajectories of 

development until early adulthood. The school provides a rich environment for 

executive functions stimulation during daily living in the classroom. In Brazil, there 

is a lack of materials for intervention in these skills for school-age children, 

especially from the 3rd year. This study aims to adapt a Program of Intervention 

in Executive Functions and Self-Regulation (PIAFEX) for students in 3rd to 5th 

grades of Elementary School, to improve teaching practice and students' school 

performance. This work is divided in two phases, the first one involves the 

adaptation carried out by the author and the second the evaluation of the 

adaptation by a group of 6 teachers of children in the 3rd to 5th year of Elementary 

School, two of them for each school grade. PIAFEX aims at the development of 

EF in elementary school children, including skills such as organization, planning, 

inhibition of impulses, attention, working memory, metacognition and emotional 

regulation. The adaptation considered the adequacy to the contents of each year 

and the functions that are intended to be developed within the group of EF. In the 

second phase of this study, the teachers underwent training in EF to understand 

the skills that can be developed with the adapted material. This training has 

achieved the main goal of introducing important concepts about EF and self-

regulation. All the PIAFEX adapted activities were appreciated by the teachers 

through assessment questionnaires answered from their classroom reality. In 

general, the teachers agreed with the activities, and the notes made by them 

resulted in new adaptations to the material. It was verified with this study that 

coherent activities were proposed to the development phase of children from 3rd 

to 5th year for the development of EF and self-regulation in this phase of 

schooling. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Ser professor nos dias de hoje é assumir um grande desafio. Além da 

preocupação de ter uma boa formação que o qualifique da melhor forma 

possível, é preciso aprender as melhores ferramentas e estratégias de ensino no 

seu trabalho diário, e como também aprender a lidar com os desafios 

educacionais. Muitas vezes, estes desafios levantam questões, que por mais 

que a prática e a experiência sejam sólidas, elas não são suficientes.  

 Os desafios, que envolvem a educação no Brasil, são inúmeros: números 

grandes de alunos por sala, a falta de estrutura nas instituições para receber a 

demanda, falta de envolvimento familiar no processo educacional dos filhos, 

dificuldades de aprendizagem, carência de formação continuada necessária 

para atender os problemas de ensino e aprendizagem, carência de material 

adequado para desenvolver as habilidades necessárias para a adequação do 

aluno frente aos deseafios diários expostos, entre outros. E a pergunta que 

sempre surge é: “o que fazer frente a tudo isso?” 

 Refletir sobre estas questões e muitas outras, que são levantadas sobre 

a educação, veio fomentar a busca por conhecimentos que pudessem de alguma 

forma agregar e possibilitar novas formas de ensino ao trabalho dos professores.  

 A prática pedagógica em sala de aula mostra que os alunos estão cada 

vez mais curiosos e estimulados para quererem aprender, mas muitas vezes de 

forma rápida e pronta. Entretanto, sua busca para a aprendizagem tem se 

tornado cada vez mais superficiais e sem envolvimento para aprofundar seus 

saberes. Tanta velocidade e rapidez em querer aprender, associa-se cada vez 

mais ao mundo globalizado, com notícias e informações rápidas em quantidades 

maiores, e os alunos querendo saber tudo ao mesmo tempo, mas, muitas vezes, 

sem um aprofundamento maior. Será que as dificuldades que eles têm de se 

envolver e se sentirem protagonistas da sua aprendizagem é justificada apenas 

pela grande quantidade de conteúdos sem significado a que eles têm contato? 

Ou refere-se à falta de desenvolvimento de habilidades de planejamento e auto-

organização? 
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 A partir das dificuldades que os professores têm de lidar com os alunos, 

os professores acabam tirando conclusões que muitas vezes são superficiais, 

sem embasamento e acabam criando rótulos ou discursos infundados como: 

“meus alunos não conseguem prestar atenção na aula por mais de 15 minutos 

por mais que eu faça aulas atrativas e envolventes”, “tenho uma turma muito 

descompromissada e desorganizada”, “muitos alunos não fazem a lição de 

casa”, “eles não conseguem ouvir a opinião dos outros e muitas vezes não 

conseguem esperar um amigo expressar uma opinião”, e assim, muitas outras 

falas são repetidas diariamente pelos professores que têm dificuldades para 

encontrar possíveis soluções para estes problemas. 

 A dificuldade que os alunos têm de controlar o seu comportamento, 

pensamento e emoção perante as situações em que vivenciam na escola ou fora 

dela, prejudicam substancialmente na sua vida diária, não conseguindo 

organizar os seus estudos ou concluir suas tarefas, prejudicando a sua atenção 

e não conseguindo controlar os seus impulsos perante os desafios diários. 

 Portanto, promover o desenvolvimento das suas habilidades de atenção, 

organização, controle inibitório que muitas vezes podem ser melhor estimuladas 

pelas atividades em sala de aula, estabelecimento de interações sociais mais 

adequadas nos diferentes ambientes de seu convívio, permitirá um aprendizado 

mais eficaz. 

 No âmbito escolar a quantidade de alunos com dificuldades em aprender 

é considerável, mas será que por meio de uma ferramenta mais adequada para 

o trabalho do professor, pode-se proporcionar condições mais eficazes de 

aprendizagem e assim, conseguir ter um grupo de alunos mais responsáveis 

pela sua própria aprendizagem? 

Dados do primeiro estudo nacional para o desenvolvimento de 

Autorregulação e Funções Executivas com o PIAFEX (DIAS, 2013) mostraram 

ganhos nestas habilidades pré-escolares (5 anos) e do 1º ano do Ensino 

Fundamental (6 anos) com atividades que foram conduzidas pelas professoras 

durante um período de aproximadamente 4 meses. A comparação entre o grupo 

participante da intervenção com o grupo controle mostrou que as crianças da 

Educação Infantil tiveram ganhos nas habilidades de atenção e inibição, 
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conforme avaliados por testes de desempenho. Os ganhos para as crianças do 

1º ano foram ainda mais expressivos, com diferenças significativas entre os 

grupos em medidas de atenção, inibição e flexibilidade, conforme avaliados por 

testes de desempenho, memória de trabalho e planejamento, conforme 

mensurados por uma medida funcional de FE na pesquisa realizada (DIAS, 

2013). 

Com isso, tendo por base os resultados das pesquisas realizadas, este 

programa demonstrou ser eficaz para o desenvolvimento das habilidades dos 

educandos, os auxiliando no manejo de situações e desafios diários na obtenção 

de resultados positivos para o seu desenvolvimento.  

A partir desta reflexão a presente dissertação tem como objetivo adaptar 

um Programa de Intervenção em Autorregulação e Funções Executivas 

(PIAFEX) para crianças do 3º ao 5º ano com idade entre 8 e 10 anos para 

verificar sua adequação juntamente com os professores. O material adaptado 

trará para a sala de aula a reflexão e a prática de atividades dirigidas que 

possibilitarão um desenvolvimento eficaz das Funções Executivas das crianças. 

São instrumentos desenvolvidos para estimular funções imprescindíveis para o 

desenvolvimento de habilidades acadêmicas e de interação social, permitindo ao 

aluno e ao professor um trabalho dentro do espaço da sala de aula mais 

significativo, concreto e eficaz. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 A educação, desde muito tempo, tem permeado caminhos em outras 

áreas do conhecimento para se apoiar e encontrar respostas para os desafios 

de ensino e aprendizagem. Foi preciso buscar novos conhecimentos na 

Medicina, na Psicologia, e hoje com muito mais espaço na educação, a 

Neurociência tem trazido subsídios imprescindíveis para a atuação do educador, 

compartilhando conhecimentos para a compreensão dos processos do aprender 

dos educandos, como também, ferramentas para superar as dificuldades dos 

alunos na aprendizagem (GOSWAMI, 2006; GOSWAMI, 2008; KELLY, 2008). 

 Assim, a Neuropsicologia contemporânea, muito tem estudado os 

aspectos da cognição para compreender os processos relacionais do indivíduo 

com o seu aprender. Com isso, os estudos e as pesquisas na área de funções 

executivas têm crescido muito e ganhado cada vez mais espaço na 

Neuropsicologia por ser responsável pela organização, execução e conclusão 

das ações na vida das pessoas (REPPOLD et al.,2012). 

 2.1.  Definição 

 As Funções Executivas também conhecidas como controle cognitivo ou 

controle executivo (DIAMOND, 2014) são conjuntos de habilidades que 

associadas, permitem a pessoa encaminhar ações adequadas frente às 

situações que vivencia (MALLOY-DINIZet al., 2008). Estas funções oportunizam 

ao indivíduo alternativas frente ao meio em que vive, conseguindo direcionar, 

organizar, regular, gerenciar, e assim fazer ações simples, mas indispensáveis 

no seu dia a dia (MATTOS; COUTINHO, 2007).  

 O indivíduo com funções executivas preservadas e adequadamente 

desenvolvidas conseguirá no seu cotidiano, estabelecer objetivos de uma 

determinada situação que queira atingir, e elaborar as estratégias necessárias 

para conseguir chegar à sua meta, sempre baseado nas suas experiências. 

Concomitante, deverá manter o foco de sua atenção nas suas ações, 

acompanhar as suas estratégias na realização de objetivos. Durante a execução, 

guardará na sua memória tudo que deverá utilizar de conhecimento para não 
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perder a atenção. Mesmo sendo influenciadas por acontecimentos externos, 

suas ações deverão manter a ordem e a sequência, para não perder o objetivo 

a ser alcançado, assim impedindo respostas a estímulos concorrentes que 

possam servir como distratores (MALLOY-DINIZ et al., 2008; MATTOS, 

COUTINHO, 2007). Portanto, as funções executivas são responsáveis em 

gerenciar as funções cognitivas, comportamentais e mesmo emocionais 

(SEABRA et al.,2014). 

 As funções executivas podem ser vistas como um “guarda-chuva” que 

abarca diferentes processos cognitivos: habilidades de planejamento e 

organização, manutenção de estar bem e disposto, atenção seletiva e controle 

inibitório. Estas habilidades são altamente importantes para o desenvolvimento 

do indivíduo e adaptação ao meio (PENNINGTON, 1997; GOLDMAN - RAKIC, 

2006; BEST et al., 2009). 

Alterações nas Funções Executivas podem estar presentes em diferentes 

condições clínicas. O Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, 

na quinta edição – DSM-5 (APA, 2014) define os transtornos do 

neurodesenvolvimento como um grupo de condições que se manifestam bem 

cedo nos indivíduos durante o período de desenvolvimento. Muitas vezes estas 

condições se manifestam nestes indivíduos antes do período que ele frequentará 

a escola, entretanto é com a entrada dessas crianças nestes ambientes que 

essas condições se tornam mais evidentes. Estas dificuldades estão engajadas 

nos âmbitos pessoais, sociais, acadêmicos e ocupacionais. Elas se expressam 

nas limitações específicas de aprendizado e controle executivo a prejuízos 

globais de habilidades sociais e inteligência, que estão presentes nestes 

transtornos (APA, 2014). 

As alterações nas funções executivas estão presentes em diversos 

transtornos: Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (CARREIRO et 

al.,2014; MATTOS, 2003), Transtornos da Aprendizagem (CARREIRO et 

al.,2014; DIAS et al.,2011), Transtornos do Espectro do Autismo (ORSATI et 

al.,2008; SINZIG et al., 2008), entre outros. Estes tipos de transtornos são 

encontrados com certa frequência dentro da sala de aula. Por isso, a grande 

importância em intervenções nas funções executivas em crianças que 



  

16 
 

apresentem tais transtornos ou não, para diminuir os seus impactos funcionais 

ou simplesmente estimular para um desenvolvimento mais pleno de cada 

habilidade dentro das Funções Executivas (MECCA et al.,2014). 

 

2.2. Organização Cerebral e Funções Executivas 

 O cérebro humano desempenha diferentes funções em complexa 

sintonia, mas como toda organização existe um grande responsável por estas 

funções que é o córtex pré-frontal (GOLDBERG, 2002). Ele representa entre um 

terço e um quarto da massa do córtex e sua complexa rede de interconexões 

permite desempenhar o seu papel de forma mais completa, porque consegue 

estruturar os processos cerebrais através das amplas redes que está 

coordenado com as regiões motoras, perceptivas e límbicas do cérebro 

(GOLDMAN – RAKIC, 2006) 

 Pesquisas feitas destacam a relevância do córtex pré-frontal para o 

desempenho das funções executivas (DUNCAN; OWEN, 2000; GAZZANIGA, 

2006; MALLOY-DINIZ et al., 2008). O principal papel dos lobos frontais é permitir 

ao indivíduo variedade de ações para que não tenha sempre as mesmas 

respostas e soluções frente aos desafios encontrados, e que tenha sempre 

novas formas de solucionar um problema, com criatividade e condições de 

escolhas para sair de uma situação, seja ela favorável ou não, agir perante as 

situações com manejo e planejamento (GOLDBERG, 2002). 

 No córtex pré-frontal ocorre a execução de uma significância de funções 

que são imprescindíveis para a elaboração de objetivos e metas que serão 

organizados pelo indivíduo (GOLDMAN-RAKIC, 2006). É por meio destas 

funções que é possível coordenar as habilidades cognitivas necessárias para o 

desenvolvimento dos projetos, organizar estas tais funções e logicamente aplicá-

las de modo efetivo seguindo uma logística importante para a finalização e 

cumprimento do que se quer tanger. Portanto, através dele é possível saber se 

obterá êxito ou não nas atividades executadas pelo indivíduo para chegar aos 

seus objetivos principais (GOLDBERG, 2002). 
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 Cognição humana e o córtex pré-frontal estão intimamente ligados, como 

se a cognição fosse o material necessário para que as funções dos lobos frontais 

possam executar suas tarefas e ações de forma conjunta e equilibrada. Sem esta 

sintonia, ocorrem falhas em vários mecanismos das nossas funções executivas, 

que serão descritas nesta seção (GOLDBERG, 2002). 

 O córtex pré-frontal apresenta um nível de especialização funcional, onde 

cada organização neural está engajada com características cognitivas e 

comportamentais específicos (MALLOY-DINIZ et al., 2008). Portanto, as 

relações que se estabelecem entre o córtex pré-frontal e as funções cognitivas 

complexas, são resultantes de diversas funções distribuídas por partes e 

circuitos neurais distintos, e apesar das partes cerebrais que eram vistas apenas 

como responsáveis pela questão motora, também têm sido apontadas com 

vinculação as funções executivas (RIVA,2013). 

 Quando as ativações cerebrais na região do córtex pré-frontal não 

acontecem de forma adequada, os indivíduos passam a apresentar 

comportamentos inadequados, inadaptação social, dificuldade em desassociar 

informações ou tomar decisões, comportamento atípico, desorganização com as 

suas atividades diárias e falta de controle emocional, sendo referido a sintomas 

disexecutivos ou déficits das funções executivas (MALLOY-DINIZ, 2010). Estas 

alterações nos indivíduos, também conhecido como Síndrome Disexecutiva 

(MUNOZ-CESPEDES; TIRAPU-USTARROZ, 2004) ocasionam fortes alterações 

na vida do indivíduo, tanto no âmbito escolar, como pessoal e também familiar. 

É caracterizada por deficiências em partes do domínio cognitivo, que está 

intimamente ligado a atenção e as funções executivas, estas que controlam e 

regulam outras habilidades e comportamentos (CUNHA, 2015). 

 Portanto, os estudos e as pesquisas direcionam para o córtex pré-frontal 

o principal responsável pelas funções executivas, e que falhas ou impedimento 

do seu funcionamento, irão ocasionar problemas na organização e boa conduta 

do indivíduo, frente aos novos desafios diários que estamos constantemente 

expostos. 
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2.3.   Modelo de Múltiplos Processos 

 Conceituar as habilidades dentro das funções executivas é bastante 

complexo, porque diversos teóricos e pesquisadores as dividem de formas 

diferentes, mas em comum, todos acreditam que não é formada por uma única 

competência, mas se divergem com relação as quais seriam os seus elementos 

propriamente (SEABRA et al.,2014). 

O presente trabalho utilizará o Modelo de Múltiplos Processos 

(DIAMOND, 2013; MIYAKE et al.,2000) porque é o que nos permite compreender 

o funcionamento cognitivo de modo mais completo e será utilizado como base 

para este trabalho. 

O Modelo de Múltiplos Processos refere-se à existência de fatores 

relativamente independentes, em vez de um único fator para baterias de funções 

executivas (SEABRA et al., 2014). E estes fatores se referem às principais 

funções executivas: flexibilidade cognitiva, memória de trabalho e controle 

inibitório (DIAMOND, 2013; MIYAKE et al., 2000). E as outras funções, não de 

menor importância, mas que se relacionam de outra forma com estas 

habilidades, são as chamadas funções executivas superiores: planejamento, 

raciocínio e resolução de problemas (GAZZANINGA et al., 2006; MALLOY-DINIZ 

etal.,2008). E outras habilidades que são pesquisadas e mencionadas em 

trabalhos científicos (GAZZANINGA et al,2006; MALLOY-DINIZ et al., 2008; 

PENNINGTON, 1991) como planejamento, tomada de decisão, fluência e 

monitoramento, estão engajadas nas três principais habilidades de acordo com 

as pesquisas feitas por Diamond (SEABRA et al.,2014). 

As funções executivas exercem papéis fundamentais na vida dos 

indivíduos, permitindo ações no seu dia a dia para resolver problemas e tomadas 

de decisões, com isso, a necessidade de compreender com profundidade estas 

habilidades, como sendo o “coração” das ações sociais fundamentais para a 

construção da personalidade e formas criativas para lidar com as mais diversas 

situações vividas pelas pessoas (LEZAK, 1981). 

A seguir serão descritas as habilidades principais das funções executivas 

e as suas relações. 
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2.3.1. Inibição ou Controle Inibitório 

Nas relações que estabelecemos com as pessoas, seja de cunho pessoal 

ou profissional, estamos a todo o momento monitorando as nossas ações 

através de um controle que nos impede de dizer ou fazer coisas que para o 

momento da situação, pode se tornar inadequado ou inapropriado. Quantas 

vezes perante uma situação de conflito nos controlamos para não “perder a 

cabeça” e tomar ações precipitadas para que o momento não se torne pior do 

que ele realmente é. Tudo isso que acontece com as pessoas é controlado por 

processos cognitivos que fazem este monitoramento, chamado de inibição ou 

controle inibitório. 

Este tipo de controle que está no núcleo das Funções Executivas 

(DIAMOND, 2013) está intrinsecamente ligado à capacidade que o ser humano 

tem de inibir respostas ou se controlar perante estímulos distratores que 

impedem o andamento de uma situação, como também impedir ou desviar 

respostas para o momento vivido (MALLOY-DINIZ,2014), assim como os 

processos de atenção, pensamentos e emoções (DIAMOND, 2013; SEABRA, 

2014). 

Uma característica presente nesta habilidade é o controle da 

impulsividade perante as situações que podemos estar sujeitos. Um indivíduo 

que consiga controlar a sua impulsividade perante uma situação de risco, 

apresenta um controle da sua ação. A impulsividade é um fenótipo complexo 

caracterizado por diferentes manifestações cognitivas e comportamentais. Ela 

acontece quando não existe o controle do seu comportamento e se tem uma 

ação inesperada, pessoas impulsivas comparadas a pessoas com o mesmo 

nível intelectual não conseguem planejar as suas ações (MALLOY-DINIZ, 2010). 

O indivíduo em contato com uma situação que precise inibir suas ações, 

ele precisa ter o autocontrole, é uma particularidade no controle inibitório que 

está associada ao comportamento e ao controle sobre as emoções vivenciadas, 

precisará resistir e não agir por impulsividade (DIAMOND, 2013). 

A atenção seletiva ou executiva é uma categoria dentro do controle 

inibitório que tem uma relevância substancial nas atividades exercidas por esta 
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habilidade. Ela corresponde a um conjunto de processos que leva a seleção ou 

priorização no processamento de certas categorias de informação, isto é, 

atenção é o termo que se refere aos mecanismos pelas quais se dá a seleção 

(HELENE; XAVIER, 2013). O controle da atenção, em meio a estímulos externos 

ou internos, é chamado de controle de interferência. Essa atenção está ligada a 

situações que temos diversos estímulos, por exemplo, uma sala de reuniões, em 

que precisamos isolar apenas uma pessoa para poder ouvi-la com mais atenção.  

E quando temos que descriminar estímulos que não sejam relevantes para o 

momento que esteja sujeito, é chamada de atenção seletiva ou concentrada. 

Essa atenção intencionada permite desconsiderar ou controlar a atenção para 

aquilo que queremos baseado no nosso intuito ou pensamento (SEABRA, 2014; 

DIAMOND, 2013; DRAKE, 2007). A atenção tem a capacidade de ajudar, 

favorecer ou impedir processos neuropsicológicos, como a memória, a 

percepção ou a linguagem. 

O controle inibitório ou inibição é uma habilidade imprescindível para uma 

ação adequada frente aos desafios enfrentados nas relações humanas. Ser 

disciplinado proporciona para a pessoa organização e planejamento para 

resolver os seus problemas diários e tomar decisões corretas e condizentes ao 

que está vivendo, assim, poder se desfazer de velhos hábitos de pensamentos 

ou ações, e ressignificar novas atitudes e melhores resoluções para os 

problemas. Os seres humanos muitas vezes mantêm as mesmas ações frente 

às rotinas que lidam no seu dia a dia, mas a habilidade de controle inibitório 

permite ao indivíduo fazer as suas escolhas e trocar as suas ações para que 

assim, tenha uma adaptação melhor ao seu meio (DIAMOND, 2013). 

Pensar em controle inibitório, também é pensar no controle dos 

pensamentos que nos acometem em muitas situações e precisamos do controle 

desta interferência para não sermos impedidos da realização ou continuação de 

uma atividade em execução, conhecida e designada como inibição cognitiva. 

Todas estas características do controle inibitório colaboram para a habilidade de 

autorregulação que integra a inibição de respostas comportamentais e inibição 

da atenção e concomitantes, e altos níveis de estimulação emocional, 

motivacional e cognitiva (DIAMOND, 2013). 
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2.3.2.  Memória de Trabalho 

A memória de curto prazo acontece de uma forma superficial, onde o 

indivíduo recebe a informação e o armazenamento é temporário e simples, 

assim, diferenciando da memória de trabalho (BADDELEY, 2012; DIAMOND, 

2013), porque ela é constituída por uma série de componentes ou subsistemas, 

que combinam o armazenamento e manipulam a informação (BADDELEY, 

2012). 

A habilidade Memória de Trabalho ou Memória Operacional é outra parte 

constituinte das funções executivas (DIAMOND, 2013). Define-se pela 

capacidade de armazenar e processar simultaneamente a informação 

(BADDELEY, 1996), ou seja, são as representações transitórias de informações 

relevantes à tarefa (GAZZANIGA et al.,2006). É a capacidade que o indivíduo 

tem de guardar a mensagem, organizar os dados relevantes para a realização 

de uma atividade que exija as funções cognitivas como o raciocínio, a percepção 

e a resolução de problemas. A relação entre memória e raciocínio é intrínseca, 

onde o raciocínio depende das informações armazenadas pela memória para 

agir, ou seja, é muito importante dar sentido a tudo que aconteceu ao longo da 

vida, porque as experiências atuais ressignificam o que aconteceu antes na 

memória do indivíduo. Portanto, estabelecemos relações que deem significado 

tanto na linguagem escrita como na falada, quando retemos um cálculo mental 

acionamos os dados na memória de trabalho para resolver a operação, e 

também nos momentos que precisamos modificar planos de ação para 

acrescentar ou trocar novas informações (DIAMOND, 2013; GAZZANIGA et 

al.,2006). 

A memória de trabalho é necessária para dar significado às situações que 

são vivenciadas ao longo do tempo. Os registros de experiências do momento 

precisam ser armazenados para ocorrer uma relação com as novas experiências 

que estarão por surgir. E conseguimos através dela, relacionar assuntos que 

aparentemente não possuem relação, fazer novas conexões de dados e dar 

nossos significados através da capacidade de raciocínio. A criatividade permite 

como um ingrediente a mais, recombinar novos detalhes e jeitos diferentes, 
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assim, estabelecendo planos e decisões para situações futuras (DIAMOND, 

2013). 

De acordo com Baddeley (2012), que descreveu em sua pesquisa um 

sistema de gerenciamento informacional que se divide em quatro componentes 

relacionais. Começando pelo “executivo central”, ele é responsável por controlar 

e coordenar a alça fonológica (conserva o conhecimento escrito e falado) e o 

esboço visuoespacial (guarda e executa as informações de forma visual, 

espacial e temporal), que são extremamente necessários para dar significado a 

todas as experiências ao longo da vida do indivíduo, conseguindo armazenar em 

sua mente os acontecimentos vividos e os que estarão por vir (DIAMOND, 2013). 

O último elemento apontado por ele (BADDLEY, 2000), que foi acrescentado um 

pouco tempo depois, o buffer ou retentor episódico, que consiste em retirar as 

informações na memória episódica, deixando a disposição temporariamente 

para que sejam feitas as conexões, ou seja, os episódios das nossas vivências, 

e se necessário, seja ressignificada pelo sistema. 

O executivo central também está envolvido em tarefas cognitivas, como o 

cálculo mental e a resolução de problemas. O modelo sugere que todos os 

elementos da memória de trabalho têm as suas limitações e são todos 

dependentes uns dos outros (BADDELEY, 2012). 

2.3.3.  Flexibilidade Cognitiva 

A habilidade de Flexibilidade Cognitiva comparada com as outras 

habilidades descritas (controle inibitório e memória de trabalho) tem o seu 

desenvolvimento mais demorado (DAVIDSON et al., 2006). É a capacidade que 

o indivíduo tem de mudar a sua atenção, ponto de vista, pensamentos, regras 

perante uma situação, para encontrar uma melhor resolução ou resposta frente 

ao momento. Estas mudanças de percepção só acontecem se conseguirmos 

bloquear a nossa ideia anterior e ativar a memória de trabalho para criar uma 

nova ideia, uma nova forma de ver a situação. Assim, a flexibilidade cognitiva 

necessita das relações com a memória de trabalho e controle inibitório para 

acontecer, se desenvolvendo após o amadurecimento delas (DIAMOND, 2013; 

SEABRA et al, 2014). 
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Esta habilidade é extremamente necessária no mundo de hoje, onde 

precisamos mudar e criar novas posturas e ações, frente aos problemas que 

enfrentamos (DAVIDSON, 2006). Ser flexível o necessário para conseguir se 

adaptar as condições ou novas situações, muitas vezes precisando assumir a 

postura equivocada e usufruir de oportunidades que surjam de maneira 

inesperada, e assim adotando uma nova ação frente ao desconhecido 

(DIAMOND, 2013). 

2.3.4 – Planejamento  

O planejamento é uma habilidade relacionada com um objetivo que se 

quer alcançar, estipulando formas ou caminhos para almejar o desejo, através 

de uma organização de ações e de ferramentas que serão fundamentais para a 

obtenção do êxito final (MALLOY-DINIZ, 2010). 

As ações do sujeito para se conseguir atingir o objetivo serão 

primeiramente de examinar a situação, pensar quais serão os passos 

necessários para caminhar rumo ao objetivo principal, verificar as inúmeras 

possibilidades concorrentes e escolher a melhor, assim, seguir pela direção que 

traga mais benefícios (MALLOY-DINIZ, 2010). 

Para se planejar uma ação pode-se pensar em três elementos 

necessários para executá-lo. Num primeiro momento precisa-se pensar qual 

será o objetivo principal a ser alcançado e os subobjetivos que estarão juntos, 

estes subobjetivos estão ligados a todos os pormenores que estarão juntos com 

o objetivo principal, que podem ser desde pequenas ações para sustentar e ir 

em direção à meta ou ações conjuntas que seguirão até o final do cumprimento 

do que se quer atingir. Em seguida, ao escolher um objetivo é preciso se pensar 

que junto com ele terão as consequências, estas que podem ser positivas ou 

negativas para suas ações. E por último, se pensar em estratégias para atingir 

também os subobjetivos, e quais serão os planos para a conquista deles 

também. Tanto os objetivos como os subobjetivos, estão intrinsecamente 

relacionados e andarão juntos até a concretização do seu plano de ação 

(GAZZANINGA et al., 2006). 
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2.3.5. Autorregulação 

A autorregulação refere-se aos processos cognitivos e comportamentais, 

que são motivados principalmente por vontades e a manutenção da excitação 

emocional, motivacional e cognitivo. E são considerados importantes para as 

relações sociais, profissionais, para almejar um objetivo e a sua própria 

autoestima. A partir desta visão, todas as vivências que o indivíduo tiver, tanto 

para o seu desenvolvimento psicológico como comportamental, será 

determinada por várias funções acionadas por processos de sistemas 

operacionais distintos que relacionados entre eles, ditarão o comportamento e 

ação da pessoa. Caso o sistema receba alguma informação que precise 

remanejar a ação, modificando estratégias, possivelmente surgirá um novo 

comportamento e novas possibilidades de funções psicológicas (BLAIR; 

DIAMOND, 2008). Isto é, o indivíduo conseguirá perante a situação ter novas 

formas de ver e sentir o que está fazendo, e assim, construindo novas formas de 

se relacionar com a informação. 

As pesquisas em funções executivas trazem abordagens que se 

direcionam principalmente para a cognição e o controle inibitório, que acreditam 

que sejam os controles das emoções. Mas pouco tem se pensado que o uso das 

emoções nas vivências do dia a dia pode contribuir de forma favorável para o 

amadurecimento do comportamento do indivíduo. A autorregulação tem a 

capacidade de controlar as emoções que não sejam favoráveis e estimular as 

emoções que são benéficas para o indivíduo. O equilíbrio das emoções permitirá 

um comportamento ajustado do indivíduo no meio que ele vive e convive, 

favorecendo a aprendizagem e tendo uma boa relação interpessoal, mas para 

ocorrer a autorregulação no processo de desenvolvimento, é preciso equilíbrio 

entre emoção e cognição, caso contrário a desregulação tenderá para problemas 

psicopatológicos (BLAIR; DIAMOND, 2008). 

No âmbito escolar, o insucesso dos alunos muitas vezes está relacionado 

com as dificuldades de aprendizagem ou a falta de interesse, sem levar em conta 

as inter-relações de emoção e cognição, que é a base do desenvolvimento 

emocional, atenção e autorregulação.Os objetivos maiores da escola são os 

processos de ensino e aprendizagem, mas pensar somente nos conteúdos 
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ensinados e deixar de lado características que são imprescindíveis para a sua 

promoção, o ensino na sua totalidade poderá estar fadado ao fracasso.  

Ter a preocupação como se processa a aprendizagem e as relações que 

interferem nela, possibilitar manejos para que o aluno possa sustentar a sua 

atenção e dar continuidade a uma atividade com empenho e dedicação, 

possivelmente a sua aprendizagem acontecerá de forma mais eficaz. Permitir 

ferramentas ou mecanismos de aprendizagem significativa para aquisição de 

novos conteúdos, estimulando sempre a motivação, o seu desenvolvimento 

estará garantido. 

As crianças que são expostas muito cedo a excessos de conteúdos que 

não são significativos e a impedem de brincar, provavelmente trará possíveis 

dificuldades ao ambiente escolar e futuramente falhas na sua aprendizagem. 

Não se pode esperar que uma criança muito pequena fique por muito tempo 

sentada numa cadeira ouvindo uma aula expositiva e consiga aprender de forma 

significativa, porque elas precisam estar em contato com o meio e as atividades 

concretas, jogos estruturados, para aprenderem ressignificando as informações 

que já possuem com as novas vivências que terão. Desta forma, possibilitarmos 

situações para aprenderem habilidades como regulação de suas emoções e 

funções cognitivas, concomitante com os conteúdos escolares, possivelmente 

serão melhores apreendidos. Não existe motivo para que as atividades 

desenvolvidas na escola não tenham significado para eles, é preciso aproveitar 

completamente do que é proposto, e não apenas parte dela.  

A estimulação da capacidade crítica das crianças precisa ser saudável, 

de forma natural, para que elas se sintam parte do ambiente e do que é feito, e 

pode e precisa ser divertida, afinal escola é um espaço de crianças em 

desenvolvimento (BLAIR; DIAMOND, 2008). 

Contudo, a aprendizagem é uma relação de carinho e confiança que o 

aluno engajado neste processo se sinta participativo. A criança conseguindo 

desenvolver de forma eficaz suas capacidades de aprendizagem autorregulada, 

através de habilidades sociais e emocionais, permitirá a promoção das suas 

funções executivas, que são fundamentais para o seu processo de aprender 

(BLAIR; DIAMOND, 2008). 
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A aprendizagem precisa ter qualidade e para isso acontecer é preciso ter 

a habilidade de refletir sobre a sua própria aprendizagem e adaptá-la em 

diferentes contextos, mas para as crianças é preciso ter um responsável que 

esteja atento a isso, e é o professor o responsável para orientar e possibilitar 

caminhos para este processo. Pensando assim, a autorregulação dos processos 

de aprendizagem não afeta somente as características qualitativas, que estejam 

elencadas com as estratégias e os motivos para o aprender, mas os aspectos 

quantitativos também se relacionam na questão do quanto que se utiliza as 

ferramentas para o aprendizado. Os processos de autorregulação encontram-se 

no centro das escolhas e no controle do indivíduo, assim, é muito importante se 

pensar nestes aspectos para se relacionar com os processos de ensino e 

aprendizagem sob a perspectiva dos alunos (PINA; TEJADA, 2010). 

Relacionando todos estes aspectos do desenvolvimento da 

autorregulação, a aprendizagem pode ser autorregulada quando os 

pensamentos, sentimentos e ações são planejados e adaptados para a 

realização dos seus objetivos (ZIMMERMAN, 2000).  

A eficácia da aprendizagem precisará estar apoiada em uma 

aprendizagem objetiva, os alunos tendo a atenção e a concentração para todos 

os comandos que estarão expostos em situações de aprendizagem, apropriar-

se de mecanismos benéficos para a organização de ideias, utilizar ferramentas 

de maneira eficaz, acompanhar e verificar o desempenho do aluno, o tempo do 

trabalho a ser executado dentro de um período que seja suficiente para condizer 

com a aprendizagem significativa e adotar pensamentos estimulantes que sejam 

a favor da própria capacidade (DUCKWORTH et al.,2009). 

A autorregulação é envolvida em uma série de elementos 

interdependentes. Estes elementos podem ser a partir das capacidades afetivas 

(temperamento, sentimentos e emoções) e as capacidades cognitivas (ideias, 

aprendizagens, assimilações). A eficácia da aprendizagem ocorre quando se 

tem consciência das relações entre todas estas capacidades afetivas e 

cognitivas. A autorregulação também está relacionada com as habilidades 

metacognitivas que é o entendimento das próprias habilidades cognitivas, 
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incluindo a memória, a atenção e a resolução de problemas. (DUCKWORTH et 

al.,2009). 

 

2.4. Funções executivas e a Aprendizagem 

 Em uma pesquisa feita pela American Academy of Child and Adolescent 

Psychiatry (AACAP) em 2013, destacou que a cada 10 alunos numa sala de 

aula, 1 aluno apresenta dificuldades de aprendizagem (CARDOSO et al., 2016). 

Em nosso país, numa sala de aula do Ensino Fundamental I como uma média 

de 35 alunos, com inclusões das mais diversas formas: Síndromes, Transtornos, 

Dificuldades, e os que apresentam dificuldades comportamentais, o professor 

terá que através da sua prática atuar da melhor forma possível para ajudar no 

desenvolvimento de cada indivíduo dentro das suas possibilidades. 

 Os alunos que chegam nas nossas escolas muitas vezes apresentam 

dificuldades que podem estar associadas à falta de estímulo ou problemas no 

desenvolvimento  cognitivo e emocional  que são capacidades essenciais para 

o seu crescimento escolar. Assim, cada vez mais, as escolas terão que repensar 

os seus currículos, principalmente quando se referem as séries iniciais da 

Educação Infantil e Ensino Fundamental I, para que consigam estimular e 

desenvolver habilidades de competência social e emocional essenciais para a 

vida do indivíduo. Desse modo, é preciso os profissionais da educação estarem 

atentos a autorregulação e a adaptação social do aluno, que através do 

desenvolvimento global das suas habilidades, consigam com excelência 

desenvolverem suas potencialidades (BLAIR, 2002). 

 No início do ano é comum os professores fazerem sondagens para 

verificarem a aprendizagem dos alunos perante as exigências das série em que 

estão, e isto é feito através de atividades que registram exercícios adequados a 

cada conteúdo e idade dos alunos. Neste primeiro contato, já é possível perceber 

dificuldades de alguns alunos com os conhecimentos prévios e necessários a 

série que está inserido. Os alunos que apresentam dificuldades cognitivas ou 

comportamentais, normalmente são vistos como alunos que precisam de uma 

atenção especial e muitas instituições escolares, acabam marcando os alunos 



  

28 
 

com rótulos de inclusão ou educação especial, e assim sendo excluídos da 

grande massa de alunos. Entretanto, existem inúmeras práticas que podem ser 

realizadas com esses alunos, fazendo destas situações momentos importantes 

para o desenvolvimento de habilidades (LANDRUM et al, 2003). 

É pensando assim que o presente trabalho traz a preocupação com os 

alunos que dentro da sala de aula apresentam dificuldades relacionadas com as 

suas funções executivas, que muitas vezes, alguns professores não conseguem 

perceber e acaba passando desapercebido, e assim dificultando mais ainda o 

desenvolvimento e crescimento acadêmico desses alunos. Como já foi 

destacado, muitos dos transtornos do neurodesenvolvimento apresentam 

problemas com as FE, portanto, tornando-se mais importante ainda a formação 

e capacitação dos nossos professores para o seu trabalho em sala de aula. 

 Nas relações que se estabelecem dentro do espaço escolar, entre 

professor e aluno, a aprendizagem acontece quando a prontidão em aprender 

do educando é mediada por práticas pedagógicas adequadas. Dentro da 

perspectiva de que a aprendizagem tem íntima relação com desenvolvimento 

cognitivo, alunos que apresentam dificuldades nas suas habilidades de funções 

executivas, com grande frequência demonstram dificuldades em aprender 

(BRODOVA; LEONG, 2007). Pensando em funções executivas, podemos 

através de estratégias no espaço da sala de aula, direcionado pelo próprio 

professor, posssibilitar o desenvolvimento mais adequado e funcional destas 

habilidades, e assim, ajudando tanto os alunos com desenvolvimento típico 

como aqueles que possuem alterações no desenvolvimento. 

 Nas atividades escolares, exigências comuns que fazem parte da rotina 

escolar, como por exemplo, anotar informações sobre as aulas, destacar ideias 

principais de um texto, resumir principais tópicos de um capítulo de um livro, 

associar ideias entre os conteúdos de áreas distintas, modificar e acrescentar 

informações já aprendidas tornam-se tarefas difíceis para estes alunos com 

prejuízos nas funções executivas (DIAMOND, 2013) 

 Espera-se que as crianças no decorrer da educação infantil tenham 

capacidade para seguir regras, e consigam através de suas ações, expressarem 

os seus sentimentos e desejos de forma adequada para a sua faixa etária, que 
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seus discursos sejam adequados para expressarem os seus pensamentos, a 

curiosidade esteja presente para ser a válvula precursora do aprender e, por fim, 

sejam sensíveis aos sentimentos das outras crianças durante o ano escolar 

(BLAIR; DIAMOND, 2008). Entretanto, muitas vezes esses alunos encontram 

dificuldades de adaptação, tanto com a escola como com seus colegas que 

estarão com ele em sala de aula. Sabendo que o desenvolvimento das funções 

executivas, acontece com maior ênfase entre os 6 e 8 anos, idade que a criança 

está inserida no Ensino Fundamental I, até atingir por volta dos seus 20 anos de 

idade, que se relaciona ao ingresso à faculdade na maioria dos indivíduos 

(BARROS; HAZIN, 2013), podemos reafirmar que é crucial a estimulação do 

desenvolvimento destas funções para uma melhor adaptação deste aluno ao seu 

meio escolar e familiar, contribuindo para um melhor desempenho acadêmico 

(CAPOVILLA; DIAS, 2008). 

 Para que este processo de estimulação da autorregulação e funções 

executivas estivessem engajados com os conteúdos curriculares nacionais, foi 

preciso que a adaptação estivesse embasada nos PCNs (Parâmetros 

Curriculares Nacionais), que consiste em um referencial nacional que tem como 

principal objetivo nortear e garantir que os investimentos feitos em Educação no 

nosso país estejam de acordo com as necessidades de cada realidade e que 

atinja as populações mais carentes do país. O intuito dos PCNs é permitir as 

mais variadas organizações de educação no país, usufruir das diretrizes, 

permitindo a flexibilidade e adaptações para cada situação em que o for inserido 

(BRASIL, 1997). Por isso, a relevância de ter como base os PCNs para que o 

material adaptado esteja alinhado a ele. 

 Nas primeiras fases escolares, quando acontecem intervenções 

adequadas para promover o desenvolvimento das funções executivas, a melhora 

nas suas habilidades pode ser observada pelas suas ações (BRODOVA; 

LEONG, 2001; DIAMOND et al., 2007). As funções executivas podem ser 

desenvolvidas através de intervenções específicas, com o intuito de reduzir as 

dificuldades que podem surgir em cada aluno (DIAMOND et al., 2007; 

DIAMOND, 2013).Desta forma, o desenvolvimento das habilidades cognitivas 

pode contribuir para o indivíduo trazendo vantagens de imediato e como também 

durante a sua vida futura escolar e social (DIAS, 2013). E estas intervenções 



  

30 
 

seriam desde uma adaptação curricular ou até mesmo programas específicos de 

estimulação (BRODOVA; LEONG, 2007; DAWSON; GUARE, 2010; DIAS, 2013; 

MELTZER, 2010; ROSÁRIO et al., 2007) trariam benefícios que na redução de 

gastos públicos na área da saúde com uso de intervenções precoces para 

estimulação de habilidades realizadas pelo professor no contexto de sala de 

aula. (DIAS, 2013). 

  

2.5. Programas de Intervenção para o desenvolvimento de 

Autorregulação e Funções Executivas 

 Num levantamento de referências bibliográficas para a elaboração deste 

trabalho, foi possível perceber que foi dada ênfase maior para as pesquisas em 

funções executivas somente nos últimos dez anos, onde os autores trazem 

resultados relevantes quanto a necessidade de promover adequadamente as FE 

para se alcançar uma aprendizagem da melhor forma possível, e assim, 

conseguir atingir bons resultados acadêmicos, como também para as relações 

sociais (BRODOVA; LEONG, 2007; DAWSON; GUARE, 2010; DIAS, 2013; 

MELTZER, 2010; ROSÁRIO et al., 2007). Algumas questões podem interferir no 

desenvolvimento adequado das FE das pessoas, podem ser as condições 

socioeconômicas, a relação pai e filho que tem papéis importantes de influência 

no crescimento do indivíduo (DIAS; SEABRA, 2015). 

 Antes de descrever o programa que foi adaptado para esta pesquisa,  

serão citados alguns modelos de intervenção em FE de autores já mencionados 

aqui que foram usados para nortear a proposta e as atividades do PIAFEX. 
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2.5.1.  Modelos de intervenção em Funções Executivas e 

Autorregulação 

 A autora Meltzer apresenta no seu livro (Promoting Executive Function in 

the Classroom) diversas sugestões de atividades para apoiar o trabalho do 

professor na sala de aula, que descrevem ideias e estratégias para serem 

incorporadas ao currículo escolar, podendo ser utilizado no Ensino Fundamental 

ou Médio (MELTZER, 2010). 

 As ideias dispostas por ela têm o intuito de deixar os conteúdos 

apresentados para os alunos de uma forma mais construtiva, e logicamente com 

a intenção de desenvolver habilidades que por ela é apresentada inicialmente no 

seu livro que são o planejamento, priorização, organização, flexibilidade e 

automonitoramento, memória de trabalho e também a autorregulação. Ela 

destaca que o sucesso acadêmico para todos os estudantes, em especial 

aqueles com dificuldades de aprendizagem, está intimamente ligado à sua 

motivação, esforço, persistência e autoeficácia acadêmica (MELTZER, BASHO, 

2010) 

 No seu estudo relata a relação intrínseca entre as habilidades das funções 

executivas e o desempenho acadêmico, através das motivações que cada 

pessoa apresenta frente aos desafios que enfrenta, resultando assim em 

fechamentos satisfatórios nos seus processos de aprendizagem no espaço 

escolar. Assim pensando, quando um professor se utiliza de ferramentas 

apropriadas para trabalhar os conteúdos diários apoiados em estratégias para 

desenvolver as habilidades das funções executivas dos seus alunos, 

possivelmente o aluno conseguirá atingir resultados positivos perante a 

aquisição dos novos conteúdos, e estará mais motivado para continuar se 

dedicando, e para o professor e aluno a confirmação que a estratégia aplicada 

foi benéfica (MELTZER; BASHO, 2010). 

 Ela apresenta a necessidade dos alunos se conscientizarem das suas 

possibilidades e dificuldades que tenham, para que assim consigam ir se 

superando e atingindo os seus próprios objetivos acerca da aprendizagem. E 

para isso, ela traz quatro perguntas que estudadas e internalizadas pelo 

professor, conseguirá possibilitar aos seus alunos a reflexão proposta, e assim 
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cada aluno compreendendo o seu processo de metacognição (MELTZER, 2010). 

As quatro perguntas que deverão nortear o trabalho do professor: 1) O que é 

função executiva, e como os processos selecionados da função executiva 

afetam o desempenho acadêmico? 2) Por que os processos das funções 

executivas são tão importantes? 3) Como os professores podem começar a 

abordar a necessidade dos alunos com dificuldade nas funções executivas? 4) 

Como as estratégias principais podem ser ensinadas em todas as atividades, 

disciplinas e provas? Portanto, as perguntas que precisam ser compreendidas 

primeiramente pelos professores e depois dirigidas para os seus alunos, como 

forma de reavaliação do seu processo de aprendizagem estão envoltas nas 

palavras por que, o que e como, assim possibilitando o seu processo de rever 

estratégias e conseguir caminhar para o seu crescimento e desenvolvimento das 

funções executivas (MELTZER, 2010). 

A conscientização das ações diárias das estratégias propostas pelos 

professores trará para os alunos a reflexão, e com o passar do tempo a 

internalização das suas ações. Estas propostas precisam ser explícitas para 

promover a reflexão e os alunos precisam saber quais serão as diretrizes para a 

execução de uma atividade, em que momentos poderão utilizar-se das 

ferramentas que os auxiliem na execução das atividades, proporcionar sempre 

que possível atividades que integrem outros participantes, e sempre ao término 

da atividade propor um momento de reflexão, para verificarem as atitudes que 

trouxeram benefício para o grupo e a si próprio, e o que precisa ser revisto ou 

feito de outra forma para atingirem os objetivos propostos. Este tipo de ação nas 

atividades diárias demanda tempo e disposição do professor para dirigir e 

orientar uma reflexão acerca das ações dos alunos, mas a partir das reflexões 

da autora, com o passar do tempo as habilidades que vão se desenvolvendo irão 

proporcionar automatização das suas ações (MELTZER; BASHO, 2010). 

Todo o material é robusto de ideias e estratégias para ajudar na 

organização e planejamento das atividades em sala de aula. Os autores 

destacam a necessidade de ajudar os alunos destacarem ou elencarem o que é 

obrigação e o que é diversão, com isso, trazendo uma intencionalidade nas suas 

ações, ajudando no manejo do tempo diário na escola. Algumas sugestões de 

estratégias: o uso de agenda da classe para organizar as obrigações e assim 
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otimizar o tempo que eles têm, utilizar marcadores de tempo para controlar de 

modo visual e concreto o período que se tem disponível para um determinada 

atividade, partilhar com os alunos a organização dos espaços e dos materiais da 

sala, fazer um checklist da organização do próprio material carregado na mala e 

dar o retorno para eles desta organização, entre outros (KRISHNAN et al., 2010; 

KRISHNAN; FELLER, 2010). 

Algumas estratégias podem ser utilizadas para melhorar o entendimento 

e compreensão da leitura feita tanto em textos como também a interpretação de 

situações problemas. Sugere-se que nas leituras feitas seja feita uma espécie 

de tabela que contenha os seguintes itens: tema, quem, o que, onde. E a partir 

destes itens preencher de acordo com a leitura feita, sempre orientar aqueles 

alunos que apresentarem inicialmente dificuldades nesta organização e na sua 

memória de trabalho. Outra ideia pode ser o registro através de desenhos ou 

uma tabela, uma variação significativa e que ativa a memória. E outra forma, nas 

situações problemas é identificar as palavras que mostrem o cálculo que deverá 

ser feito para a resolução, mas que seja dirigido através também de uma tabela 

descrita de itens para serem preenchidos. Inicialmente os alunos poderão 

apresentar dificuldades para completar, mas com o passar do tempo a 

automatização e melhora nas suas funções executivas conseguirá fazer com 

mais destreza e rapidez (KINCAID; TRAUTMAN, 2010; MELTZER, 2010). 

 No transcorrer de todos os capítulos são apresentadas inúmeras 

atividades que abarcam estratégias para o desenvolvimento das funções 

executivas e autorregulação aplicáveis em sala de aula, dentro da realidade de 

cada espaço, precisando sempre do planejamento estratégico do professor para 

conseguir atingir os seus alunos para o crescimento e amadurecimento das suas 

habilidades.  

 Um segundo material dos autores Peg Dawson e Richard Guare 

(Executive Skills in Children and Adolescents) para estímulo das funções 

executivas não fica explícito para qual seria a melhor faixa etária para ser 

utilizado, mas é possível perceber que através das instruções que foram 

descritas pode-se desenvolver com os alunos das fases iniciais do Ensino 

Fundamental até o Ensino Médio, mas muitas das estratégias também podem 
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ser adaptadas e servirem de inspiração para atividades direcionadas aos alunos 

da Educação Infantil. 

 A reflexão sobre a proposta é direcionar um guia de intervenção para o 

uso de professores ou famílias, para o desenvolvimento das funções executivas, 

preocupando-se com as dificuldades nestas habilidades mesmo não 

apresentando um diagnóstico de alguma doença ou transtorno que acarretem 

problemas nestas funções, preocupando-se sim com o estímulo destas funções 

para uma melhor adaptação social (DAWSON; GUARE, 2010). 

 As funções executivas que este guia tem como base são: planejamento, 

organização, gerenciamento de tempo, memória de trabalho e metacognição. A 

partir delas as atividades de estímulo foram criadas e pensadas para atingir 

também outras habilidades executivas para guiar o nosso comportamento à 

medida que os indivíduos vão se desenvolvendo, estas habilidades descritas 

pelos autores referem-se à resposta de inibição, controle emocional, atenção 

sustentada, iniciação de tarefas, flexibilidade e persistência direcionada ao 

objetivo (DAWSON; GUARE, 2010). 

 Um terceiro material das autoras Elena Bodrova e Deborah J. Leong 

(Tools of the Mind) tem como objetivo promover o desenvolvimento cognitivo de 

crianças menores através da mediação do professor, preocupando-se com todos 

os aspectos possíveis no desenvolvimento da aprendizagem. 

Este projeto visa favorecer a promoção das funções executivas e 

autorregulação a partir de um programa de atividades que já foi testado de forma 

experimental (DIAMOND et al., 2007) que é baseado na teoria de Vygotsky, um 

teórico sócio-interacionista que tem como base que o desenvolvimento e a 

aprendizagem acontece em interação com o meio.  

Este programa preocupa-se em estender as habilidades que as crianças 

já possuem através da estimulação de posturas autorreguladas de acordo com 

cada fase que a criança está, lembrando que não existe intenção de ensinar 

habilidades que ela não esteja preparada, e sim permitir novas possibilidades 

para o seu desenvolvimento (BRODOVA; LEONG, 2007).  
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Para acontecer o estímulo destas habilidades nestas crianças as autoras 

sugerem quatro caminhos para serem seguidos como estimuladores e 

organizadores de ações das crianças. Ela menciona a necessidade de fomentar 

o uso da linguagem que pode ser feita através de registros com desenhos ou 

escritas sobre as atividades que estejam fazendo, e outra forma é a fala privada, 

que a criança pode se automonitorar ajudando a organizar seus pensamentos e 

ações; utilizar-se de mediadores externos como apoio para fazer a criança 

pensar e refletir sobre os seus pensamentos; fazerem atividades que possam 

compartilhar entre os seus pares através de ações que sejam regulatórias para 

controlar seus pensamentos e usar-se de estratégias que ajudem atingir os 

objetivos, mas que precisam ser organizados; e brincadeiras que sejam mais 

adequadas a cada faixa etária dos alunos, e que elas sejam responsáveis pela 

organização de cada etapa e papel que assumirem (BRODOVA; LEONG, 2007). 

Todas estas estratégias resumidas acima são fundamentais para apoiar 

e estimular o desenvolvimento de crianças entre os três e seis anos, mas 

podendo ser adaptado para faixas etárias maiores (BRODOVA; LEONG, 2007). 

 E o último material é dos autores Pedro Sales Luís Rosario, José Carlos 

Núnez e Júlio Gonzales- Pienda (Sarilhos do Amarelo) foi criado para crianças a 

partir de quatro até dez anos, pensando na necessidade de desenvolver 

habilidades relacionadas a autorregulação  o mais precoce possível. O objetivo 

principal é utilizar-se de histórias contadas para os alunos ou lidas por eles com 

o intuito de possibilitar o crescimento dos aspectos mais importantes para a 

aprendizagem dos alunos no que se refere autorregulação. A base teórica é a 

sócio-cognitivista e tendo como três pilares importantes: permitir o melhor 

desenvolvimento possível da autonomia dos alunos, aguçarem neles o senso de 

responsabilidade e através das atividades diárias possibilitar que eles se 

percebam agentes da sua própria aprendizagem. 

 Para os autores a autorregulação da aprendizagem está intimidamente 

ligado a dois aspectos, a escolha e o controle, porque para promover a 

autonomia dos alunos é preciso sempre permitir em meio as tarefas diárias o 

direito de escolhas, e com isso, os alunos compreenderem que eles são agentes 

responsáveis por aquilo que eles queiram fazer, e em contrapartida o professor 
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responsável pelo controle da situação, promove a ajuda e assim, permitindo o 

maior engajamento dos alunos frente as atividades propostas (ROSÁRIO et al., 

2007). 

 Nas situações de sala de aula o professor precisa através de seu 

planejamento promover atividades adequadas a faixa etária dos seus alunos, 

para que se sintam motivados a  participar, e com o passar do tempo, o professor 

vai colocando níveis de mais dificuldades, mas sempre de acordo com as 

possibilidades dos seus alunos (ROSÁRIO et al., 2007). 

 Para o professor é preciso sempre estar atento a três passos importantes 

durante as atividades aplicadas para os seus alunos. Deverá se preocupar com 

o planejamento, execução e avaliação, que os autores o nomeiam como PLEA. 

São ações imprescindíveis para o crescimento e desenvolvimento dos alunos, 

porque será uma forma de sempre estar atento na elaboração das etapas para 

serem seguidas, a execução que será o momento de como interferir e estimular 

as capacidades dos alunos, e ao término da tarefa verificar se as etapas foram 

cumpridas para que o objetivo seja alcançado, através da avaliação (ROSÁRIO 

et al., 2007). 

 Para os autores, o uso da narrativa como ferramenta principal deste 

material, tem como intuito perceber que através das histórias é possível 

desenvolver nos alunos a noção da sequência lógica, raciocínio, linguagem, 

organização, imaginação e compreensão. E as histórias estão em voltas de 

estratégias para o desenvolvimento de comportamentos autorregulatórios, que 

permitem aos alunos usufruírem e utilizarem em outras situações de suas vidas 

(ROSÁRIO et al., 2007). 

 

2.6. Programa de Intervenção em Autorregulação e Funções Executivas - 

PIAFEX 

O PIAFEX – Programa de Intervenção em Autorregulação e Funções 

Executivas (DIAS; SEABRA, 2013) que é a ferramenta usada para a adaptação 

do presente trabalho, e este foi pensado e criado a partir dos apontamentos e 

programas feitos pelos teóricos já mencionados e descritos no item anterior, 
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Brodova e Leong (2007), Dawson e Guarre (2010), Meltzer (2010) e Rosário, 

Núñes e González-Pienda (2007). Ele é formado por um conjunto de atividades 

cujo objetivo é estimular as funções executivas dos alunos, proporcionando o 

progresso e resultando na sua maior autorregulação. As tarefas deste programa 

visam possibilitar um melhor desenvolvimento das Funções Executivas dos 

alunos com várias estratégias que poderão ser agregadas no espaço da sala de 

aula, permitindo assim, um local de atuação para o professor junto com o seu 

aluno, com situações enriquecedoras, para aprender as habilidades na 

organização do comportamento, no planejamento de tarefas e na resolução de 

problemas do dia a dia. 

 PIAFEX foi aplicado por Dias (2013), através da capacitação de 

professores que atuavam no último ano da Educação Infantil e 1º ano do Ensino 

Fundamental I, com resultados benéficos e significativos para o grupo 

experimental.  

 Ele conta com 43 atividades estruturadas, divididas em 10 módulos 

básicos. Possui uma sessão de “Aspectos essenciais” e um “Módulo 

Complementar”. Os Aspectos Essenciais são 4 componentes considerados 

fundamentais à promoção das habilidades executivas e permeiam a realização 

de todas as atividades do PIAFEX. Referindo-se a: interação professor-

aluno/classe, mediadores externos, fala privada e incentivo à heterorregulação. 

Os módulos do PIAFEX são: Módulo 1 – Organização de Materiais/Rotina e 

Manejo do tempo; Módulo 2 - Organização de ideias, estabelecimento de 

objetivos e planos: estratégias para o dia a dia; Módulo 3 - Organização de 

ideias, estabelecimento de objetivos e planos: Atividades de estimulação; 

Módulo 4 - FE nas Atividades Físicas/Motoras; Módulo 5 - Comunicação e 

Gestão de conflitos; Módulo 6 - Regulando emoções; Módulo 7 - Trabalhando 

com colegas – oportunidade de exercitar a hétero e autorregulação; Módulo 8 - 

Jogando com os significados das palavras; Módulo 9 - Conversando sobre as 

atividades; Módulo 10 - A Brincadeira Planejada; e Módulo Complementar: O 

Diário de Nina. 

 De acordo com Dias e Seabra (2013), ainda que algumas atividades 

sejam referentes a estratégias (calendário, rotinas ou organizadores), a sua 
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grande maioria tem a proposta da ludicidade. Estas atividades foram aplicadas 

em pares e em grupos, foram apoiadas em materiais de baixo custo, com isso, 

possibilitando a sua prática em escolas da rede pública.   

 Na parte inicial do material PIAFEX, mais especificamente na introdução, 

encontra-se disponível um material teórico explicativo sobre as Funções 

Executivas e autorregulação, que descreve e expõe algumas ponderações sobre 

a importância de estimular e favorecer estas habilidades, assim, permitindo ao 

professor informações que serão úteis para a sua prática e permitindo o 

crescimento e aperfeiçoamento das habilidades nos seus alunos. 

 Verificou-se a eficácia do instrumento para nortear e apoiar o trabalho do 

professor, e com isso, a necessidade de instrumentos também para as crianças 

maiores, para que assim o trabalho de estímulo de funções executivas e 

autorregulação possam ter continuidade, abarcando assim todo o Ensino 

Fundamental I, ou seja, atingindo também as faixas etárias das crianças de 3º 

ao 5º anos. 
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3.  OBJETIVOS 

 

     3.1.  Objetivo Geral 

 

 Adaptar e avaliar a aplicabilidade de um programa de intervenção em 

funções executivas e autorregulação para ser usado pelo professor em salas de 

aula dos 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental a partir dos conteúdos dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).  

 

  3.2.  Objetivos Específicos 

1- Selecionar e adaptar atividades para o desenvolvimento de funções 

executivas e autorregulação para crianças do 3º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental; 

 

2- Planejar e implementar uma formação teórica aos professores do Ensino 

Fundamental I de 3º ao 5º anos sobre funções executivas; 

 

3- Avaliar a compreensão e aplicabilidade do material adaptado pelos 

professores do Ensino Fundamental I de 3º ao 5º ano; 

 

4- Investigar através de avaliações feitas pelos professores, se o programa 

de intervenção proposto recruta habilidades de funções executivas e 

autorregulação nos alunos.   
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4. MÉTODO 

4.1. Fases do estudo 

Esse trabalho está organizado em três fases como descrito a seguir: 

Fase 1:  Adaptação de um programa de intervenção em funções executivas a 

partir do modelo do PIAFEX para ser aplicado pelo professor em salas de aula 

dos 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental com base nos conteúdos dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

Fase 2: Planejamento e implementação de uma formação teórica aos 

professores do Ensino Fundamental I de 3º ao 5º anos sobre funções executivas 

e autorregulação para que eles tivessem conhecimento para julgar com clareza 

e aplicabilidade do material em sala de aula. 

Fase 3:  Avaliação do programa de intervenção proposto para verificar se recruta 

habilidades de funções executivas e autorregulação nos alunos. Nessa fase 

foram propostas sugestões de alterações nas atividades da fase 1. 

 

4.2. Considerações éticas 

 O presente projeto teve seus procedimentos submetidos para a avaliação 

e aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade (1.803.873). 

Antes da coleta de dados foram encaminhadas ao responsável pela escola e aos 

professores as cartas contendo os termos de consentimento livre e esclarecido 

e as informações de como a pesquisa será realizada. 

 

4.3. Fase 1: Adaptação de um programa de intervenção em funções 

executivas e autorregulação 

4.3.1. Procedimento 

 A presente fase do estudo tem como objetivo adaptar um programa de 

intervenção em funções executivas a partir do modelo do PIAFEX para ser 

aplicado pelo professor em salas de aula dos 3º, 4º e 5º anos do ensino 
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fundamental com base nos conteúdos dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs). Foram usadas atividades de todos os módulos do PIAFEX (1 ao 9), 

exceto o módulo 10 e o complementar. E acrescentado um novo módulo com a 

temática – “Como organizar os Estudos”. A adaptação feita tomou por base as 

atividades do PIAFEX verificando-se como tais atividades poderiam ser 

ampliadas em complexidade para estimular FE em crianças de 8, 9 e 10 anos de 

acordo com os anos escolares, que é objeto deste estudo. As atividades 

propostas foram diferenciadas pelos anos escolares por conta dos conteúdos 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 

O material relativo ao programa de intervenção foi montado a partir dos 

conceitos que abarcam as funções executivas e autorregulação. As explicações 

foram apoiadas em exemplos de situações de sala de aula, para que assim os 

professores pudessem compreender o quão é importante e relevante o trabalho 

em sala de aula para desenvolver as habilidades sobre funções executivas e 

autorregulação. 

 

4.4. Fase 2: Planejar e implementar uma formação teórica aos professores 

do Ensino Fundamental I de 3º ao 5º anos sobre funções executivas e 

autorregulação 

 

4.4.1. Participantes 

Participaram das fases 2 e 3 desse trabalho seis professores, sendo dois 

de cada série do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental I, de uma escola particular 

da região de Barueri, para que através de suas práticas consigam apreciar, 

analisar e qualificar a adaptação de um programa de intervenção em funções 

executivas e autorregulação. Para que esses profissionais tivessem condições 

teóricas para avaliarem o material, foi feito uma formação inicial sobre funções 

executivas e autorregulação, objeto desta fase do estudo. 
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4.4.2. Procedimentos 

A avaliação e a reavaliação de professores consistiram-se em um 

questionário de perguntas estruturadas e descritivas (Anexo C) para que os 

professores respondessem inicialmente sobre as informações prévias que eles 

possuíam. E após um treinamento, em outro dia, foi feita uma nova avaliação 

com perguntas sobre os conteúdos técnicos e conceituais sobre as funções 

executivas e autorregulação (Anexo D). A partir destes resultados, verificando o 

entendimento sobre as funções executivas, partiu-se para a avaliação da 

adaptação do material para cada um dos anos escolares. 

Após o programa de intervenção feito com os professores de 3º a 5º anos, 

ficou à disposição da instituição uma palestra informativa sobre como 

desenvolver funções executivas e autorregulação em sala de aula. 

 

4.5.  Fase 3: Avaliação do programa de intervenção proposto para 

verificar se recruta habilidades de funções executivas e autorregulação 

nos alunos 

Na Fase 3, os professores conheceram a adaptação do PIAFEX, para 

entenderem as atividades e suas propostas. Concomitante, tiveram nove fichas 

avaliativas sobre as descrições feitas sobre cada módulo do programa adaptado, 

para que pudessem dar opiniões sobre as sequências didáticas e estratégias 

propostas em cada módulo. 

 O material adaptado a partir do PIAFEX foi pensado em manter a estrutura 

inicial feita (SEABRA; DIAS, 2013) seguindo os módulos já existentes (Anexo E). 

Para cada série foi pensado em relacionar as ferramentas com os conteúdos 

trabalhados em sala de aula dentro das diversas áreas do conhecimento.  

 Os professores de cada série se reuniram sem intervenção para 

conversas e discussões sobre as atividades adaptadas do programa, permitindo 

uma apreciação deles e um olhar analítico e avaliativo do material, com troca de 

ideias e informações entre eles, que consequentemente mencionaram nas fichas 
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de avaliação de cada módulo. Desta forma, conseguiram expor apontamentos e 

novas ideias para o material adaptado. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1.  Fase 1: Construção do programa de intervenção 

 

5.1.1. Versão Adaptada do Programa para o 3º ano 

 Na versão adaptada para o 3º ano (Anexo E) foi mantido o primeiro 

capítulo sobre Aspecto Essencial com as orientações gerais e as descrições das 

atividades: I – Interação professor – aluno, II – Mediadores Externos, III – Fala 

Privada e IV- Incentivo a heterorregulação.  

 O Módulo 1 – Organização de Materiais, Rotina e Manejo de Tempo - 

foram mantidas as atividades com algumas adaptações de acordo com a série e 

a idade: Atividade 1 – Esquemas Diários e Rotina, Atividade 2 – Estação de 

Trabalho, Atividade 3 – Manejo de Tempo na Organização da Sala e Atividade 4 

– Quanto tempo falta? Aprendendo a manejar o tempo.  

 No Módulo 2 – Organização de Ideias, estabelecimento de objetivos e 

planos: estratégias para o dia a dia - as atividades formam mantidas com 

adaptações e de acordo com a rotina da série e materiais de apoio que 

normalmente as escolas têm disponíveis: Atividade 1 – Calendário, Atividade 2 

– Organizadores Gráficos: auxiliando o planejamento e a organização de tarefas, 

Atividade 3 – Listas de Checagem: o que era mesmo para fazer?, Atividade 4 – 

Aprendendo a lidar com objetivos de médio a longo prazo, Atividade 5 – 

Aproveitando o tempo que sobra.  

 O Módulo 3 – Organização de ideias, estabelecimento de objetivos e 

planos - as atividades de estimulação sofreram modificações, porque precisaram 

ser adaptadas para os conteúdos programáticos da série em questão: Atividade 

1 – Categorização de Ideias, Atividade 2 – Descobrindo Sequências e 

Organizando Ideias e Atividade 3 – Ligando Figuras.  

 O Módulo 4 – Funções Executivas nas Atividades Físicas e Motoras - 

algumas atividades foram adaptadas devido aos interesses da faixa etária que 
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está dirigido e também sendo necessário estar de acordo com a fase de 

desenvolvimento: Atividade 1 – Siga o Mestre, Atividade 2 – O Chefe Mandou, 

Atividade 3 – Brincadeira de Estátua, Atividade 4 – Brincando de Morto- Vivo, 

Atividade 5 – Movimento 1: Atenção para ouvir, Atividade 6 – Pega-pega em 

circuito, Atividade 7 – Brincadeira do “Amarrar no outro”, Atividade 8 – Atenção 

à música e Atividade 9 – Bate-cartas.  

 O Módulo 5 – Comunicação e Gestão de conflitos - as atividades foram 

adaptadas e pensadas sobre os conteúdos trabalhados na série e que sejam 

significativos para os alunos: Atividade 1 – Momento da Conversa: Fechamento 

da Semana, Atividade 2 – Contando uma história: falando de emoções e 

comportamento, Atividade 3 – Dialogando com colega: Falando de emoções e 

comportamentos.  

 No Módulo 6 – Regulando Emoções - houve uma adaptação na atividade 

1 referente aos passos da tartaruga de Meltzer para ficar de acordo com a idade 

dos alunos em questão, ser mais atrativo e significativo: Atividade 1 – Lidando 

com nossas emoções, Atividade 2 – Mudando a perspectiva e Atividade 3 – 

Vamos fazer diferente.  

 O Módulo 7 – Trabalhando com colegas: oportunidade de exercitar a 

hétero e a autorregulação - neste módulo as atividades foram adaptadas de 

acordo com a realidade e necessidades da série, pensando-se no crescimento 

individual e do grupo: Atividade 1 – Leitura de uma história, Atividade 2 – Leitura 

de livros da biblioteca, Atividade 3 – Recontagem da história: você se lembra?, 

Atividade 4 – Operações e a Matemática, Atividade 5 – Na aula de arte, Atividade 

6 – Leitura com figuras e Atividade 7 – Aprendendo com o significado das 

palavras. Na adaptação o Módulo 8 – Jogando com os significados das palavras 

foi inserido no Módulo 7.  

 O Módulo 9 passa a ser o Módulo 8 – Conversando sobre atividades - 

manteve-se da forma que está no PIAFEX, porque a ideia central poderá ser feita 

com qualquer faixa etária: Atividade 1 – Pensar sobre o pensamento. 

 O Módulo 10 foi retirado, porque é dirigido à uma faixa etária menor. E o 

Módulo Complementar, que apesar de ter uma proposta muito interessante, 
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torna-se inviável dentro de uma realidade comum nas escolas que é a grande 

demanda de atividades e conteúdos das séries do Fundamental I, por isso, não 

seria aplicado da melhor forma como é feita na proposta.  

 E por último foi acrescentado o Módulo 9 – Como Organizar os Estudos, 

que apresenta estratégias que auxiliarão os alunos nesta nova fase na escola, 

onde é preciso ter uma rotina de estudos para a compreensão e acomodação 

dos conteúdos escolares: Atividade 1 – Como começar os estudos e Atividade 2 

– Como incentivar os alunos para o estudo. 

5.1.2. Versão Adaptada do Programa para o 4º ano 

 Na versão adaptada para o 4º ano foi também mantido o primeiro capítulo 

sobre Aspecto Essencial com as orientações gerais e as descrições das 

atividades: I – Interação professor – aluno, II – Mediadores Externos, III – Fala 

Privada eIV- Incentivo a heterorregulação.  

 O Módulo 1 – Organização de Materiais, Rotina e Manejo de Tempo -

foram também mantidas as atividades com algumas adaptações de acordo com 

a série e a idade: Atividade 1 – Esquemas Diários e Rotina, Atividade 2 – Estação 

de Trabalho, Atividade 3 – Manejo de Tempo na Organização da Sala e Atividade 

4 – Quanto tempo falta? Aprendendo a manejar o tempo.  

 No Módulo 2 – Organização de Ideias, estabelecimento de objetivos e 

planos: estratégias para o dia a dia- as atividades também formam mantidas com 

adaptações e de acordo com a rotina da série e materiais de apoio que 

normalmente as escolas têm disponíveis: Atividade 1 – Calendário, Atividade 2 

– Organizadores Gráficos: auxiliando o planejamento e a organização de tarefas, 

Atividade 3 – Listas de Checagem: o que era mesmo para fazer?, Atividade 4 – 

Aprendendo a lidar com objetivos de médio a longo prazo, Atividade 5 – 

Aproveitando o tempo que sobra.  

 O Módulo 3 – Organização de ideias, estabelecimento de objetivos e 

planos - as atividades de estimulação sofreram modificações, porque precisaram 

ser adaptadas para os conteúdos programáticos da série em questão, pensando-

se envolver outras áreas do conhecimento, para que assim o professor possa 

perceber que as atividades poderão ser adaptadas em qualquer conteúdo, mas 
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o que precisa manter e ter em mente são as estratégias: Atividade 1 – 

Categorização de Ideias, Atividade 2 – Descobrindo Sequências e Organizando 

Ideias e Atividade 3 – Ligando Figuras.  

 O Módulo 4 – Funções Executivas nas Atividades Físicas e Motoras- 

novamente algumas atividades foram adaptadas devido aos interesses da faixa 

etária que está dirigido e também sendo necessário estar de acordo com a fase 

de desenvolvimento: Atividade 1 – Jogo da Velha com tecido em grupo, Atividade 

2 – Queimada de Boliche, Atividade 3 – Variação da Queimada, Atividade 4 – 

Foge que lá vem bola, Atividade 5 – Movimento 1: Atenção para ouvir, Atividade 

6 – Pega-pega em circuito, Atividade 7 – Brincadeira do “Amarrar no outro”, 

Atividade 8 – Atenção à música e Atividade 9 – Bate-cartas.  

 O Módulo 5 – Comunicação e Gestão de conflitos as atividades - foram 

adaptadas e pensadas sobre os conteúdos trabalhados na série e que sejam 

significativos para os alunos: Atividade 1 – Momento da Conversa: Fechamento 

da Semana, Atividade 2 – Contando uma história: falando de emoções e 

comportamento, Atividade 3 – Dialogando com colega: Falando de emoções e 

comportamentos.  

 No Módulo 6 – Regulando Emoções – novamente houve uma adaptação 

na atividade 1 referente aos passos da tartaruga de Meltezer para ficar de acordo 

com a idade dos alunos em questão, ser mais atrativo e significativo: Atividade 

1 – Lidando com nossas emoções, Atividade 2 – Mudando a perspectiva e 

Atividade 3 – Vamos fazer diferente.  

 O Módulo 7 – Trabalhando com colegas: oportunidade de exercitar a 

hétero e a autorregulação - neste módulo as atividades foram adaptadas de 

acordo com a realidade e necessidades da série, pensando-se no crescimento 

individual e do grupo: Atividade 1 – Leitura de uma história, Atividade 2 – Leitura 

de livros da biblioteca, Atividade 3 – Recontagem da história: você se lembra?, 

Atividade 4 – Operações e a Matemática, Atividade 5 – Na aula de arte, Atividade 

6 – Leitura com figuras e Atividade 7 – Aprendendo com o significado das 

palavras. Na adaptação, como a adaptação do 3º ano, o Módulo 8 – Jogando 

com os significados das palavras foi inserido no Módulo 7.  
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 O Módulo 9 passa a ser o Módulo 8 – Conversando sobre atividades–

manteve-se da forma que está no PIAFEX, porque a ideia central poderá ser feita 

com qualquer faixa etária: Atividade 1 – Pensar sobre o pensamento. 

 O Módulo 10 foi retirado, porque é dirigido à uma faixa etária menor. E o 

Módulo Complementar, que apesar de ter uma proposta muito interessante, 

torna-se inviável dentro de uma realidade comum nas escolas que é a grande 

demanda de atividades e conteúdos das séries do Fundamental I, por isso, não 

seria aplicado da melhor forma como é feita a proposta.  

 E por último foi acrescentado o Módulo 9 – Como Organizar os Estudos, 

que apresenta estratégias que auxiliarão os alunos nesta nova fase na escola, 

onde é preciso ter uma rotina de estudos para a compreensão e acomodação 

dos conteúdos escolares: Atividade 1 – Como começar os estudos e Atividade 2 

– Como incentivar os alunos para o estudo. 

5.1.3. Versão Adaptada do Programa para o 5º ano 

 Na versão adaptada para o 5º ano mantêm novamente o primeiro capítulo 

sobre Aspecto Essencial com as orientações gerais e as descrições das 

atividades, porque apesar de estarmos com alunos mais velhos, são estratégias 

essenciais que nortearão o trabalho do professor durante todo o ano escolar: I – 

Interação professor – aluno, II – Mediadores Externos, III – Fala Privada eIV- 

Incentivo a heterorregulação.  

 O Módulo 1 – Organização de Materiais, Rotina e Manejo de Tempo - 

serão também mantidas as atividades, porque estas estratégias se fazem 

necessárias para o manejo do professor com a sala, tendo em vista que muitas 

crianças chegam ao 5º ano com séries dificuldades de organização e controle 

de tempo com as atividade que são propostas, lembrando que a demanda de 

atividades são maiores em relação as séries anteriores: Atividade 1 – Esquemas 

Diários e Rotina, Atividade 2 – Estação de Trabalho, Atividade 3 – Manejo de 

Tempo na Organização da Sala e Atividade 4 – Quanto tempo falta? Aprendendo 

a manejar o tempo.  

 No Módulo 2 – Organização de Ideias, estabelecimento de objetivos e 

planos: estratégias para o dia a dia- as atividades também formam mantidas por 
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acreditar que os alunos do 5º ano precisam estar aptos até o final do ano para 

passarem ao Ensino Fundamental II com estratégias internas de como controlar 

e adequar as suas responsabilidades diárias dentro da rotina escolar: Atividade 

1 – Calendário, Atividade 2 – Organizadores Gráficos: auxiliando o planejamento 

e a organização de tarefas, Atividade 3 – Listas de Checagem: o que era mesmo 

para fazer?, Atividade 4 – Aprendendo a lidar com objetivos de médio a longo 

prazo, Atividade 5 – Aproveitando o tempo que sobra.  

 O Módulo 3 – Organização de ideias, estabelecimento de objetivos e 

planos – para esta série foram pensadas atividades que pudessem ser 

adaptadas e direcionadas aos conteúdos mais significativos através de uma 

forma interdisciplinar: Atividade 1 – Categorização de Ideias, Atividade 2 – 

Descobrindo Sequências e Organizando Ideias e Atividade 3 – Ligando Figuras.  

 O Módulo 4 – Funções Executivas nas Atividades Físicas e Motoras - 

novamente algumas atividades foram adaptadas devido aos interesses da faixa 

etária que está dirigida e também sendo necessário estar de acordo com a fase 

de desenvolvimento: Atividade 1 – Jogo da Velha com tecido em grupo, Atividade 

2 – Queimada de Boliche, Atividade 3 – Variação da Queimada, Atividade 4 – 

Foge que lá vem bola, Atividade 5 – Movimento 1: Atenção para ouvir, Atividade 

6 – Pega-pega em circuito, Atividade 7 – Brincadeira do “Amarrar no outro”, 

Atividade 8 – Atenção à música e Atividade 9 – Bate-cartas.  

 O Módulo 5 – Comunicação e Gestão de conflitos – os conteúdos 

pensados para as atividades foram a partir das necessidades comuns na série, 

e que os alunos e professores se sintam parte de cada estratégia sugerida neste 

módulo: Atividade 1 – Momento da Conversa: Fechamento da Semana, 

Atividade 2 – Contando uma história: falando de emoções e comportamento, 

Atividade 3 – Dialogando com colega: Falando de emoções e comportamentos.  

 No Módulo 6 – Regulando Emoções - novamente houve uma adaptação 

na atividade 1 referente aos passos da tartaruga de Meltzer para ficar de acordo 

com a idade dos alunos em questão, ser mais atrativo e significativo, mas 

mantendo as características das outras atividades do módulo: Atividade 1 – 

Lidando com nossas emoções, Atividade 2 – Mudando a perspectiva e Atividade 

3 – Vamos fazer diferente.  
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 O Módulo 7 – Trabalhando com colegas: oportunidade de exercitar a 

hétero e a autorregulação– para manter as propostas iniciais do PIAFEX e os 

interesses da demanda da série, as atividades foram colocadas de forma que se 

relacionem os conteúdos com as estratégias que viabilizam os desenvolvimento 

das habilidades das funções executivas e autorregulação: Atividade 1 – Leitura 

de uma história, Atividade 2 – Leitura de livros da biblioteca, Atividade 3 – 

Recontagem da história: você se lembra?, Atividade 4 – Operações e a 

Matemática, Atividade 5 – Na aula de arte, Atividade 6 – Leitura com figuras e 

Atividade 7 – Aprendendo com o significado das palavras. Na adaptação, como 

a adaptação do 3º ano, o Módulo 8– Jogando com os significados das palavras- 

da mesma forma que as outras adaptações foram inseridas no Módulo 7.  

 O Módulo 9 passa a ser o Módulo 8 – Conversando sobre atividades–

permite ao professor com os seus alunos refletirem sobre as estratégias de sala 

de aula e resultados obtidos na resolução das atividades propostas: Atividade 1 

– Pensar sobre o pensamento. 

 O Módulo 10 foi retirado, porque é dirigido à uma faixa etária menor. E o 

Módulo Complementar, que apesar de ter uma proposta muito interessante, 

torna-se inviável dentro de uma realidade comum nas escolas que é a grande 

demanda de atividades e conteúdos das séries do Fundamental I, por isso, não 

seria aplicada da melhor forma como é feita a proposta. Sendo que nesta série 

a demanda de leituras é maior do que em relação as outras séries.  

 E por último foi acrescentado o Módulo 9 – Como Organizar os Estudos, 

que tem como objetivo auxiliar os alunos com estratégias para fazerem os 

registros dos seus estudos, algo que precisa ser estimulado e orientado desde 

as séries iniciais do Ensino Fundamenta I: Atividade 1 – Como começar os 

estudos e Atividade 2 – Como incentivar os alunos para o estudo. 
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5.2.  Fase 2: Planejamento e implementação de uma formação teórica aos 

professores sobre Funções Executivas e Autorregulação 

  

Inicialmente a equipe de professoras foi convocada para preencher uma 

ficha contendo dados pessoais e sete perguntas que se referiam aos conceitos 

sobre funções executivas e autorregulação, as relações destas habilidades com 

a aprendizagem e a prática de sala de aula (ANEXO A). Cada professora fez o 

preenchimento individualmente sem a opção de consultas ou trocas entre o 

grupo. 

A Tabela 1 a seguir expõe o perfil do grupo que participou do processo de 

avaliação da adaptação do programa de intervenção em funções executivas e 

autorregulação.  

Tabela 1. Dados pessoais dos participantes 

Séries 3ª ano 4ª ano 5ª ano 

Participantes 1 2 3 4 5 6 
Período que leciona Tarde Tarde Tarde Tarde Manhã Tarde 

Formação 
Pós-

graduação 
Graduação 

Pós-
graduação 

Pós-
graduação 

Pós-
graduação 

Pós-
graduação 

Tempo que atua como 
professora 

15 anos 33 anos 6 anos 27 anos 38 anos 17 anos 

Tempo que atua nesta 
instituição 

5 anos 33 anos 5 anos 13 anos 25 anos 4 anos 

Tempo que leciona na 
série que está 

5 anos 1 ano 5 anos 10 anos 25 anos 4 anos 

 

De forma geral, é um grupo com uma larga experiência na educação, 

muitas das profissionais estão na mesma instituição por um longo período, que 

mencionado por elas, traz estabilidade para o profissional e segurança para as 

famílias, porque tem os professores como referência para darem aula aos seus 

filhos. É perfil da escola manter o professor por um longo período na mesma 

série, trocando somente quando necessário, no caso de ausência de professor 

ou necessidades pessoais. A maioria tem em sua formação acadêmica pelo 

menos uma pós-graduação, exceto uma professora que tem somente a 

graduação. Elas mencionaram que a instituição tem como regra que cada 

profissional durante todo o ano tenha que participar no mínimo de 20h de algum 

curso, palestra, congressos etc. 
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As repostas das professoras para cada pergunta foram feitas sob 

nenhuma fonte de consulta, e tiveram um tempo de 50 min para responder. Em 

nenhum momento foram feitas perguntas por dificuldade de preenchimento. A 

seguir estão descritas as tabelas (Tabela 2) com as respostas das profissionais 

sobre cada pergunta feita na sondagem. 
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Tabela 2. Perguntas e respostas dos professores sobre os conhecimentos prévios de funções executivas e autorregulação. 

Perguntas Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 Prof. 4 Prof. 5 Prof. 6 

O que você sabe sobre 
funções executivas? 

São funções 
cognitivas que 
controlam as 
nossas atitudes. 

São trabalhos 
que você faz, 
atividades que 
você é o 
responsável por 
fazer, durante 
toda a sua vida. 

Muito pouco. 
Não me 
lembro de ter 
visto algo 
significativo na 
graduação. 

Habilidades 
cognitivas 
necessárias para 
controlar e 
registrar 
emoções, 
atenção e 
pensamentos 

São habilidades 
cognitivas e 
neurológicas 
relacionadas a 
comportamento
s e emoções 

A capacidade 
do cérebro de 
organizar 
informações e 
transformá-las 
em ações. 

Você saberia 
mencionar 

características das 
funções executivas? 

Quais? 

Permitem-nos 
planejar, criar 
estratégias, 
controlar ações 
e emoções. 

Responsabilidade
, disponibilidade, 
liderança, 
compartilhamento 
etc. 

Rege o 
funcionamento 
cognitivo de 
“todas” as 
áreas do 
cérebro. 

Autocontrole, 
memória de 
trabalho, 
capacidade de se 
adaptar a novas 
situações e 
organização. 

Controle de 
emoções, 
decisão frente 
aos problemas, 
condutas, 
habilidades e 
atenção para 
ajudar na 
aprendizagem. 

Organização, 
atenção, 
seleção de 
informações. 

Você consegue 
estabelecer alguma 

relação entre funções 
executivas e 

aprendizagem? 
Quais? 

Sim, permite-
nos planejar 
uma ação, 
organizar e criar 
estratégias. 
 
 
 
 
 

Sim, penso que 
ao mesmo tempo 
em que fazemos 
algo e 
compartilhamos 
nos colocamos 
no lugar também 
de aprendizes. 

Elas são 
necessárias, 
uma vez que, 
ao dar 
respostas a 
determinado 
estímulo, se 
faz necessário 
o uso do 
pensamento e 
não respostas 
automáticas. 

Para que ocorra a 
aprendizagem é 
necessário 
estabelecer 
relações e 
ordenar 
pensamentos. 

Na solução de 
conflitos, 
controle de 
emoções, 
organização 
pessoal do 
material, 
tarefas, 
tomadas de 
decisões. 
 

Capacidade de 
receber 
informações e 
transformá-las 
em 
conhecimento 
e saber aplicar 
o 
conhecimento 
a cada 
situação. 
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Perguntas Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 Prof. 4 Prof. 5 Prof. 6 

Dentro do espaço da 
sala de aula é possível 

desenvolver as 
funções executivas? 

De que forma? 

Sim, criando 
estratégias que 
auxiliem no 
planejamento e 
na 
autorregulação. 

Sim, com certeza. 
Através de 
trocas, 
discussões, 
conversas, 
reflexões e 
compartilhamento
. 

Sim, com 
atividades que 
precisam de 
abstração para 
ser realizadas. 

É possível, 
porque são 
treinadas. Dar 
condições para 
que a criança 
conviva com o 
outro, tenha 
confiança em si e 
busque atingir 
seus objetivos 
através de 
atividades 
agradáveis e 
desafiadoras. 

Através do 
cabeçalho, 
rotina diária, 
palavras chave 
que ajudam a 
resgatar 
conhecimento, 
levantamento 
de hipóteses 
para solucionar 
problemas, 
cálculo mental. 

Colaborar com 
a capacidade 
de 
organização a 
partir de sua 
forma de 
trabalhar as 
atividades e 
expor o 
conteúdo. 

Crianças com 
dificuldades de 

aprendizagem podem 
desenvolver suas 

funções executivas 
através de atividades 

propostas por você no 
seu dia a dia escolar? 

Mais ou menos, 
procuro auxiliá-
las na 
sustentação da 
atenção, no 
planejamento de 
ações, porém 
nossa rotina 
engessa muitas 
atitudes 
pedagógicas. 

Sim, muitas 
vezes as 
atividades 
propostas devem 
ser adaptadas a 
fim de facilitar 
para a criança o 
seu 
desenvolvimento 
e execução. 

Acredito que 
sim. 

Sim, através de 
atividades do dia 
a dia, pequenos 
grupos de estudo, 
reforços 
positivos, ajudá-
las na 
organização. 

Atividades que 
possibilitam o 
desenvolviment
o do 
autocontrole 
permitindo que 
o aluno reavalie 
suas ações. 

Acredito que 
sim, mas 
alguns 
precisam de 
um trabalho 
mais 
individualizado 
e infelizmente 
não existe este 
tempo no 
sistema atual. 

 

 

 

 

Tabela 2. ( Continuação)  Perguntas e respostas dos professores sobre os conhecimentos prévios de funções executivas e 

autorregulação. 
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Perguntas Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 Prof. 4 Prof. 5 Prof. 6 

Você conhece 
alguma ferramenta 
ou atividade para 

desenvolver 
funções 

executivas? 
Quais? 

Conheço o 
material Piafex 
apresentado por 
uma professora 
no curso de 
psicopedagogia. 

Muitas vezes 
temos que 
trabalhar com os 
alunos materiais 
concretos e 
lúdicos. 

Não, pode ser 
que em algum 
momento, eu 
tenha usado uma 
das opções sem 
ter conhecimento 
claro. 

Pedir para que 
refaçam 
atividades de 
operações, 
sempre explicar o 
que será feito, 
sem surpresas ou 
ameaças. 

Através da 
leitura e 
interpretação de 
texto, 
valorizando a 
argumentação e 
o ponto de vista, 
desafios 
matemáticos, 
trabalho em 
equipe. 

Mapa mental 
(Esquemas). 

Seu trabalho 
possibilita 

condições para o 
desenvolvimento 

das habilidades das 
funções 

executivas? 

Mais ou menos, 
acontece 
quando 
organizamos a 
rotina, 
trabalhamos 
com 
procedimentos, 
planejando 
atitudes ou no 
auxílio da 
autorregulação. 

Um pouco, 
utilizando alguns 
jogos, vídeos, 
histórias, materiais 
concretos (material 
dourado, quebra-
cabeça, jogo da 
memória etc.) 

Sim, mas com um 
planejamento 
adequado, assim 
como o uso de 
instrumentos 
próprios. 

Manter a classe e 
os materiais 
organizados, 
instigar a 
curiosidade de 
novos conteúdos, 
ensinar diferentes 
estratégias para 
facilitar a 
aprendizagem. 

Nas aulas de 
Lego, 
informática e 
biblioteca. 

Ensino meu 
aluno a pensar 
de forma 
organizada, 
apresentando 
para ele um 
pensamento 
estruturado, 
com esquemas 
e recursos que 
facilitem esse 
processo. 

Tabela 2. (Continuação) Perguntas e respostas dos professores sobre os conhecimentos prévios de funções executivas e 

autorregulação. 
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Neste primeiro momento é possível perceber que existem muitas 

diferenças de respostas sobre os conceitos, onde podemos relacionar que as 

profissionais que apresentaram mais facilidade devem-se ao contato que tiveram 

há menos tempo com o assunto, devido a alguma formação na área; e as que 

apresentaram mais dificuldades, porque estão mais tempo sem um contato 

específico com alguma formação propriamente sobre o assunto em discussão. 

Num segundo momento, depois de ter feito esta sondagem, foi combinado 

outro momento para que elas tivessem uma formação que fosse simples e 

robusta, mas que ao mesmo tempo pudesse dar a base sobre os conceitos que 

norteiam as funções executivas e autorregulação relacionando com a 

aprendizagem. 

  A formação das professoras foi elaborada sob as teorias apresentadas 

no referencial teórico deste presente trabalho, expondo conceitos e explicações 

científicas que embasassem a prática docente a partir das relações 

estabelecidas, professor e aluno e, como também, professor, aluno e 

aprendizagem (ANEXO C). 

 Este encontro de formação com as professoras teve que ocorrer em dois 

momentos, porque as disponibilidades de horário de cada grupo não coincidiam. 

Em primeiro momento houve o treinamento das professoras de 3º e 4º anos e 

em outro momento as professoras de 5º anos. Ao término do encontro, já foi 

estabelecido uma nova data para que as professoras pudessem preencher a 

ficha de avaliação após a formação (ANEXO B). 

 O encontro após a formação ocorreu num mesmo momento para todas as 

professoras, onde individualmente preencheram uma ficha contendo cinco 

perguntas referentes a teoria sobre funções executivas e autorregulação 

(ANEXO B). A seguir estão as tabelas com as novas respostas sobre funções 

executivas e autorregulação pós treinamento. 
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Perguntas Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 Prof. 4 Prof. 5 Prof. 6 

O que são 
funções 

executivas? 

 
São funções 
desenvolvidas 
gradativamente as 
quais envolvem 
diferentes habilidades 
que permitem ao ser 
humano executar 
ações de modo 
adequado. 

 
São habilidades que 
todos nós possuímos, 
mas nem sempre 
colocamos em 
prática. 

 
São habilidades 
cognitivas 
importantes para o 
desenvolvimento de 
atividades ou ações 
no dia a dia. 

 
As habilidades 
necessárias para o 
sucesso na vida 
escolar e 
consequentemente 
futura. 

 
Envolvem vários 
fatores cognitivos: 
memória de trabalho, 
controle inibitório, 
autorregulação. 

São habilidades que 
colaboram no 
processo de 
aprendizagem do 
indivíduo uma vez 
que cada uma dessas 
funções tem papel 
indispensável para a 
aquisição do 
conhecimento e para 
a maturação do 
indivíduo. 

Quais são as 
habilidades 

principais das 
funções 

executivas? 
Quais são as 

suas principais 
características? 

 
Flexibilidade: permite 
alcançar novos 
objetivos. 
Memória de trabalho: 
retendo o que é 
necessário para a 
execução de 
determinado objetivo. 
Controle inibitório 
(autorregulação): 
saber esperar, ouvir e 
esperar. 

 
Controle Inibitório: 
indivíduo consegue 
se conter diante dos 
acontecimentos. 
Flexibilidade 
Cognitiva: conseguir 
ouvir opiniões 
diferentes das suas e 
assim refletir, 
comparar, e às vezes 
mudar e crescer. 
Autorregulação: 
colocar em prática 
suas ações, através 
da maturidade 
cognitiva e se 
conseguir conter 
quando preciso. 
 

 
Flexibilidade 
Cognitiva: 
capacidade de rever 
o conhecimento 
prévio e criar uma 
nova ideia, conceito. 
Memória de trabalho: 
capacidade organizar 
e guardar 
informações e 
solicitá-las quando 
necessário. 
Planejamento e 
raciocínio: organizar 
as ações e usá-las 
como ferramentas 
para o bom êxito em 
diferentes atividades. 
Autorregulação: 
relacionado a 
processos cognitivos 
e comportamentais. 

 
Organização e 
planejamento, 
memória de trabalho, 
autorregulação, 
controle inibitório.  
Regular a 
aprendizagem e 
saber lidar com as 
dificuldades 
encontradas no 
processo de 
aprendizagem. 

 
Habilidade de 
levantar estratégias, 
autocontrole, 
trabalhar em equipe.  

 
Controle inibitório: 
controle perante 
estímulos distratores. 
Memória de trabalho: 
capacidade de 
guardar uma 
informação, organizar 
dados para a 
realização de 
atividades e 
resolução de 
problemas. 
Flexibilidade 
cognitiva: capacidade 
de mudar um ponto 
de vista. 
Planejamento: 
estipula formas e 
caminhos para 
almejar o êxito. 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3. Perguntas e respostas dos professores após a formação sobre funções executivas e autorregulação. 
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Perguntas Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 Prof. 4 Prof. 5 Prof. 6 
 

Cite uma 
situação que 
você vivência 
na escola com 

os seus alunos, 
relacionando 

com as 
habilidades das 

funções 
executivas? 

 

 
Nos trabalhos em 
grupo, momento no 
qual precisam 
planejar, dividir 
funções, criar 
estratégias, se 
autorregular e 
heterorregular. 

 
Quando os alunos 
discutem ideias e 
opiniões no grupo, 
respeitando-se 
mesmo quando 
discordam um do 
outro. 

 
Aluno participa 
trazendo comentários 
pertinentes à 
discussão lembrando 
o que aprendeu 
anteriormente e 
relacionado à outras 
situações. 

 
Trabalho em grupo: 
mediar conflitos. 
Exercício de 
raciocínio: 
matemática – não 
desistir e buscar 
estratégias para 
resolver. 

 
Situações que 
envolvem 
autocorreção onde 
cada um expõe seu 
ponto de vista 
respeitando o tempo 
do outro. 

 
Capacidade de 
controlar o 
comportamento: falar 
na hora certa,esperar 
a vez etc. 

 
 Em sua opinião 

qual a 
contribuição da 

criação de 
ferramentas 

para o 
desenvolviment
o das funções 
executivas dos 

alunos 
juntamente com 

o material 
didático? 

 

 
Nossos alunos 
apresentam muitos 
indícios de que estas 
funções devem ser 
trabalhadas 
diariamente, com as 
crianças típicas e 
atípicas. 

 
Seria primordial, um 
ganho para a 
aprendizagem 
(escola), família e 
sociedade. Um 
avanço. 

 
Teríamos alunos 
mais “dispostos” a 
aprender, uma vez 
que suas funções 
executivas e o uso 
delas seriam 
evidenciados. 

 
Excelente. Dar 
suporte ao professor 
para que possa 
auxiliar seus alunos 
no desenvolvimento 
das funções 
executivas, assim o 
deixando mais seguro 
e o ajudando a ver o 
melhor caminho certo 
a percorrer para ter 
êxito no seu objetivo. 

 
A ferramenta 
possibilitará uma 
análise mais concreta 
do trabalho e um 
resultado mais 
abrangente e 
palpável. 

 
Seria de grande 
proveito uma vez que 
as funções 
executivas e a 
aprendizagem têm 
relações intrínsecas 
uma com a outra, 
teríamos um grande 
avanço em 
maturação e 
habilidades para a 
vida de cada aluno. 

Tabela 3.(Continuação) Perguntas e respostas dos professores após a formação sobre funções executivas e autorregulação. 
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 Através desta formação e lendo as respostas registradas pelas 

professoras, foi possível perceber que elas puderam ressignificar os seus 

conceitos anteriormente aprendidos, passando a pensar de formas diferentes, e 

conseguindo observar através da sua prática ações mais pontuais e conscientes 

para estimular o desenvolvimento das funções executivas e autorregulação dos 

seus alunos. 

 Estas avaliações pré e após as formações feitas pelas professoras foram 

analisadas por quatro especialistas para verificarem se as repostas dadas tanto 

no primeiro quanto no segundo momento tiveram um crescimento de 

entendimento dos conceitos trabalhados no encontro de formação. Os 

especialistas pontuaram as respostas de 0 a 5, onde o valor 0 refere-se a 

repostas que não estão de acordo com os conceitos, e o valor máximo 5 refere-

se a respostas completas e coerentes as perguntas. A Média das notas 

atribuídas pelos especialistas pode ser visto na Tabela 4. Observa-se, de modo 

geral, um aumento nas notas atribuídas na avaliação depois da formação. 
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Tabela 4. Média dos resultados dados pelos profissionais referente as repostas dos professores na sondagem  e após a formação 

 NOTAS 

SONDAGEM APÓS A FORMAÇÃO 
PERGUNTAS Prof. 1 

3º ano 
Prof. 2 
3º ano 

Prof. 3 
4º ano 

Prof. 4 
4º ano 

Prof. 5 
5º ano 

Prof. 6 
5º ano 

Prof. 1 
3º ano 

Prof. 2 
3º ano 

Prof. 3 
4º ano 

Prof. 4 
4º ano 

Prof. 5 
5º ano 

Prof. 6 
5º ano 

S: O que você sabe sobre funções 
executivas? 
 
P: O que são funções executivas? 
 
 

2 
 
 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 

3,25 
 
 

3 2,75  
 

3,5 

 
 

0,75 

 
 

2,25 

 
 

3,75 

 
 

3,75 

 
 

3,25 

S: Você saberia mencionar características das 
funções executivas? Quais? 
 
P: Quais são as habilidades principais das 
funções executivas? Quais são as suas 
principais características? 
 

3,4 1,25 2,4 3,7 3,5 2,4  
 
 

4 

 
 
 

4,25 

 
 
 

4,5 

 
 
 

4 

 
 
 

4,75 

 
 
 

4,5 

S: Dentro do espaço da sala de aula é 
possível desenvolver as funções executivas? 
De que forma? 
 
P: Cite uma situação que você vivência na 
escola com os seus alunos, relacionando com 
as habilidades das funções executivas? 
 

3,5 1,75 1,5 2,5 3 2,75  
 
 
 

4,75 

 
 
 
 

3,25 

 
 
 
 

4,25 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

4,25 
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Tabela 4. (Continuação) Média dos resultados dados pelos profissionais referente as repostas dos professores na sondagem  e 

após a formação 

 NOTAS 

SONDAGEM APÓS A FORMAÇÃO 
PERGUNTAS Prof. 1 

3º ano 
Prof. 2 
3º ano 

Prof. 3 
4º ano 

Prof. 4 
4º ano 

Prof. 5 
5º ano 

Prof. 6 
5º ano 

Prof. 1 
3º ano 

Prof. 2 
3º ano 

Prof. 3 
4º ano 

Prof. 4 
4º ano 

Prof. 5 
5º ano 

Prof. 6 
5º ano 

 
S: Você conhece alguma ferramenta ou 
atividade para desenvolver funções 
executivas? 
Quais? 
 
P: Em sua opinião qual a contribuição da 
criação de ferramentas para o 
desenvolvimento das funções executivas dos 
alunos juntamente com o material didático? 
 

 
4,5 

 
1,5 

 
0,25 

 
0,75 

 
2 

 
2,75 

 
 
 
 
 
 

4,5 

 
 
 
 
 
 

1,5 
 

 
 
 
 
 
 

2,5 

 
 
 
 
 
 

3,75 

 
 
 
 
 
 

2,75 

 
 
 
 
 
 

4,5 

 
S: Você consegue estabelecer alguma relação 
entre funções executivas e aprendizagem? 
Quais? 
 

3,5 1,5 2,5 2,75 4 1,25       

 
S:Crianças com dificuldades de aprendizagem 
podem desenvolver suas funções executivas 
através de atividades propostas por você no 
seu dia a dia escolar? 
 

3,5 1,75 1,5 2,5 3 2,75       

S: Seu trabalho possibilita condições para o 
desenvolvimento das habilidades das funções 
executivas? 

 
4 
 

2,5 2,25 3 2,25 3,25       
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5.3. FASE 3: Avaliação do programa de intervenção proposto 

 Nesta fase os professores receberam fichas avaliativas (questionários) de 

cada módulo (ANEXO D) do PIAFEX e o material adaptado para lerem, 

apreciarem e registrarem suas opiniões sobre cada atividade, pensando sob a 

óptica de que as propostas precisam estar de acordo com a estimulação das 

Funções Executivas e Autorregulação, e relacionando com a dinâmica da sala 

de aula. Esta etapa foi feita individualmente, com um prazo de um mês para 

serem devolvidas as fichas preenchidas com os registros dos professores. 

 Na tabela a seguir (Tabela 5) foram colocadas as opiniões de cada 

professor para que fosse possível uma comparação de registros acerca de cada 

módulo e atividade. Como cada professor registrou individualmente as suas 

apreciações, foi também possível comparar entre os pares da série as respostas 

iguais e as divergentes. 

 É possível perceber de modo geral que as atividades propostas estão 

adequadas e possíveis de serem realizadas, apesar da rotina diária de um 

professor nestas séries que demanda um tempo maior para a realização das 

atividades dos livros e utilização de cadernos. As apreciações que foram 

contrárias as atividades apareceram como forma de “preocupação” por parte dos 

professores, por acharem que talvez não se consiga aplicar da forma mais 

apropriada para os alunos, e assim, podendo causar algum tipo de problema, 

como atraso nos conteúdos que são obrigatórios para a série.  

É perceptível a compreensão dos docentes em entender a necessidade 

de mudarem as suas práticas para poderem incluir no seu dia a dia uma nova 

forma de ensinar aos seus alunos, mas com a oportunidade de poder estimular 

as funções executivas e autorregulação, que é objetivo central deste trabalho. 
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Tabela 5.  Avaliação dos professores de cada série sobre cada módulo adaptado.                                                                                        

MÓDULO: ASPECTOS ESSENCIAIS 

ASPECTOS PARA SEREM AVALIADOS Concordo 
totalmente 

Concordo  
Parcialmente 

   Indiferente Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
totalmente 

1- As descrições das atividades estão claras e de fácil entendimento. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB   

    

2- A relação entre objetivo e descrição da atividade estava clara. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA  

5ºB    

3- As propostas estão adequadas à faixa etária que você trabalha. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA 

  5ºB  

4- As atividades são possíveis de serem realizadas dentro da rotina de sala de 
aula. 

 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
 

5ºA; 5ºB    

5- As atividades propostas podem ser realizadas com facilidade pelo professor. 
 

3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA;   

3ºA;  
 
5ºB 

   

6- As atividades propostas recrutam habilidades de funções executivas e 
autorregulação nos alunos. 

 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB   

    

7- Os recursos necessários para a execução das atividades são fáceis de 
serem encontrados ou confeccionados. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB   

    

8- As atividades propostas, mesmo com outro formato, já eram conhecidas por 
mim. 
 

3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA   

3ºA 
 
5ºB 

   

Observações dos professores: Acrescentar atividades como “Amigo Secreto” e montagem de um quebra – cabeça compartilhado que possa 

ter uma mensagem relacionada com o tema trabalhado, criar um roteiro como lista de checagem para a produção de texto (3º ano). 
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Tabela 5. (Continuação)Avaliação dos professores de cada série sobre cada módulo adaptado                                                     

MÓDULO 1 - ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS / ROTINA E MANEJO DO TEMPO 

ASPECTOS PARA SEREM AVALIADOS Concordo 
totalmente 

Concordo  
Parcialmente 

   Indiferente Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
totalmente 

1- As descrições das atividades estão claras e de fácil entendimento. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB   

    

2- A relação entre objetivo e descrição da atividade estava clara. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA 

 
 
5ºB 

   

3- As propostas estão adequadas à faixa etária que você trabalha. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA 

   
 
5ºB 

 

4- As atividades são possíveis de serem realizadas dentro da rotina de sala de 
aula. 

 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB   

    

5- As atividades propostas podem ser realizadas com facilidade pelo professor. 
 

4ºA; 4ºB 
5ºA   

3ºA; 3ºB 
 
5ºB 

   

6- As atividades propostas recrutam habilidades de funções executivas e 
autorregulação nos alunos. 

 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB   

    

7- Os recursos necessários para a execução das atividades são fáceis de 
serem encontrados ou confeccionados. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB   

    

8- As atividades propostas, mesmo com outro formato, já eram conhecidas por 
mim. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA 

 
 
5ºB 

   

Observações dos professores: A troca dos responsáveis pelas estações de um mês para uma semana, contagem de tempo podendo ser 

também regressiva; utilizar em uma das estações as folhas sulfite dobradas ao meio como recurso de criação de um livrinhoque podem todos 

os alunos contribuir com ilustrações e a escrita de uma história (3º ano). O uso de calendários de aniversários com o objetivo de valorizar a 

história de vida de cada aluno (5º ano).  
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Tabela 5. (Continuação) Avaliação dos professores de cada série sobre cada módulo adaptado                                                      

MÓDULO 2 - ORGANIZAÇÃO DE IDEIAS, ESTABELECIMENTO DE OBJETIVOS E PLANOS: ESTRATÉGIAS PARA O DIA A DIA. 

ASPECTOS PARA SEREM AVALIADOS Concordo 
totalmente 

Concordo  
Parcialmente 

   Indiferente Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
totalmente 

1- As descrições das atividades estão claras e de fácil entendimento. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA   

 
 
5ºB 

   

2- A relação entre objetivo e descrição da atividade estava clara. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA 

 
 
5ºB 

   

3- As propostas estão adequadas à faixa etária que você trabalha. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA 

 
 
5ºB 

   

4- As atividades são possíveis de serem realizadas dentro da rotina de sala de 
aula. 

 

3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA 

3ºA 
 
5ºB 

   

5- As atividades propostas podem ser realizadas com facilidade pelo professor. 
 

3ºB 
4ºB 
5ºA  

3ºA 
 
5ºB 

 4ºA 
 

 

6- As atividades propostas recrutam habilidades de funções executivas e 
autorregulação nos alunos. 

 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB   

    

7- Os recursos necessários para a execução das atividades são fáceis de 
serem encontrados ou confeccionados. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB 

    

8- As atividades propostas, mesmo com outro formato, já eram conhecidas por 
mim. 
 

4ºA; 4ºB 
5ºA;   

3ºA; 3ºB 
5ºB 
 

   

Observações dos professores: Devido a demanda de conteúdos infelizmente “o tempo que sobra” fica inviável; os organizadores gráficos para 

as faixas etárias menores, seria interessante pensar em listagens para a compreensão melhor dos alunos ( 3º ano). As atividades deste módulo 

estão muito presentes no nosso dia a dia (4º ano). Organizar sobre a carteira somente o que for utilizado pelo aluno (5º ano). 
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Tabela 5. (Continuação)Avaliação dos professores de cada série sobre cada módulo adaptado                                                    

MÓDULO 3 - ORGANIZAÇÃO DE IDEIAS, ESTABELECIMENTO DE OBJETIVOS E PLANOS: ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO. 

ASPECTOS PARA SEREM AVALIADOS Concordo 
totalmente 

Concordo  
Parcialmente 

   Indiferente Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
totalmente 

1- As descrições das atividades estão claras e de fácil entendimento. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA 

 
 
5ºB 

   

2- A relação entre objetivo e descrição da atividade estava clara. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA 

 
 
5ºB 

   

3- As propostas estão adequadas à faixa etária que você trabalha. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA 

 
 
5ºB 

   

4- As atividades são possíveis de serem realizadas dentro da rotina de sala de 
aula. 

 

3ºA; 3ºB 
4ºB 
 

5ºA   
4ºA 
5ºB 

 

5- As atividades propostas podem ser realizadas com facilidade pelo professor. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA  

 
 
5ºB 

   

6- As atividades propostas recrutam habilidades de funções executivas e 
autorregulação nos alunos. 

 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB 

    

7- Os recursos necessários para a execução das atividades são fáceis de 
serem encontrados ou confeccionados. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB   

    

8- As atividades propostas, mesmo com outro formato, já eram conhecidas por 
mim. 
 

3ºA 
4ºA; 4ºB 
5ºA  

3ºB 
 
5ºB 

   

Observações dos professores: São atividades realizadas com frequência no nosso ambiente escolar, trazer esta perspectiva para as demais 

áreas (3º ano). As atividades propostas são pertinentes a faixa etária (4º ano). As atividades são adequadas, mas devido a grande quantidade 

de conteúdos, acaba interferindo no tempo e não sendo viável realizar todas; acredito que a atividade relacionada com história seja muito 

proveitosa no grupo etário que trabalho (5º ano). 
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Tabela 5. (Continuação)Avaliação dos professores de cada série sobre cada módulo adaptado                                                      

MÓDULO 4 - FUNÇÕES EXECUTIVAS NAS ATIVIDADES FÍSICAS / MOTORAS 

ASPECTOS PARA SEREM AVALIADOS Concordo 
totalmente 

Concordo  
Parcialmente 

   Indiferente Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
totalmente 

1- As descrições das atividades estão claras e de fácil entendimento. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºB 
5ºA; 5ºB   

  4ºA  

2- A relação entre objetivo e descrição da atividade estava clara. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB   

    

3- As propostas estão adequadas à faixa etária que você trabalha. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB 

    

4- As atividades são possíveis de serem realizadas dentro da rotina de sala 
de aula. 

 

3ºB 
 
 

4ºA 
 
5ºA 

 3ºA 
4ºB 

5ºB 

5- As atividades propostas podem ser realizadas com facilidade pelo 
professor. 

 

3ºB 
4ºA 
5ºA  

  3ºA 
4ºB 
5ºB 

 

6- As atividades propostas recrutam habilidades de funções executivas e 
autorregulação nos alunos. 

 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB 

    

7- Os recursos necessários para a execução das atividades são fáceis de 
serem encontrados ou confeccionados. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB   

    

8- As atividades propostas, mesmo com outro formato, já eram conhecidas 
por mim. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB   

    

Observações dos professores: As atividades deste módulo sejam feitas em parceria com os professores de Educação Física (3º e 4º ano). 
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Tabela 5. (Continuação)Avaliação dos professores de cada série sobre cada módulo adaptado                                                         

MÓDULO 5 - COMUNICAÇÃO E GESTÃO DE CONFLITOS 

ASPECTOS PARA SEREM AVALIADOS Concordo 
totalmente 

Concordo  
Parcialmente 

   Indiferente Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
totalmente 

1- As descrições das atividades estão claras e de fácil entendimento. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB 

    

2- A relação entre objetivo e descrição da atividade estava clara. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB   

    

3- As propostas estão adequadas à faixa etária que você trabalha. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB   

    

4- As atividades são possíveis de serem realizadas dentro da rotina de sala de 
aula. 

 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 5ºB 

5ºA    

5- As atividades propostas podem ser realizadas com facilidade pelo professor. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB   

    

6- As atividades propostas recrutam habilidades de funções executivas e 
autorregulação nos alunos. 

 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB   

    

7- Os recursos necessários para a execução das atividades são fáceis de 
serem encontrados ou confeccionados. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB 

    

8- As atividades propostas, mesmo com outro formato, já eram conhecidas por 
mim. 
 

3ºA 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB   

3ºB    

Observações dos professores: Estas atividades deste módulo são feitas diariamente, mas foi importante revê-las com esta importância; 

interessante o uso da bola como mediador (3ºano). Atividades muito pertinentes (4º ano). Como a escola trabalha com a cosmovisão, temos a 

prática da inversão de papéis, valorização das diferenças e mudança de posturas através de diálogos e reflexões (5º ano). 



  

69 
 

Tabela 5. (Continuação)Avaliação dos professores de cada série sobre cada módulo adaptado                                                         

MÓDULO 6 - REGULANDO EMOÇÕES 

ASPECTOS PARA SEREM AVALIADOS Concordo 
totalmente 

Concordo  
Parcialmente 

   Indiferente Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
totalmente 

1- As descrições das atividades estão claras e de fácil entendimento. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB 

    

2- A relação entre objetivo e descrição da atividade estava clara. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB   

    

3- As propostas estão adequadas à faixa etária que você trabalha. 
 

3ºA; 3ºB 
 
5ºA  

 
 
5ºB 

  
4ºA; 4ºB 
 

 

4- As atividades são possíveis de serem realizadas dentro da rotina de sala de 
aula. 

 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA 

   
 
5ºB 

 

5- As atividades propostas podem ser realizadas com facilidade pelo professor. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA   

 
 
5ºB 

   

6- As atividades propostas recrutam habilidades de funções executivas e 
autorregulação nos alunos. 

 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB   

    

7- Os recursos necessários para a execução das atividades são fáceis de 
serem encontrados ou confeccionados. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB 

    

8- As atividades propostas, mesmo com outro formato, já eram conhecidas por 
mim. 
 

3ºA 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB   

3ºB    

Observações dos professores: É utilizado nas aulas o trabalho como a respiração, boa a ideia a atividade das carinhas e sobre a empatia 

(3º ano). A atividade 1 é mais apropriada a faixa etária anterior(4º ano).O PROERD auxilia na tomada de decisões, assim como refletir sobre 

atitudes que aliviarão as tensões (5º ano). 
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Tabela 5. (Continuação)Avaliação dos professores de cada série sobre cada módulo adaptado                                                           

MÓDULO 7 - TRABALHANDO COM COLEGAS: OPORTUNIDADE DE EXERCITAR A HÉTERO E A AUTORREGULAÇÃO 

ASPECTOS PARA SEREM AVALIADOS Concordo 
totalmente 

Concordo  
Parcialmente 

   Indiferente Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
totalmente 

1- As descrições das atividades estão claras e de fácil entendimento. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB 

    

2- A relação entre objetivo e descrição da atividade estava clara. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB   

    

3- As propostas estão adequadas à faixa etária que você trabalha. 
 

3ºA; 3ºB 
 
5ºA 

 
 
5ºB 

  
4ºA; 4ºB 
 

 

4- As atividades são possíveis de serem realizadas dentro da rotina de sala 
de aula. 

 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA 

 
 
5ºB 

   

5- As atividades propostas podem ser realizadas com facilidade pelo 
professor. 

 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA 

 
 
5ºB 

   

6- As atividades propostas recrutam habilidades de funções executivas e 
autorregulação nos alunos. 

 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB   

    

7- Os recursos necessários para a execução das atividades são fáceis de 
serem encontrados ou confeccionados. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB   

    

8- As atividades propostas, mesmo com outro formato, já eram conhecidas 
por mim. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB 

    

Observações dos professores: As atividades 1,2,3 sempre foram feitas,mas sem a intenção da autorregulação; algumas atividades são feitas 

na biblioteca e na aula Lego (3º ano). A atividade 1 a descrição poderia ser um texto com mais detalhes, para ser mais apropriado a faixa etária 

(4º ano). Fazer mais as atividades em grupos (5º ano). 
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Tabela 5. (Continuação)Avaliação dos professores de cada série sobre cada módulo adaptado                                                              

MÓDULO 8 - CONVERSANDO SOBRE ATIVIDADES 

ASPECTOS PARA SEREM AVALIADOS Concordo 
totalmente 

Concordo  
Parcialmente 

   Indiferente Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
totalmente 

1- As descrições das atividades estão claras e de fácil entendimento. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB 

    

2- A relação entre objetivo e descrição da atividade estava clara. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB   

    

3- As propostas estão adequadas à faixa etária que você trabalha. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB   

    

4- As atividades são possíveis de serem realizadas dentro da rotina de sala de 
aula. 

 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB 

    

5- As atividades propostas podem ser realizadas com facilidade pelo professor. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA 

 
 
5ºB 

   

6- As atividades propostas recrutam habilidades de funções executivas e 
autorregulação nos alunos. 

 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB   

    

7- Os recursos necessários para a execução das atividades são fáceis de 
serem encontrados ou confeccionados. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB   

    

8- As atividades propostas, mesmo com outro formato, já eram conhecidas por 
mim. 
 

3ºA 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB 

3ºB    

Observações dos professores: Estas ideias são aplicadas principalmente nas aulas de matemática, quando pedimos para as crianças 

explicarem como compreenderam, o que fizeram para saber, sempre repertoria toda a sala e evidencia as múltiplas maneiras de se aprender 

(3º ano). Após a correção das provas entregar para os alunos para que possam refazer os exercícios que erraram (4º ano). Apresentar as 

diferentes estratégias utilizadas para chegar ao resultado esperado verbalmente ou através de desenhos ou gráficos (5º ano). 
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Tabela 5. (Continuação) Avaliação dos professores de cada série sobre cada módulo adaptado                                                           

MÓDULO 9 - COMO ORGANIZAR OS ESTUDOS? 

ASPECTOS PARA SEREM AVALIADOS Concordo 
totalmente 

Concordo  
Parcialmente 

   Indiferente Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
totalmente 

1- As descrições das atividades estão claras e de fácil entendimento. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB 

    

2- A relação entre objetivo e descrição da atividade estava clara. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB   

    

3- As propostas estão adequadas à faixa etária que você trabalha. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB   

    

4- As atividades são possíveis de serem realizadas dentro da rotina de sala de 
aula. 

 

3ºA; 3ºB 
 
5ºA 

 
4ºA; 4ºB 
5ºB 

   

5- As atividades propostas podem ser realizadas com facilidade pelo professor. 
 

3ºA; 3ºB 
 
5ºA; 5ºB 

 
4ºA; 4ºB 
 

   

6- As atividades propostas recrutam habilidades de funções executivas e 
autorregulação nos alunos. 

 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB   

    

7- Os recursos necessários para a execução das atividades são fáceis de 
serem encontrados ou confeccionados. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA; 5ºB 

    

8- As atividades propostas, mesmo com outro formato, já eram conhecidas por 
mim. 
 

3ºA; 3ºB 
4ºA; 4ºB 
5ºA  

 
 
5ºB 

   

Observações dos professores: Fazer autoavaliação ajuda na reflexão perante a aprendizagem e a dedicação do aluno; pode-se fazer fichas 

de estudo diário (3º ano). Falta de tempo hábil para fazer o acompanhamento e apoio da família (4º ano). Fazer pequenos resumos, esquemas, 

usar palavras chaves, ilustrações de partes significativas e até pequenas dramatizações (5º ano). 
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6. DISCUSSÃO 

 

 Os objetivos desse trabalho foram adaptar e avaliar a aplicabilidade de 

um programa de intervenção em autorregulação e funções executivas para ser 

usado pelo professor em salas de aula dos 3º, 4º e 5º anos do ensino 

fundamental a partir dos conteúdos dos PCNs (Parâmetros Curriculares 

Nacionais - BRASIL,1997). Desse modo, verificamos que foi possível adaptar 

para os contextos de 3º ao 5º anos atividades que estimulassem as funções 

executivas e autorregulação, incluindo atividades apropriadas aos conteúdos 

tratados nessas séries (DIAMOND, 2013; DIAS, 2013). 

 Inicialmente com a equipe de professoras quando foram sondadas com 

os conhecimentos prévios sobre os conceitos de funções executivas e 

autorregulação, foi possível perceber a grande dificuldade que elas 

apresentaram em associar estas ideias ao desenvolvimento dos seus alunos, e 

perceber quais destas características eram fundamentais para aprendizagem 

deles e o que precisam estimular para desenvolvê-las adequadamente, ou seja, 

como os alunos podem conseguir atingir os objetivos que são propostos a cada 

série que estejam inseridos sem apresentarem dificuldades (MALLOY-DINIZ et 

al., 2008). 

Ao receberem as fichas para serem preenchidas houve uma certa 

inquietação por parte de alguns profissionais por não dominarem o assunto, e 

fizeram observações dizendo que se elas errassem teriam algum tipo de 

prejuízo. Relação esta que eu faço com o processo de aprendizagem dos alunos, 

que sabemos a necessidade de se arriscarem frente aos conceitos e desafios 

diários propostos pelas aulas, onde o aluno não poderá se sentir preocupado em 

errar para conseguir atingir as repostas ou resultados corretos. A inquietação 

que precisamos ter perante a algo novo é a tentativa e a oportunidade de poder 

sempre aprender com as situações experienciadas, sem a obrigação de sempre 

acertar, e sim, fazer da melhor forma que as suas possibilidades podem 

alcançar. Pensando assim, as habilidades das funções executivas e 

autorregulação proporcionam condições para o indivíduo se sentir mais seguro 

(DUCKWORTH et al.,2009). 
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No momento da formação, foram apresentados os conceitos sobre as 

habilidades cognitivas das funções executivas, controle inibitório, memória de 

trabalho, flexibilidade cognitiva, planejamento e autorregulação (DIAMOND, 

2013; MIYAKE et al., 2000). Os conceitos foram associados a exemplos práticos 

do dia a dia de cada professor, para perceberem que em situações corriqueiras 

podemos sempre estar atentos para estimular as funções necessárias para o 

melhor desenvolvimento dos alunos. É possível ler nos estudos feitos por 

Diamond e sua equipe que com pequenos estímulos para o desenvolvimento de 

autorregulação já é possível colher resultados positivos de mudanças relevantes 

nas capacidades cognitivas dos indivíduos, nos aspectos comportamentais, 

saúde mental e aprendizagem. As ferramentas usadas como referências para 

elaboração do PIAFEX e esta adaptação, trazem dados que comprovam a 

eficácia de seus programas para o estímulo das habilidades cognitivas para o 

crescimento dos alunos nas mais variadas séries que estão inseridos 

(BRODOVA; LEONG, 2007; DAWSON; GUARE, 2010; DIAS, 2013; MELTZER, 

2010; ROSÁRIO et al., 2007), dando condições e suporte para que estes 

indivíduos consigam durante a sua vida ter a capacidade de resolver as 

situações que lhe forem propostas da  melhor maneira possível. Nestes 

programas também se ressalta que as crianças com maior capacidade de foco 

atencional, de controlar comportamentos não adequados frente às situações que 

lhe forem impostas, controlar pensamentos e organizar ideias, possivelmente 

terão resultados mais benéficos frente a aprendizagem de novos conceitos, 

assim, conseguindo controlar ações inadequadas para a situação vivida. 

Portanto, teremos mais alunos adaptados ao meio social e escolar, conseguindo 

aproveitar com mais qualidade dos conteúdos ensinados na escola e 

conseguindo levar para o seu dia a dia estes conhecimentos que são essenciais 

para a sua vida. 

As professoras perceberam que muitas das dificuldades de aprendizagem 

que surgem ou acompanham o desenvolvimento dos alunos, muitas vezes estão 

ligadas as dificuldades com as funções executivas e autorregulação (DIAMOND, 

2013; GOSWAMI, 2006; GOSWAMI, 2008; KELLY, 2008). Torna-se evidente 

para estes profissionais que muitos dos apontamentos feitos pelas famílias e 

pelas próprias crianças perante as situações que os alunos não conseguem 
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responder positivamente ou cumprir com o que foi proposto, estão intimamente 

ligados as estas habilidades (DIAMOND, 2014). 

Percebe-se que através das avaliações após a formação feita pelas 

professoras, duas profissionais apesar dos ganhos nos conhecimentos 

adquiridos, ainda precisarão retomar os conceitos para entenderem mais 

adequadamente onde o papel do professor poderá interferir pontualmente no 

desenvolvimento dos seus alunos nestas habilidades em questão neste trabalho. 

As dificuldades apresentadas por elas estão intimamente ligadas aos conceitos 

das habilidades e compreensão como elas são evidenciadas através das 

atividades dirigidas pelos professores. Assim, fazendo uma relação com os 

dados pessoais apresentados na Tabela 1, as profissionais com maior 

experiência profissional e acadêmica em termos de formação, foram as que 

apresentaram menor dificuldades em assimilar os conceitos abordados na 

formação. 

Alguns questionamentos foram feitos por parte das professoras durante a 

formação, e uma delas se refere ao processo de inclusão de alunos que 

apresentam algum tipo síndrome ou transtorno. E entenderam que muitas destas 

condições, podem apresentar dificuldades nas suas funções executivas 

conforme descrito no DSM-5, assim, mais impreterivelmente se faz necessário 

entender e compreender como funcionam e como interferir na estimulação 

destas habilidades extremamente importantes para o desenvolvimento do 

indivíduo (APA, 2014). Além disso, indivíduos que não apresentem transtornos 

ou deficiências, mas apresentam dificuldades de aprendizagem, podem ser 

beneficiados através da estimulação, e com isso, também ter ganhos para a sua 

maturação e desenvolvimento nas áreas cognitivas, comportamental e 

emocional (MELTZER, 2010). 

Alunos com dificuldades dissexecutivas e dificuldade de autorregulação 

na aprendizagem e comportamento,  precisam além de um ambiente apropriado 

para que suas capacidades sejam desenvolvidas adequadamente, e como 

também de uma relação de proximidade com o professor para garantir a este 

aluno o vínculo que estabelece segurança e confiança em aprender (BLAIR; 

DIAMOND, 2008). 
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O trabalho anteriormente desenvolvido pela autora Natália Dias (2013) 

que tinha como principal foco atividades dirigidas às crianças que estavam nas 

séries de alfabetização para o estímulo das funções executivas e 

autorregulação, priorizando esta faixa etária, não estavam adequados para 

serem aplicados a alunos com uma faixa etária maior. Assim, com a adaptação 

do material apresentada nesta dissertação para crianças com uma faixa etária 

maior, confirma-se a necessidade dos professores estarem atentos a propostas 

que sejam adequadas a cada idade e que despertem interesse dos seus alunos 

com propostas compatíveis com as habilidades esperadas e que possam ser 

fomentados com desafios e situações que agucem o seu crescimento 

(ROSARIO et al., 2007; SEABRA et al., 2014). 

O professor precisa ter na sua prática diária consciência do seu papel 

frente ao desenvolvimento das habilidades cognitivas, comportamentais e 

emocionais dos seus alunos (SEABRA et al., 2014). Com isso, trará ganhos 

significativos para o seu trabalho em sala de aula, e muitas das dificuldades que 

encontram hoje podem ser reduzidas ou mesmo extintas. Com este trabalho 

mais diretivo e planejado, como também permitir condições mais adequadas 

para estas crianças se relacionarem ao meio em que vivem, família e sociedade 

(LEZAK, 1981; PENNINGTON, 1997; GOLDMAN - RAKIC, 2006; BEST et al., 

2009) trarão benefícios para a sua atuação. 

Referindo-se as atividades adaptadas e apreciadas pela equipe de 

professores, percebe-se que a maioria dos apontamentos se relaciona a falta de 

tempo para desenvolver adequadamente bem como, compreender de uma 

forma adequada, qual o principal objetivo de se utilizar ferramentas para apoiar 

o trabalho do professor. A forma automática que muitas vezes o trabalho do 

professor é desempenhado interfere consideravelmente no desenvolvimento dos 

seus alunos, porque é preciso conhecer cada aluno dentro das suas 

especificidades e a partir daí construir um planejamento adequado preocupando-

se com o crescimento de cada aluno. 

 Pensando assim, o presente trabalho, após apreciado pelos professores, 

suscitou esta preocupação para eles trazendo questionamentos quanto a prática  

e as mudanças no trabalho que cada uma pode fazer no seu dia a dia, para que 
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a atuação docente seja mais intencional e sistemática, e não deixar mais de fazer 

tarefas importantes para o dia a dia do aluno, para a organização e estruturação 

deles, como por exemplo, coisas simples de descrever a rotina com mais 

detalhes na lousa, fazer um roteiro de estudos, organizar o tempo como um 

recurso visual para a compreensão melhor de cada um, fazer registros de 

produções de textos de formas mais variadas e entre outros( BLAIR, 2002). 

É possível ver em uns dos módulos avaliados pelas professoras, mais 

precisamente o módulo 4 que se refere as atividades físicas, as professoras não 

conseguiram dentro da sua rotina diária pensar em um momento que pudessem 

desenvolver estes tipos de atividades, alegando a falta de tempo com a demanda 

de atividades e conteúdos para serem desenvolvidos. E pensando sob esta 

vertente, as atividades deste módulo podem ser realizadas em parceria com a 

área de Educação Física, e assim, conseguindo também trazer em outros 

momentos e engajando outras áreas dentro da rotina escolar, atividades que 

estimulem as funções executiva e autorregulação. 

No módulo 6 também foi questionado pelas professoras as atividades de 

regulação de emoção não estarem adequadas para os alunos mais velhos, 

referindo-se aos 4º e 5º anos. Com este apontamento, as atividades destas 

séries em específico foram repensadas e passaram a ter outro formato, para que 

assim estejam mais adequadas a faixa etária destes alunos. 

Em pensar, que as atividades adaptadas e avaliadas pelas professoras 

foram, na sua maioria, bem apreciadas e entendidas com relevância para o seu 

trabalho, pensa-se que o trabalho docente é carente de fundamentação teórica 

que abarquem conceitos e ideias para ajudá-los na sua atuação diária. Frente a 

demanda de alunos que a cada ano trazem consigo dificuldades das suas mais 

variadas formas, é preciso ter sempre em mente, como responsável do processo, 

todos os aspectos que são necessários para serem desenvolvidos e estimulados 

para o melhor crescimento dos alunos. Com base nisso, há que se repensar a 

prática de formação desde a graduação à formação continuada, que muitas 

vezes não contribui de forma eficaz com os conceitos necessários para o 

trabalho do professor.  
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Em outros casos pelas larga experiência em sala de aula, sentem-se 

seguros e suficientes para trabalhar com os seus alunos, mesmo enfrentando 

dificuldades e sentindo que a sua prática tem ficado a desejar, porque os alunos 

trazem novas experências e necessidades de cada dia. Muitas vezes é preciso 

ressignificar a forma de ensinar os conteúdos das áreas que atua,  possivelmente 

é um dos caminhos para que o ensino torne-se mais efetivo e sem lacunas para 

o crescimento do aluno, e assim, eles poderão caminhar para um futuro com o 

sucesso profissional e como também pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

79 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

 Foi possível fazer a adaptação de uma ferramenta para fazer a 

estimulação das funções executivas e autorregulação na escola, com a 

intervenção do professor nas séries finais do Ensino Fundamental I. O material 

utilizado para adaptação foi o PIAFEX elaborado por Dias (2013) que foi 

elaborado para crianças em idade pré-escolar e no início do Ensino Fundamental 

I. 

 Utilizar este tipo de recurso nas séries finais do Ensino Fundamental I é 

também viável pelo seu baixo custo e por não apresentar materiais que 

demandem investimento. 

 Através das atividades adaptadas para este material ficou demonstrável 

que crianças quando estimuladas com ferramentas adequadas em seu processo 

de aprendizagem, é perceptível que as possíveis dificuldades com a sua 

autorregulação e funções executivas possam ter ganhos no seu 

desenvolvimento. Propiciar situações que elas sejam instigadas e consigam se 

sentirem parte deste crescimento, permitem assim a elas, se sentirem autoras 

do próprio desenvolvimento.  

 Conhecer o perfil dos profissionais que seriam os apreciadores das 

atividades adaptadas permitiu perceber que os que apresentam menos formação 

acadêmica, apresentaram mais dificuldade de assimilar os novos conteúdos 

sobre funções executivas e autorregulação. 

A formação dos professores foi importante para que eles conseguissem 

avaliar as atividades com relação a sua possibilidade de desenvolver funções 

executivas e autorregulação no contexto do ensino regular para séries finais do 

EF I. Com este momento de formação, permitiu a troca de experiências e de 

dúvidas perante o material apresentado. Suscitou a reflexão e o olhar crítico 

perante o trabalho feito em sala de aula, assim, repensando a sua própria prática. 

A avaliação feita pelos professores sobre cada módulo permitiu readequar 

atividades que devessem ser revistas, modificar estratégias e adequar a 

linguagem de descrição de algumas atividades. 
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Contudo, é preciso cada vez mais os profissionais da educação terem o 

contato com as ferramentas que permitam auxiliá-los no seu trabalho, seja 

perante os alunos com dificuldades ou não. 

E como parte da ciência é preciso dar continuidade ao presente trabalho. 

A partir dos resultados apresentados nesta pesquisa, é pertinente aplicar este 

material adaptado no contexto de sala de aula e verificar o desenvolvimento das 

Funções Executivas e autorregulação nos alunos por meio de instrumentos 

padronizados para este fim. 
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ANEXO A – Questionário sobre Funções Executivas e Autorregulação para 
os professores (sondagem) 

 

Nome:______________________________ Data de Nascimento:__________ 

Série: _____________                      Período que leciona: (  ) manhã  (  ) tarde 

Qual a sua formação? 

(   ) Superior Completo – curso ________________ Data de conclusão:______ 

(   ) Pós-graduação – curso___________________ Data de conclusão:______ 

Tempo de experiência profissional 

Tempo que atua na educação: ______________________________________ 

Tempo que trabalha nesta instituição:_________________________________ 

Tempo que leciona na série em que está:______________________________ 

Perguntas 

1. O que você sabe sobre funções executivas? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2. Você saberia mencionar características das funções executivas?Quais? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3. Você consegue estabelecer alguma relação entre funções executivas e 

aprendizagem?Quais? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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4. Dentro do espaço da sala de aula é possível desenvolver as funções 

executivas? De que forma? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

5. Crianças com dificuldade de aprendizagem podem desenvolver suas 

funções executivas através das atividades propostas por você no seu dia 

a dia escolar? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

6. Você conhece alguma ferramenta ou atividade para desenvolver funções 

executivas?Qual? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

7. Seu trabalho possibilita condições para o desenvolvimento das 

habilidades das funções executivas? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Por favor, quando terminar de responder entregá-lo à pesquisadora. 

Muito obrigada pela participação! 

Ana Paula Soares de Campos 

anapaulasdec@yahoo.com.br 

 

 

 

 

mailto:anapaulasdec@yahoo.com.br
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ANEXO B – Avaliação para os professores após a formação sobre 

Funções Executivas e Autorregulação 

 

Avaliação para verificação de aprendizagem – Funções Executivas 

 

1. O que são funções executivas? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2. Quais são as habilidades principais das funções executivas? Quais são 

as suas principais características? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3. Cite uma situação que você vivência na escola com os seus alunos, 

relacionando com as habilidades das funções executivas? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

4. Em sua opinião, qual a contribuição da criação de ferramentas para o 

desenvolvimento das funções executivas dos alunos juntamente com o 

material didático? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

5. Escolha uma habilidade estudada e crie uma atividade para ajudar a 

desenvolvê-la de uma forma mais efetiva (use a folha em anexo). 
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ANEXO C – Treinamento para os professores sobre Funções Executivas e 

Autorregulação 

Slide 1 

FUNÇÕES EXECUTIVAS

Treinamento para professores

 

 

Slide 2 

FUNÇÕES EXECUTIVAS

 As funções executivas são habilidades cognitivas

essenciais para o êxito na escola e na vida.

 Porém, essas habilidades PODEM ser melhoradas

em crianças, sem a necessidade de especialistas

ou equipamentos sofisticados.
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Slide 3 

 

 

 

FUNÇÕES EXECUTIVAS

 As Funções Executivas também são conhecidas como

controle cognitivo ou controle executivo (DIAMOND,

2014) é um conjunto de habilidades que associadas,

permitem a pessoa encaminhar ações adequadas frente

às situações que vivencia (MALLOY-DINIZ et al., 2008).

 Estas funções oportunizam ao indivíduo alternativas

frente ao meio em que vive, conseguindo direcionar,

organizar, regular, gerenciar, e assim fazer ações

simples, mas indispensáveis no seu dia a dia (MATTOS;

COUTINHO, 2007).

 

 

Slide 4 

 

 

TIPOS DE FUNÇÕES EXECUTIVAS

Inibição ou Controle Inibitório

 Este tipo de controle que está no núcleo das Funções

Executivas (DIAMOND, 2013) está intrinsecamente ligado à

capacidade que o ser humano tem de inibir respostas ou se

controlar perante estímulos distratores que impedem o

andamento de uma situação, como também impedir ou

desviar respostas para o momento vivido (MALLOY-

DINIZ,2014),assim como os processos de atenção,

pensamentos e emoções (DIAMOND, 2013; SEABRA, 2014).
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Slide 5 

 

 

 

 Em que situações conseguimos perceber o controle

inibitório dos nossos alunos?

 

 

 

Slide 6 

 

MEMÓRIA DE TRABALHO

 É a capacidade que o indivíduo tem de guardar a

mensagem, organizar os dados relevantes para a

realização de uma atividade que exija as funções

cognitivas como o raciocínio, a percepção e a

resolução de problemas.

 A relação entre memória e raciocínio é intrínseca,

onde o raciocínio depende das informações

armazenadas pela memória para agir (DIAMOND,

2013; GAZZANIGA et al.,2006).
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Slide 7 

 

 

 Onde conseguimos perceber o uso da memória de

trabalho dos nossos alunos?

 

 

 

Slide 8 

 

 

FLEXIBILIDADE COGNITIVA

 A habilidade de Flexibilidade Cognitiva comparada com as outras

habilidades descritas (controle inibitório e memória de trabalho) tem o

seu desenvolvimento mais demorado (DAVIDSON et al., 2006).

 É a capacidade que o indivíduo tem de mudar a sua atenção, ponto de

vista, pensamentos, regras perante uma situação, para encontrar uma

melhor resolução ou resposta frente ao momento. Estas mudanças de

percepção só acontecem se conseguirmos bloquear a nossa ideia

anterior e ativar a memória de trabalho para criar uma nova ideia, uma

nova forma de ver a situação.

 Assim, a flexibilidade cognitiva necessita das relações com a memória

de trabalho e controle inibitório para acontecer, se desenvolvendo após

o crescimento das delas (DIAMOND, 2013; SEABRA et al, 2014).
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Slide 9 

 

 Conseguimos perceber o uso da flexibilidade

cognitiva nos conteúdos trabalhados em sala de

aula? Em que momentos?

 

 

 

Slide 10 

 

PLANEJAMENTO E RACIOCÍNIO

 O planejamento é uma habilidade relacionada com

um objetivo que se quer alcançar, estipulando

formas ou caminhos para almejar o desejo, através

de uma organização de ações e de ferramentas

que serão fundamentais para a obtenção do êxito

final (MALLOY-DINIZ, 2010).
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Slide 11 

 

 Que estratégias você utiliza para ajudar no

desenvolvimento destas habilidades: planejar e

raciocínio?

 

 

 

Slide 12 

 

AUTORREGULAÇÃO

 A autorregulação refere-se aos processos cognitivos e comportamentais, que são

motivados principalmente por suas vontades, que podem variar de acordo com os

níveis de excitação emocional, motivacional e cognitivo.

 E são considerados importantes para as relações sociais, profissionais, para

almejar um objetivo e a sua própria autoestima.

 A partir desta visão, todas as vivências que o indivíduo tiver, tanto para o seu

desenvolvimento psicológico como comportamental, será determinada por várias

funções acionadas por processos de sistemas operacionais distintos que

relacionados entre eles, ditarão o comportamento e ação da pessoa.

 Caso o sistema receba alguma informação que precise remanejar a ação,

modificando estratégias, possivelmente surgirá um novo comportamento e novas

possibilidades de funções psicológicas (BLAIR; DIAMOND, 2008).
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Slide 13 

 

 Que situações você percebe que o seu aluno

consegue se autorregular ?

 

 

 

Slide 14 

 

A RELEVÂNCIA DAS FUNÇÕES EXECUTIVAS

As alterações nas funções executivas estão presentes em diversos transtornos:

 Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (CARREIRO et al.,2014;

MATTOS, 2003)

 Transtornos da Aprendizagem (CARREIRO et al.,2014; DIAS et al.,2011)

 Transtornos do Espectro do Autismo (ORSATI et al.,2008; SINZIG et al., 2008),

entre outros.

- Estes tipos de transtornos são encontrados com certa frequência dentro da sala

de aula. Por isso, a grande importância em intervenções nas funções executivas

em crianças que apresentem tais transtornos ou não, para diminuir os seus

impactos funcionais ou simplesmente estimular para um desenvolvimento mais

pleno de cada habilidade dentro das Funções Executivas (MECCA et al.,2014).
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Slide 15 

 

 Qual a relevância de estimular o desenvolvimento

das funções executivas dentro do espaço da sala

de aula?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

100 
 

ANEXO D – Ficha de Avaliação dos Módulos do Material Adaptado                     MÓDULO: ASPECTOS ESSENCIAIS 

ASPECTOS PARA SEREM AVALIADOS Concordo 
totalmente 

Concordo  
Parcialmente 

   Indiferente Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
totalmente 

As descrições de cada atividade estão claras e de fácil entendimento. 
 

 
 
 

    

Existe relação entre objetivo e descrição da atividade. 
 

 
 
 

    

Estas propostas estão adequadas à faixa etária que eu trabalho. 
 

 
 
 

    

As atividades são possíveis de serem realizadas dentro da rotina de sala de 
aula. 
 

     

Eu considero estas atividades difíceis de serem realizadas (pelo professor). 
 

     

Percebi a presença das habilidades das funções executivas e 
autorregulação nestas atividades. 
 

     

Os recursos utilizados para a execução das atividades são fáceis de serem 
encontrados ou confeccionados. 
 

     

Já conhecia estes tipos de atividades, mesmo com outro formato. 
 
 

 
 

    

Descreva ideias, sugestões ou críticas para este módulo no verso da folha. 
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MÓDULO 1  

ASPECTOS PARA SEREM AVALIADOS Concordo 
totalmente 

Concordo  
Parcialmente 

   Indiferente Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
totalmente 

As descrições de cada atividade estão claras e de fácil entendimento. 
 

 
 
 

    

Existe relação entre objetivo e descrição da atividade. 
 

 
 
 

    

Estas propostas estão adequadas à faixa etária que eu trabalho. 
 

 
 
 

    

As atividades são possíveis de serem realizadas dentro da rotina de sala de 
aula. 
 

     

Eu considero estas atividades difíceis de serem realizadas (pelo professor). 
 

     

Percebi a presença das habilidades das funções executivas e 
autorregulação nestas atividades. 
 

     

Os recursos utilizados para a execução das atividades são fáceis de serem 
encontrados ou confeccionados. 
 

     

Já conhecia estes tipos de atividades, mesmo com outro formato. 
 
 

 
 

    

Descreva ideias, sugestões ou críticas para este módulo no verso da folha. 
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MÓDULO 2 

ASPECTOS PARA SEREM AVALIADOS Concordo 
totalmente 

Concordo  
Parcialmente 

   Indiferente Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
totalmente 

As descrições de cada atividade estão claras e de fácil entendimento. 
 

 
 
 

    

Existe relação entre objetivo e descrição da atividade. 
 

 
 
 

    

Estas propostas estão adequadas à faixa etária que eu trabalho. 
 

 
 
 

    

As atividades são possíveis de serem realizadas dentro da rotina de sala de 
aula. 
 

     

Eu considero estas atividades difíceis de serem realizadas (pelo professor). 
 

     

Percebi a presença das habilidades das funções executivas e 
autorregulação nestas atividades. 
 

     

Os recursos utilizados para a execução das atividades são fáceis de serem 
encontrados ou confeccionados. 
 

     

Já conhecia estes tipos de atividades, mesmo com outro formato. 
 
 

 
 

    

Descreva ideias, sugestões ou críticas para este módulo no verso da folha. 
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MÓDULO 3 

ASPECTOS PARA SEREM AVALIADOS Concordo 
totalmente 

Concordo  
Parcialmente 

   Indiferente Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
totalmente 

As descrições de cada atividade estão claras e de fácil entendimento. 
 

 
 
 

    

Existe relação entre objetivo e descrição da atividade. 
 

 
 
 

    

Estas propostas estão adequadas à faixa etária que eu trabalho. 
 

 
 
 

    

As atividades são possíveis de serem realizadas dentro da rotina de sala de 
aula. 
 

     

Eu considero estas atividades difíceis de serem realizadas (pelo professor). 
 

     

Percebi a presença das habilidades das funções executivas e 
autorregulação nestas atividades. 
 

     

Os recursos utilizados para a execução das atividades são fáceis de serem 
encontrados ou confeccionados. 
 

     

Já conhecia estes tipos de atividades, mesmo com outro formato. 
 
 

 
 

    

Descreva ideias, sugestões ou críticas para este módulo no verso da folha. 
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MÓDULO 4 

ASPECTOS PARA SEREM AVALIADOS Concordo 
totalmente 

Concordo  
Parcialmente 

   Indiferente Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
totalmente 

As descrições de cada atividade estão claras e de fácil entendimento. 
 

 
 
 

    

Existe relação entre objetivo e descrição da atividade. 
 

 
 
 

    

Estas propostas estão adequadas à faixa etária que eu trabalho. 
 

 
 
 

    

As atividades são possíveis de serem realizadas dentro da rotina de sala de 
aula. 
 

     

Eu considero estas atividades difíceis de serem realizadas (pelo professor). 
 

     

Percebi a presença das habilidades das funções executivas e 
autorregulação nestas atividades. 
 

     

Os recursos utilizados para a execução das atividades são fáceis de serem 
encontrados ou confeccionados. 
 

     

Já conhecia estes tipos de atividades, mesmo com outro formato. 
 
  

 
 

    

Descreva ideias, sugestões ou críticas para este módulo no verso da folha. 
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MÓDULO 5 

ASPECTOS PARA SEREM AVALIADOS Concordo 
totalmente 

Concordo  
Parcialmente 

   Indiferente Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
totalmente 

As descrições de cada atividade estão claras e de fácil entendimento. 
 

 
 
 

    

Existe relação entre objetivo e descrição da atividade. 
 

 
 
 

    

Estas propostas estão adequadas à faixa etária que eu trabalho. 
 

 
 
 

    

As atividades são possíveis de serem realizadas dentro da rotina de sala de 
aula. 
 

     

Eu considero estas atividades difíceis de serem realizadas (pelo professor). 
 

     

Percebi a presença das habilidades das funções executivas e 
autorregulação nestas atividades. 
 

     

Os recursos utilizados para a execução das atividades são fáceis de serem 
encontrados ou confeccionados. 
 

     

Já conhecia estes tipos de atividades, mesmo com outro formato. 
 
 

 
 

    

Descreva ideias, sugestões ou críticas para este módulo no verso da folha. 
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MÓDULO 6 

ASPECTOS PARA SEREM AVALIADOS Concordo 
totalmente 

Concordo  
Parcialmente 

   Indiferente Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
totalmente 

As descrições de cada atividade estão claras e de fácil entendimento. 
 

 
 
 

    

Existe relação entre objetivo e descrição da atividade. 
 

 
 
 

    

Estas propostas estão adequadas à faixa etária que eu trabalho. 
 

 
 
 

    

As atividades são possíveis de serem realizadas dentro da rotina de sala de 
aula. 
 

     

Eu considero estas atividades difíceis de serem realizadas (pelo professor). 
 

     

Percebi a presença das habilidades das funções executivas e 
autorregulação nestas atividades. 
 

     

Os recursos utilizados para a execução das atividades são fáceis de serem 
encontrados ou confeccionados. 
 

     

Já conhecia estes tipos de atividades, mesmo com outro formato. 
 
 

 
 

    

Descreva ideias, sugestões ou críticas para este módulo no verso da folha. 
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MÓDULO 7 

ASPECTOS PARA SEREM AVALIADOS Concordo 
totalmente 

Concordo  
Parcialmente 

   Indiferente Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
totalmente 

As descrições de cada atividade estão claras e de fácil entendimento. 
 

 
 
 

    

Existe relação entre objetivo e descrição da atividade. 
 

 
 
 

    

Estas propostas estão adequadas à faixa etária que eu trabalho. 
 

 
 
 

    

As atividades são possíveis de serem realizadas dentro da rotina de sala de 
aula. 
 

     

Eu considero estas atividades difíceis de serem realizadas (pelo professor). 
 

     

Percebi a presença das habilidades das funções executivas e 
autorregulação nestas atividades. 
 

     

Os recursos utilizados para a execução das atividades são fáceis de serem 
encontrados ou confeccionados. 
 

     

Já conhecia estes tipos de atividades, mesmo com outro formato. 
 
 

 
 

    

Descreva ideias, sugestões ou críticas para este módulo no verso da folha. 
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MÓDULO 8 

ASPECTOS PARA SEREM AVALIADOS Concordo 
totalmente 

Concordo  
Parcialmente 

   Indiferente Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
totalmente 

As descrições de cada atividade estão claras e de fácil entendimento. 
 

 
 
 

    

Existe relação entre objetivo e descrição da atividade. 
 

 
 
 

    

Estas propostas estão adequadas à faixa etária que eu trabalho. 
 

 
 
 

    

As atividades são possíveis de serem realizadas dentro da rotina de sala de 
aula. 
 

     

Eu considero estas atividades difíceis de serem realizadas (pelo professor). 
 

     

Percebi a presença das habilidades das funções executivas e 
autorregulação nestas atividades. 
 

     

Os recursos utilizados para a execução das atividades são fáceis de serem 
encontrados ou confeccionados. 
 

     

Já conhecia estes tipos de atividades, mesmo com outro formato. 
 
 

 
 

    

Descreva ideias, sugestões ou críticas para este módulo no verso da folha. 
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MÓDULO 9 

ASPECTOS PARA SEREM AVALIADOS Concordo 
totalmente 

Concordo  
Parcialmente 

   Indiferente Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
totalmente 

As descrições de cada atividade estão claras e de fácil entendimento. 
 

 
 
 

    

Existe relação entre objetivo e descrição da atividade. 
 

 
 
 

    

Estas propostas estão adequadas à faixa etária que eu trabalho. 
 

 
 
 

    

As atividades são possíveis de serem realizadas dentro da rotina de sala de 
aula. 
 

     

Eu considero estas atividades difíceis de serem realizadas (pelo professor). 
 

     

Percebi a presença das habilidades das funções executivas e 
autorregulação nestas atividades. 
 

     

Os recursos utilizados para a execução das atividades são fáceis de serem 
encontrados ou confeccionados. 
 

     

Já conhecia estes tipos de atividades, mesmo com outro formato. 
 
 

 
 

    

Descreva ideias, sugestões ou críticas para este módulo no verso da folha. 

 



 

 

 

ANEXO E 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLOS DE ATIVIDADES DA ADAPTAÇÃO 

 DO PIAFEX 

3º ao 5º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2016 



 

 

 

 

3º ANO 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

MÓDULO 3 – ORGANIZAÇÃO DE IDEIAS, ESTABELECIMENTO DE 

OBJETIVOS E PLANOS: ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO. 

 

 

Orientações Gerais 

 

 As atividades a seguir complementam o módulo 1 e 2, porém seu formato 

é diferente. As tarefas propostas são jogos que estimulam habilidades 

executivas importantes. Administre pelo menos uma dessas atividades por 

semana. Diversifique materiais e adapte novas atividades baseadas nos 

mesmos princípios (DIAS; SEABRA, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATIVIDADE 1 – CATEGORIZAÇÃO DE IDEIAS 

Objetivo: Estimular a organização de ideias e a flexibilidade cognitiva (DIAS; 

SEABRA, 2013). 

Disciplina: Matemática.  

Conteúdo: Multiplicação (Tabuadas). 

Material: Cartolinas, canetas coloridas. 

Descrição: Os alunos nesta atividade serão estimulados a organizar as cartas 

com um critério pré-determinado. No decorrer da atividade, os critérios serão 

mudados, e assim, organizarão as mesmas cartas com outro critério. 

Instrução: Cortar o papel em cartões de dez cores diferentes no formato de 

quadrados ou retângulos com os resultados das tabuadas do 2 ao 10 ( sendo 

que cada cor será para cada grupo de resultados da mesma tabuada) . Esta 

atividade poderá ser feita individualmente, em duplas ou em grupos.  

1ª etapa - Serão entregues as cartas com os resultados da tabuada do 2 e do 3. 

Pedir para explorarem as cartas e separarem em dois grupos: números pares e 

números ímpares. Depois pedir para separem as cartas que terminam por 

resultado 2. Em último momento pedirem para juntarem as cartas com resultados 

iguais.  

2ª etapa – Depois de explorarem por critérios, pedir para que visualizem as 

cartas e verifiquem o que elas têm em comum. Caso ainda não consigam 

perceber, pedir para separem as cartas que sejam possíveis contar de dois em 

dois. E depois outro grupo para contarem de três em três. 

3ª etapa – Entregar uma tabela para que encaixem os resultados referentes a 

cada tabuada. 

Observação: Estas etapas poderão ser mudadas a cada jogo de resultados de 

tabuadas que são acrescentadas ou misturadas. E com isso os critérios 

exploratórios também serão mudados. O importante é criar estratégias que 

levem a associação de resultados e modificação nas associações. 
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MÓDULO 5 – COMUNICAÇÃO E GESTÃO DE CONFLITOS 

 

Orientações Gerais 

 

- As atividades deste módulo terão um melhor desempenho se forem realizadas 

uma vez por semana. 

 

- Sugestão: Atividade 1 é indicada para ser utilizada em situações de conflito da 

classe, para ajudar na modelagem de comportamentos adequados para as 

situações do dia a dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATIVIDADE 1 – MOMENTO DA CONVERSA – FECHAMENTO DA SEMANA 

Objetivo: Lidar com conflitos interpessoais, modelar formas adequadas de 

solucioná-los, estimulando o controle de reatividade emocional e a flexibilidade 

na busca de comportamentos mais apropriados a dada situação (DIAS; 

SEABRA, 2013) 

Material: Não é necessário, somente em casos em que a sala seja mais agitada 

ou imatura, necessitando de mediadores externos para organização da 

conversa. 

Descrição: Esta atividade poderá ser realizada na própria sala de aula, ou 

podendo ir para um e outro espaço. É o momento de conversarem sobre a 

semana, nos aspectos positivos e negativos. Rever situações que foram 

tomadas decisões para um melhor convívio em grupo, e outros possíveis 

combinados que poderão ser feitos para continuarem em crescimento como 

grupo. 

Dica: O uso de mediadores externos poderão ajudar na conversa. Poderá ser 

usado um objeto como controle, por exemplo, uma bola, quem estiver com ela 

poderá falar, ou podendo usar qualquer tipo de outro objeto. 
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MÓDULO 6 – REGULANDO EMOÇÕES 

 

 

Orientações Gerais 

 

- Neste módulo encontramos sugestões para ajudar as crianças a lidarem com 

suas emoções e aprenderem o melhor jeito de expressá-las. 

 

- Na atividade 1 apresente para a sala, e os incentive sempre que preciso para 

a utilizarem, mesmo sem a presença ou intervenção do professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATIVIDADE 2 – MUDANDO A PERSPECTIVA 

Objetivo: Estimular a autorregulação emocional e a flexibilidade na busca de 

soluções (DIAS; SEABRA, 2013) 

Material: Não há. 

Descrição: Esta atividade ajuda a criança a compreender suas emoções, mas 

simulando o que aconteceu com outra pessoa, assim ela consegue entender 

melhor e encontrar soluções para os seus próprios problemas. Através de 

perguntas dirigidas para o aluno, ajude-o a ver a situação no outro, tendo assim 

outro ponto de vista. Utilize questionamentos do tipo: Se seu amigo (fale um 

nome do amigo preferido) tivesse com este seu mesmo problema, o que você 

falaria para ele? Ela conseguindo perceber possíveis soluções, pedir para 

pensar que esta solução também poderá ser utilizada para si mesma. 

 

ATIVIDADE 3 – VAMOS FAZER DIFERENTE! 

Objetivo: Estimular o controle inibitório, a flexibilidade e a autorregulação 

emocional (DIAS; SEABRA, 2013). 

Material: Não há. 

Descrição: Nesta fase que as crianças estão, seus questionamentos passam a 

ser mais frequentes, e a falta de vontade de fazer determinadas tarefas, também. 

Para isso, precisamos fazer questionamentos e modulações para ajudá-los no 

amadurecimento e a controlarem suas emoções. Por exemplo, quando for 

pedido que realizem alguma atividade mais desafiadora e o aluno alega que não 

tem capacidade para realizá-la, que não gosta etc. É preciso conversar com ele 

sobre a importância de tentarmos aquilo que não sabemos para descobrirmos 

aptidões que temos e nem sabemos, e que se não conseguirmos, fazer parte 

das situações, mas que deveremos sempre tentar e com isso se superar. 

Sempre que possível, converse com os alunos para encontrarem as possíveis 

soluções para os seus questionamentos ou falta de vontade que tanto 

expressam perante as responsabilidades diárias. 


