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RESUMO 

 

A Matriz de Avaliação das Atividades e Participação para Autismo (MAAPA) é um 

instrumento elaborado com fundamentação na Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde para Crianças e Jovens (CIF-CJ), que avalia 

crianças com autismo com idade entre 0 e 6 anos e foi desenvolvido em Portugal. A 

presente pesquisa teve por objetivo realizar a adaptação cultural do instrumento 

acima descrito para o português do Brasil e verificar sua aplicabilidade para a 

população brasileira através da utilização da MAAPA para avaliar crianças 

diagnosticadas com autismo e sinais de autismo, que frequentam as escolas de 

educação infantil e ensino fundamental do município de Barueri. O processo de 

adaptação cultural do instrumento seguiu as normas indicadas na literatura de 

referência, a saber, avaliação por juízes peritos e uso da técnica “Grupo Focal”. Para 

avaliar a aplicabilidade do instrumento para a população brasileira, o mesmo foi 

utilizado por três diferentes observadores, avaliando o mesmo grupo de crianças. Os 

principais resultados foram: adaptações específicas em termos e expressões após a 

avaliação do instrumento pelos juízes especialistas e também após o uso da técnica 

do “Grupo Focal”, tornando o instrumento mais claro e de fácil entendimento para a 

população brasileira. Quanto à aplicabilidade da MAAPA, o instrumento mostrou-se 

sensível, identificando diferenças nos resultados dos três observadores e capaz de 

desenhar um mapa funcional específico de cada aluno, permitindo ao professor 

realizar com maior conhecimento os planejamentos e intervenções. 

 

Palavras-chave: CIF-CJ; Autismo, Avaliação; Educação Básica.  
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ABSTRACT 

 
The Matrix of Assessment of Activities and Participation (MAAPA) is a tool developed 

with grounded on the International Classification of Functioning, Disability and Health 

for Children and Youth (ICF-CY), which assesses children with autismo, aged 

between 0 and 6 years and was developed in Portugal. The present research aimed 

to accomplish the cultural adaptation of the instrument described above for the 

Portuguese of Brazil and check its applicability to the Brazilian population through the 

use of MAAPA to evaluate children diagnosed with autism and signs of autism, who 

attend the schools of early childhood education and elementary school in the city of 

Barueri. The process of cultural adaptation of the instrument follow the rules 

indicated in the reference literature, namely, evaluation by expert judges and 

technical use "Focus Group". To evaluate the applicability of the instrument to the 

Brazilian population, the same was used by three different observers, assessing the 

same group of children. The main results were: specific adaptations in terms and 

expressions after evaluation of the instrument by the judges and experts also after 

the use of the technique of the "focus group", making the instrument more clear and 

easy to understand for the Brazilian population. As to the applicability of MAAPA, the 

instrument was shown to be sensitive, identifying differences in the results of the 

three observers and able to draw a map specific functional of each student, allowing 

the teacher to perform with greater knowledge planning and interventions 

 

Keywords: ICF-CY; Autism; Assessment; Basic Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em uma nova perspectiva de educação inclusiva, a educação deve ser 

pensada como um espaço de aprendizagem e construção de conhecimentos para 

todos, onde os alunos podem construir ativamente seus conhecimentos, expressar 

suas ideias, participando de tarefas e atividades para o desenvolvimento de sua 

cidadania. Todos são iguais em suas diferenças e devem ser inseridos por suas 

condições e capacidades (BRASIL, 2010). 

A matrícula de crianças com autismo nas escolas regulares brasileiras é 

uma realidade vivenciada por muitos professores. Diante de tal desafio muitas 

dúvidas e questões surgem: Como avaliar estes alunos? Como planejar 

adequadamente as intervenções? Como realizar as adaptações curriculares? Como 

reavaliar? É evidente que há uma lacuna na produção científica nesta área, uma 

produção que possa efetivamente respaldar o trabalho do professor que está lidando 

diretamente com o aluno com autismo em sala de aula. 

A comunidade internacional e nacional busca assegurar os direitos pela 

educação de crianças e jovens com deficiência pautados em duas importantes 

Declarações da Unesco: a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos de 

1990 e a Declaração de Salamanca de 1994, que versa sobre os princípios, políticas 

e práticas para a educação especial (PORTUGAL, 2014). 

Segundo Dorziat (2013), a educação inclusiva no Brasil foi implementada 

seguindo uma tendência mundial na qual se propõe que as pessoas com deficiência 

sejam inseridas no sistema regular de ensino. Para que esse processo ocorra, deve-

se mudar o foco da educação especial e as escolas regulares precisam estar 

preparadas e adequadas, com espaços acessíveis, recursos diversificados, 

formação docente inicial e continuada com atenção às diferenças, para assim 

educar os alunos com deficiência e/ou com Transtornos do Espectro do Autismo 

(TEA). 

Para Reis, Pereira e Almeida (2013) a avaliação traz informações que 

podem ser obtidas utilizando-se diferentes métodos e técnicas, desde entrevistas, 

passando por observações diretas e indiretas, até a aplicação de provas e testes, 

que podem ser aliados importantes se fornecerem informações válidas, precisas e 

confiáveis, que qualifiquem os processos de tomada de decisão referentes aos 
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indivíduos avaliados. Neste sentido testes e instrumentos referenciados são 

relevantes para a obtenção de uma avaliação objetiva. 

Segundo Glat e Fernandes (2005) a Educação Especial precisa ser 

pensada como um sistema de recursos que a escola regular precisará preparar para 

atender os alunos com deficiência, tornando-se um sistema de suporte efetivo 

também para os professores. 

Ter instrumentos para guiar o planejamento e registrar os avanços é de 

grande necessidade e urgência para professores das escolas regulares que 

atendem essas crianças. 

O uso de instrumentos capazes de mensurar dados com objetividade 

pode contribuir grandemente para a elaboração de programas de intervenção que 

sejam eficazes. Segundo Rabello, Motti e Gasparetto (2007), para que os 

professores atendam às necessidades de aprendizagem de crianças com deficiência 

é necessário que se realize uma avaliação pela qual se possa obter a maior 

quantidade possível de informações e, assim, atender às suas demandas 

educacionais.  

O presente projeto tem como problema de pesquisa a dificuldade de se 

avaliar a funcionalidade de alunos com Transtornos do Espectro do Autismo (TEA), 

no âmbito das escolas regulares.  

O TEA caracteriza-se pela alteração nas habilidades sociais, nas 

dificuldades em comunicação e pela presença de comportamentos repetitivos e 

estereotipados. Os sintomas podem variar de leve a severo perpassando essas três 

áreas fundamentais, assim sendo as habilidades, preferências, necessidades e o 

funcionamento desses indivíduos são diferentes e podem variar ao longo do seu 

desenvolvimento (APA, 2013). 

Esses indivíduos podem apresentar déficit na reciprocidade sócio 

emocional, variando, por exemplo, de abordagem social anormal e dificuldade para 

estabelecer uma conversa normal a compartilhamento reduzido de interesses, 

emoções ou afeto, a dificuldade para iniciar ou responder a interações sociais, 

déficits nos comportamentos comunicativos não verbais usados para interação 

social, variando, por exemplo de comunicação verbal e não verbal pouco integrada a 

anormalidade no contato visual e linguagem corporal ou déficits na compreensão e 

uso de gestos, a ausência total de expressões faciais e comunicação não verbal, 

déficits para desenvolver, manter e compreender relacionamentos, variando, por 
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exemplo, de dificuldade em ajustar o comportamento para se adequar a contextos 

sociais diversos a dificuldades em compartilhar brincadeiras imaginativas ou em 

fazer amigos, a ausência de interesses por pares, conforme o DSM-5, (APA, 2013). 

O DSM-5 (2013) apresenta ainda, a presença de movimentos motores, 

uso de objetos ou fala estereotipados ou repetitivos, insistência nas mesmas coisas, 

adesão inflexível a rotinas ou padrões ritualizados de comportamento verbal ou não 

verbal, interesses fixos e altamente restritos, que são anormais em intensidade ou 

foco e hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesse incomuns por 

aspectos sensoriais do ambiente. A mudança presente na nova versão do DSM-5 

refletiu a visão científica de que tais transtornos fazem parte de uma mesma 

condição, com variações qualitativas e quantitativas dos sinais e sintomas. 

Nesse sentido Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (CIF) e mais precisamente a Classificação Internacional de 

Incapacidade, Funcionalidade, e Saúde para Crianças e Jovens (CIF-CJ), podem ser 

grandes aliadas na avaliação de alunos com deficiência e/ou TEA uma vez que 

apresentam uma nova concepção de sujeito, privilegiando suas possiblidades de 

participação e interação com o meio ambiente, a despeito da condição intrínseca de 

deficiência. Assim, colocam o foco na condição de pessoa como um todo, e naquilo 

que cada indivíduo é capaz de desenvolver ou vir a desenvolver. 

Sendo assim, coloca-se como objetivo desta pesquisa realizar a 

adaptação cultural para o português do Brasil de instrumento elaborado por Castro 

(2012), que avalia crianças com autismo em idade 0 a 6 anos e investigar sua 

aplicabilidade para a população brasileira. 

Instrumentalizar e guiar o professor para uma intervenção 

adequadamente planejada para o aluno com autismo são objetivos que também 

almejamos ao trabalharmos com esta pesquisa, uma vez que o professor pode 

registrar os avanços obtidos com o aluno em diversas áreas de sua funcionalidade e 

intervir de forma mais individualizada e adequada. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Transtorno do Espectro do Autismo 

 

O autismo é classificado pelo DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders) como um transtorno global do desenvolvimento, que se 

caracteriza pelo desenvolvimento acentuadamente atípico na interação social e 

comunicação e pela presença de um repertório marcadamente restrito de atividades 

e interesses. Os comprometimentos nessas áreas estão presentes antes dos três 

anos de idade, quando os pais, em geral, já percebem e preocupam-se com as 

limitações observadas, cada vez mais aparentes ao longo do desenvolvimento. 

Desse modo, observa-se uma dificuldade qualitativa de relacionar-se e comunicar-se 

de maneira usual com as pessoas, desde cedo (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION - APA, 2013).  

Para a Classificação Internacional de Doenças (CID-10) (OMS, 1993), o 

autismo é classificado nos Transtornos Invasivos do Desenvolvimento (TID). Define-

se TID como um grupo de transtornos caracterizados por alterações qualitativas das 

interações sociais recíprocas e modalidades de comunicação e por um repertório de 

interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. 

As dificuldades na interação social nos Transtornos do Espectro do 

Autismo (TEA) podem manifestar-se como isolamento ou comportamento social 

impróprio; pobre contato visual; dificuldade em participar de atividades em grupo; 

indiferença afetiva ou demonstrações inapropriadas de afeto; falta de empatia social 

ou emocional. À medida que esses indivíduos entram na idade adulta, há, em geral, 

uma melhora do isolamento social, mas a pobre habilidade social e a dificuldade em 

estabelecer amizades persistem (GANDIA, 2004). 

Outros estudos (Gadia, Tuchman e Rotta, 2004) mostram que o autismo é 

o terceiro distúrbio do desenvolvimento mais comum, ocorrendo em 40 a 130 casos 

por 100.000. O diagnóstico é clínico, baseado nos critérios do DSM-5 (APA, 2013). 

No Brasil (2012), a lei que institui os direitos das pessoas com TEA, 

define-a como uma síndrome caracterizada através dos seguintes aspectos: 

I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da 

interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não 
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verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em 

desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;  

II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e 

atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou 

por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões 

de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. 

Pesquisa de Fombonne (2009) realizada em 17 países mostrou 

prevalência variando entre 7 e 13 autistas para 10.000 indivíduos.  

Em investigação recente Baio (2014) coletou dados através de uma rede 

coletora de dados médicos em 11 estados americanos e encontrou prevalência de 

um para 68 em crianças de oito anos, os dados foram coletados em 2010. As 

estimativas variam em relação ao sexo, entre meninos a prevalência é de cerca de 

um em cada 42, enquanto que há uma em cada 189 meninas com autismo. Este 

estudo também identificou diferenças entre raça e etnia, as crianças brancas não 

hispânicas apresentam 30% mais probabilidade de serem identificadas com TEA do 

que crianças negras não hispânicas.  

As diferenças de prevalência entre raça e cultura devem ser analisadas 

do ponto de vista da qualidade do diagnóstico, da quantidade de instrumentos 

disponibilizados para a população em questão entre outros fatores culturais que 

podem interferir nesses dados numéricos. 

À medida que conhecemos melhor o comportamento humano, como 

estes são adquiridos e modificados, estratégias de intervenção podem ser 

desenvolvidas especificamente para indivíduos com TEA. Umas dessas estratégias 

é a intervenção baseada no método em análise do comportamento aplicada (do 

inglês, Applied Behavior Analysis ou ABA), que tem promovido uma variedade de 

habilidades sociais, acadêmicas, de comunicação e comportamentos adaptativos em 

indivíduos com TEA (CAMARGO & RISPOLI, 2013). 

Camargo e Rispoli (2013) ainda enfatizam a importância da avaliação 

para detecção dos comportamentos que devem ser focados em cada indivíduo, a 

necessidade então da observação e do registro preciso destes comportamentos são 

muito necessários. 

Sabe-se que a avaliação no contexto escolar tem um caráter de 

identificação das condições de ensino e aprendizagem para orientação pedagógica 

e não diagnóstica, ou seja, no transcorrer do processo educativo dos alunos com 
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deficiência, a avaliação é realizada com o objetivo de identificar barreiras em 

diversas dimensões, considerando-se o aluno e o contexto educacional (Veltrone e 

Mendes, 2011). 

  No que diz respeito à legislação brasileira, a avaliação pedagógica deve 

respeitar aspectos individuais do aluno, valorizando seus progressos em relação a si 

mesmo e também em relação ao grupo que está inserido (BRASIL, 2013). 

Em pesquisa Reilly (2012) conclui que conhecimentos que a literatura traz 

sobre o fenótipo comportamental é de grande ajuda para professores que atendem 

alunos com deficiência. Desta forma uma avaliação bem conduzida pode trazer 

grandes benefícios para os processos de intervenção pedagógicos que devem ser 

realizados pelos professores, mostra-se assim de grande importância primeiramente 

conhecer o que é apresentado pela literatura para o transtorno e depois avaliar os 

aspectos individuais e o funcionamento dos alunos com TEA em seus múltiplos 

aspectos. 

Em pesquisa realizada na cidade de Belo Horizonte por Gomes e Mendes 

(2010), com o objetivo de caracterizar o perfil de alunos com autismo, relatam que 

este município conseguiu garantir o acesso e a permanência desses alunos, porém 

os dados sugeriram pouca participação nas atividades escolares, baixa interação 

com os colegas e pouca aprendizagem dos conteúdos escolares e pedagógicos.  

Misquiatti et al. (2014) realizaram pesquisa para avaliar o conhecimento 

que professores do ensino fundamental possuíam sobre a comunicação em TEA, os 

resultados mostraram, que o grupo tinha conhecimentos restritos sobre o tema, 

sendo que a comunicação é um dos pontos centrais ao se planejar as intervenções 

pedagógicas.  
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2.2. Classificação Internacional de Funcionalidade - CIF  

 

A CIF apresenta um modelo para entender a incapacidade que pode ser 

chamado de modelo biopsicossocial, onde há a integração dos modelos médico e 

social para o entendimento e para uma visão coerente de diferentes perspectivas da 

saúde e da incapacidade, a biológica, a individual e a social. A figura exposta a 

seguir reflete esse entendimento (OMS, 2002). 

 

Figura 1. Modelo integrador de funcionalidade humana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Adaptação: OMS, 2008. 

 

Segundo a OMS (2008), o objetivo geral da CIF é proporcionar linguagem 

unificada e padronizada, assim como uma estrutura de trabalho, para a descrição da 

saúde e de estados relacionados à saúde. 

Devido ao fato de a CIF ter sido elaborada com o intuito de atender 

diferentes setores, ela apresenta alguns objetivos de maior especificidade, que 

buscam responder as necessidades de diferentes áreas em que pode ser utilizada, 

portanto, de acordo com a OMS (2008), os objetivos específicos da CIF são: 

 

 Proporcionar uma base científica para a compreensão e o estudo da saúde 

seus determinantes, inclusive das condições relacionadas à saúde; 

Estado de Saúde 
(distúrbio ou doença) 

 
 
 
 
 

  Funções e Estruturas   Atividades           Participações 
          do Corpo         
     (Deficiências)                                (Limitações)                            (Restrições) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fatores ambientais        Fatores pessoais 
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 Estabelecer uma linguagem comum para a descrição da saúde e dos estados 

relacionados à saúde para melhorar a comunicação entre diferentes usuários 

(profissionais de saúde, pesquisadores, elaboradores de políticas públicas e 

inclusive pessoas com incapacidades); 

 Permitir comparação de dados entre países, entre disciplinas relacionadas à 

saúde, entre serviços e em diferentes momentos ao longo do tempo; 

 Fornecer um esquema de codificação para sistemas de informações de 

saúde. 

  

 A CIF pode ser utilizada em diversos setores, para vários fins, mesmo 

sendo uma classificação da saúde e de aspectos relacionados à saúde, ela pode ser 

utilizada em setores de seguros, previdência social, trabalho, economia, política 

social, educação e modificação ambiental, sendo útil também em estudos de 

gerenciamento de saúde, em níveis nacionais e internacionais de população, 

assistência médica e social, garantindo acesso a serviços seguindo critérios de 

elegibilidade (OMS, 2008).  

 Além das aplicações acima explicitadas a CIF pode ser utilizada como 

ferramenta. A OMS (2008) destaca a utilização da CIF como ferramenta nas 

seguintes situações: 

 

 Ferramenta estatística, para coleta, registro e gerenciamento de dados 

populacionais; 

 Ferramenta de pesquisa, para medir resultados de qualidade de vida, 

participação efetiva ou fatores ambientais; 

 Ferramenta clínica, para avaliar a necessidade de tratamentos e reabilitações 

específicos; 

 Ferramenta de política social, para planejar sistemas de previdência social, 

políticas públicas adequadas, entre outros; 

 Ferramenta pedagógica, para elaborar programas educativos adequados, 

aumentar a conscientização da necessidade dos mesmos e realizar ações 

sociais. 
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A CIF é uma classificação ampla que pretende ser clara em relação ao 

seu objeto de estudo, assim ela pretende, em seu escopo, englobar todos os 

aspectos da saúde humana e componentes relacionados ao bem-estar, estes 

últimos são denominados domínios relacionados à saúde e incluem, por exemplo, 

educação, transporte e interações sociais, já os domínios de saúde incluem 

aspectos como ver, ouvir, andar, aprender e lembrar (OMS, 2008). 

Segundo Di Nubila (2010) apenas o diagnóstico de uma doença ou de 

uma determinada situação de saúde não prevê todos ou cuidados ou resultados 

funcionais do indivíduo avaliado, desta forma, a descrição de uma doença ou 

distúrbio por si só não poderão garantir um bom gerenciamento e planejamento de 

situações que integrem esses indivíduos ao trabalho, à escola, à vida social. Desta 

forma a CIF permite coletar dados sobre tipos e níveis de funcionalidade que irão 

permitir o encaminhamento e tratamento adequado para cada pessoa avaliada. 

A CIF investiga várias dimensões da vida dos indivíduos avaliados, 

levando em consideração, ao pensar a funcionalidade, não apenas aspectos da 

saúde, mas também culturais, políticos e sociais, sendo que, à medida que a 

utilização da CIF passa a ser feita por um número maior de profissionais em locais 

diferentes, os resultados em funcionalidade são mais abrangentes e mais fidedignos 

(FARIAS & BUCHALLA, 2005). 

Para Vale (2009), a CIF apresenta a funcionalidade através de conceitos 

multidimensionais que se relacionam, são eles: 

  

 Funções e Estruturas do Corpo (inclusive funções psicológicas); 

 Atividades e Participação, tarefas efetuadas em diferentes áreas nas quais os 

indivíduos participam; 

 Fatores Ambientais que podem influenciar as experiências e atividades 

(incluem também atitudes das pessoas que vivem, convivem e conduzem a 

vida dos indivíduos avaliados). 

 

A CIF também assume um importante papel no desenvolvimento de 

políticas públicas em diversas áreas, inclusive na área da educação, já que 

definições legais de incapacidade precisam ser consistentes e fundamentadas em 

um único modelo. Desta forma a CIF pode fornecer um modelo amplo e consistente 

para a estrutura de políticas relacionadas à incapacidade (OMS, 2002). 
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 Bickenbach (2011) argumenta que o trabalho de pesquisadores e 

formuladores de políticas públicas, que devem garantir os direitos das pessoas com 

deficiência, é ineficaz por não apresentarem mecanismos de efetivação e 

monitoração dessas políticas.  Desta forma a CIF pode trazer benefícios no que diz 

respeito à geração de dados, informação de fluxos e criação de indicadores 

relevantes para a geração de políticas públicas eficazes para indivíduos com 

deficiência e que respeitem seus os direitos segundo a da Convenção das Nações 

Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de 2006. 

Em artigo de revisão Castaneda e Castro (2013) identificaram 39 

publicações em português com temática sobre a CIF nas bases de dados SciELO e 

LILACS, essas publicações versavam sobre a utilização da CIF como ferramenta ou 

exploravam seus conceitos e propriedades, sendo que, foram selecionados para 

aquele estudo de revisão apenas artigos da área da saúde. Os tipos de trabalhos 

encontrados foram publicação original, conceitual, metodológica, teses, 

dissertações, editoriais e resenhas. Os pesquisadores concluem que há algumas 

dificuldades na utilização da CIF por esta propor o que avaliar, mas não como 

avaliar, e reiteram que a solução para este problema não é a não utilização da CIF e 

sim o oposto, a medida que mais profissionais passem a utilizar a Classificação seu 

uso será cada vez mais aprimorado. 

Segundo Riberto (2011), por se tratar de uma classificação que precisa 

abordar a funcionalidade humana de forma completa, a CIF tornou-se bastante 

abrangente e descritiva, porém ao mesmo tempo seu uso também ficou impraticável, 

razão pela qual tornou-se tendência a elaboração de Core Sets, especialmente para 

algumas condições de saúde. Reconhecendo essas limitações é que se apresenta a 

relevância social e científica desta pesquisa da adaptação cultural da MAAPA para o 

Brasil. 

Acreditamos que a maior contribuição da CIF venha se dando na 

mudança de paradigma conceitual dessa classificação que anteriormente 

direcionava seu foco para aspectos da doença e ou deficiência, portanto, no defeito. 

A partir da consolidação da CIF podemos dizer que, passando a privilegiar a 

funcionalidade do indivíduo, entendendo-se também os facilitadores ambientais, 

restrições em participações em atividades 
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2.3. Classificação Internacional de Funcionalidade para Crianças e Jovens –  

CIF-CJ 

 

A CIF-CJ é derivada da CIF e contempla de forma detalhada conteúdos 

específicos para crianças e jovens, cobrindo a faixa etária do nascimento aos 

dezoito anos. Foi editada no Brasil em 2010 pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e a versão em português foi traduzida da versão em língua inglesa. (OMS, 

2011). 

Para Vale (2009) a CIF-CJ atende às especificidades da infância e 

adolescência, já que, as primeiras décadas de vida são caracterizadas pelo rápido 

crescimento e mudanças significativas no funcionamento físico, social e também 

psicológico. Por esse motivo em 2002 a OMS iniciou a elaboração da versão da CIF 

para atender crianças e jovens. A elaboração da CIF-CJ foi concluída em 2007. 

A CIF-CJ é uma versão provinda da Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) e tem por objetivo registrar o 

desenvolvimento de crianças e jovens, suas características e como o ambiente que 

os circunda influencia nesse desenvolvimento. Assim como a CIF, a CIF-CJ pertence 

à “família” de classificações internacionais editadas pela OMS e tem o objetivo de 

primeiramente atender as necessidades específicas em relação às crianças e jovens 

e também padronizar a linguagem utilizada em diferentes serviços, tais como saúde, 

educação, políticas públicas e pesquisa (OMS, 2011). 

Os seguintes aspectos foram modificados na CIF-CJ: 

 

• Descrições foram expandidas ou modificadas; 

• Novos conteúdos a códigos que não eram utilizados na CIF; 

• Foram incluídos novos qualificadores para somar aspectos do 

desenvolvimento; 

• Conteúdos específicos e detalhamento adicional para cobrir de maneira 

mais completa as funções e estruturas do corpo, atividades e participação e 

ambientes relevantes para lactentes, pré-escolares, crianças e adolescentes. 

 

Segundo Vale (2009) uma mudança crucial ocorrida na CIF-CJ é 

referente ao conceito de atraso de desenvolvimento, já que, foi incluído ao 

qualificador variações de tempo e emergência de funções ou estruturas do corpo e 
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na aquisição de competências associadas com diferenças individuais no 

crescimento e desenvolvimento da criança. 

Para Rosário et al. (2009) o modelo apresentado pela CIF-CJ, 

devidamente adaptado para crianças e jovens e de caráter universal é uma grande 

contribuição para a avaliação das crianças e jovens, tendo como princípio a 

caracterização do perfil funcional e não do rótulo da deficiência. A utilização de 

códigos como linguagem universal pode contribuir para o trabalho interdisciplinar, 

definindo características funcionais e de saúde, uma vez que, os diagnósticos 

apenas não permitem responder adequadamente às necessidades de apoio e 

intervenção para crianças e jovens. 

A CIF-CJ foi pensada para ser usada por educadores, terapeutas, 

médicos, pesquisadores e elaboradores de políticas públicas, com o objetivo de 

documentar características de saúde e funcionalidade em uma linguagem própria 

para crianças e jovens e também universal (OMS, 2011). 

O conceito inovador de deficiência fornecido pela CIF e pela CIF-CJ é 

contemporaneamente adequado, quando pensamos que todas as pessoas têm em 

certa medida necessidades e também pontos fortes, o modelo de classificação da 

CIF/CIF-CJ colabora para que se encontre o equilíbrio entre essa nova perspectiva 

(CASTRO, 2012). 

Para Maia e Lopes-dos-Santos (2010), o caráter multidimensional da CIF-

CJ pretende entender a deficiência realizando uma intersecção entre sua estrutura 

taxonômica (códigos) e fatores biológicos, psicológicos e sociais, devendo ser 

interpretados como elementos de um todo coerente, pois sem referência às 

interações dinâmicas entre indivíduo e meio, tais informações não fariam sentido. 

Assim a identificação das potencialidades é a chave para o mapeamento da 

funcionalidade do sujeito. 

Ao comparar as classificações realizadas por dois sistemas, o manual 

diagnóstico e estatístico (DSM-5) e a CIF-CJ, é possível verificar que o primeiro 

fornece um sistema multiaxial para classificação de doenças e problemas de saúde, 

sem abordar características específicas do funcionamento do indivíduo avaliado. Em 

contrapartida, a abordagem biopsicossocial da CIF-CJ traz de forma mais completa 

aspectos do desenvolvimento e da deficiência, combinando perspectivas médicas, 

sociais e funcionais, especificando pontos fortes e áreas para melhoria (CASTRO & 

PINTO, 2012). 
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É indiscutível que a CIF e a CIF-CJ marcam uma mudança no paradigma 

da conceituação e classificação da deficiência, assim como, trazem avanços para 

um diagnóstico mais descritivo, porém a utilização prática destas classificações nas 

várias áreas possíveis de utilização tem sido lenta e pouco produtiva (CRAMM, 

AIKEN, STEWART, 2012). 

Em estudo longitudinal sueco que investigou a utilização da CIF-CJ por 

diferentes profissionais de forma interdisciplinar e em contexto de reabilitação 

Adolfsson et al. (2010) apontam que os profissionais indicaram que o uso da CIF-CJ 

otimiza a participação da criança nos serviços de reabilitação, porém apontam sobre 

a necessidade de elaboração de ferramentas que auxiliem na utilização desta 

classificação. 

 

2.4. A CIF e os Core Sets 

 

A OMS, desde 2001 vem amplamente divulgando a CIF pelo mundo e 

estimulando sua aplicação em todas as áreas correspondentes ao seu uso. Com o 

treinamento e a intensa participação de profissionais de diversas áreas, percebeu-se 

a complexidade na utilização desta classificação, desta forma, o desenvolvimento de 

Core Sets vendo sendo utilizado como estratégia para ampliar e viabilizar seu uso 

(LIMA et al., 2008). 

Naturalmente uma classificação torna-se extensa porque necessita 

abranger em seu sistema todas as condições de saúde, incapacidade e fatores que 

poderão interferir na funcionalidade do indivíduo avaliado, consequentemente o 

processo de avaliação torna-se complexo e exaustivo, a menos que seja 

transformado em ferramentas de uso prático. De modo geral clínicos utilizam 20% 

dos códigos da CIF para explicar uma determinada condição de saúde. Pensando 

nisso a OMS, com o apoio de especialistas, criou listas e instrumentos baseados na 

CIF que são chamados de Core Sets. Os Core Sets possuem categorias de itens em 

comum para uma determinada condição de saúde ou doença podendo ainda possuir 

itens adicionais, que dão uma visão mais detalhada sobre um determinado quadro 

clínico. O desenvolvimento de Core Sets passa por rigoroso processo científico e 

condições que são especificadas pela OMS, como podem ser observadas na figura 

2 (ÜSTÜN, CHATTERJI AND, KOSTANJSEK, 2004). 
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O termo Core Set vem da língua inglesa e pode ser entendido como um 

conjunto de categorias da CIF que descreve de forma típica a funcionalidade de 

indivíduos com uma determinada condição de saúde, assim, o objetivo na 

construção de Core Sets é selecionar as categorias de classificação que são típicas 

e significativas para determinada condição de saúde (RIBERTO, 2011). 

 
 

Figura 2 – Processo de desenvolvimento de Core Sets da CIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Adaptação: SELB, M. et al, 2014.  

Segundo Araújo (2008) os Core Sets são tentativas de padronização do 

uso da CIF de forma multidisciplinar, ressaltando que este não é o único caminho 

para utilização desta classificação. Estudo desse mesmo pesquisador mostrou que 

há Core Sets validados no mundo todo para utilização da CIF, principalmente nas 

áreas da saúde e da fisioterapia. No Brasil há Core Sets já publicados e outros 

sendo desenvolvidos também na área da saúde (CASTANEDA & CASTRO, 2013). 

Para Castaneda e Castro (2013) após alguns anos de publicação da CIF, 

a própria OMS identificou que o formato original desta classificação, que possui 

1454 itens, era vagaroso e complicado para uso cotidiano e, portanto, sugeriu e 

iniciou o desenvolvimento de listas resumidas com conceitos relevantes para 

condições específicas de saúde, tornando assim o uso da CIF através dos Core Sets 

mais acessível, prático e encorajador.  

 

Conferência 

Internacional de 

Consenso da CIF 

 

1ª versão do Core Set 

da CIF 

 

 

 

Testagem e Validação 

da 1ª versão do Core 

Set da CIF 

Estudo Empírico 

multicêntrico 

Revisão Sistemática 

 da Literatura 

Estudo Qualitativo 

Pesquisa a 

especialistas por e-

mail 

Fase Preparatória Fase I Fase II 

          Ano 1                                  Ano 2 
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O processo de elaboração de Core Sets segue uma metodologia baseada 

em evidências e dividida em quatro diferentes fases, como mostrado na Figura 2. A 

primeira fase é dividida em quatro estudos preparatórios que captam diferentes 

perspectivas: 

 

1) Estudo multicêntrico (perspectiva clínica); 

2) Pesquisa de especialistas (perspectiva dos profissionais da saúde); 

3) Revisão sistemática de literatura (perspectiva do pesquisador); 

4) Estudo qualitativo (perspectiva das pessoas com determinada condição 

de saúde que está sendo estudada). 

 

Na fase dois o conjunto de categorias da CIF resultantes da fase um, são 

fornecidas para profissionais e especialistas que participam de uma conferência de 

consenso internacional, durante a qual eles decidem sobre as categorias da CIF a 

serem incluídas nos respectivos Core Sets. A fase final deste processo envolve a 

aplicação do Core Set (SELB, M. et al, 2014). 

Muitos Core Sets estão ainda em construção, eles definem o que deve 

ser avaliado em determinada condição de saúde, porém ainda é vaga a forma como 

cada uma das categorias selecionadas será avaliada. (RIBERTO, M.; 

CHIAPPETTAII, L. M.; LOPES, K. A. T.; BATTISTELLAI, L. R., 2011). 

Pesquisa nos Estados Unidos está sendo realizada para a construção de 

Core Set para Autismo, a primeira fase, ou seja, revisão sistemática de estudos para 

atrelar conceitos relacionados à funcionalidade de indivíduos com autismo com a 

CIF, já foi realizada, sendo que, os autores utilizaram 71 estudos com 2.475 

conceitos de capacidade, incapacidade e funcionalidade, e identificaram 99 

categorias da CIF-CJ, sendo 63 relacionadas à Atividades e Participação, 28 à 

Funções do Corpo e 8 à Fatores Ambientais. Segundo Schipper et al. (2015), as 

próximas etapas do projeto seguirão as diretrizes para elaboração de Core Sets, ou 

seja, pesquisa realizada com especialistas utilizando inclusive a técnica de Grupo 

Focal e aplicação clínica do Core Set desenvolvido pela equipe. 
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2.5. Utilização da CIF-CJ em contexto escolar 
 

A CIF-CJ tem sido utilizada internacionalmente em contexto escolar para 

avaliar crianças e jovens com deficiência, busca-se desta forma atender a 

legislações específicas e realizar uma avaliação contextualizada em um modelo 

biopsicossocial, além de atender a critérios de elegibilidade para educação especial 

para os alunos que deverão se beneficiar dos apoios especializados. 

  Nos últimos anos, através de legislações específicas, o uso da CIF-CJ 

para avaliar em contexto escolar alunos com deficiência tem sido uma tendência, 

crescendo o número de países, principalmente europeus, que utilizam a CIF-CJ 

como modelo de avaliação e intervenção escolar.  

Portugal foi o primeiro país ocidental a utilizar na área da educação a CIF 

como instrumento para avaliar a funcionalidade dos alunos da educação especial, o 

que exige que professores avaliem e planejem o trabalho com alunos com 

deficiência utilizando a CIF como referência para avaliação e construção dos 

Programas Educativos Individuais (PEIs) (Portugal, 2008). 

Para tanto foi estabelecido um decreto-lei em 2008 estabelecendo que os 

processos para estabelecer a elegibilidade em educação especial devem ser 

realizados com referenciação à CIF, decorrentes de avaliação multidisciplinar. 

Portanto, é necessário realizar uma avaliação especializada, referenciada 

na CIF-CJ, para então a escola decidir se o aluno se enquadra no perfil de aluno 

com necessidades educativas especiais. Ele então poderá ser encaminhado para 

Centros de Apoio Especializado ou a própria escola pode desenvolver programas 

educativos individuais, segundo as necessidades de cada aluno. Estes programas 

são influenciados pelos conceitos da CIF e devem conter: caracterização dos 

indicadores de funcionalidade e do nível de aquisições e dificuldades do aluno; Os 

fatores ambientais que funcionam como facilitadores ou como barreiras à 

participação e à aprendizagem; Definição das medidas educativas a implementar; 

entre outros aspectos (RODRIGUES & NOGUEIRA, 2010). 

  Estudo de Maia e Lopes-dos-Santos (2010) indicou que as 

documentações de alunos com deficiência elaborados em referência à CIF-CJ, 

apresentam mais indicadores de funcionalidade. Este estudo mostrou ainda que o 

uso da CIF-CJ indicou uma promoção dos aspectos ambientais nos relatórios dos 
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professores, identificando aquilo que pode ser melhorado ou criado no ambiente 

para promover a participação dos alunos com deficiência de forma mais eficaz. 

O último Relatório Técnico da Educação Especial do Conselho Nacional 

de Educação de Portugal, realizou uma pesquisa para verificar o efetivo uso da CIF 

na educação e conclui que sua utilização, enquanto modelo biopsicossocial, permitiu 

um maior e melhor conhecimento da funcionalidade dos alunos (pelo componente 

Atividades e Participação), podendo-se também avaliar as necessidades individuais 

para melhor planejar as intervenções pedagógicas. Por outro lado, os professores 

criticaram a falta de profissionais especializados para avaliar as Funções e 

Estruturas do Corpo e a necessidade de melhorar a articulação entre Ministério da 

Saúde e da Educação (PORTUGAL, 2014). 

  Outros países europeus também têm utilizado a CIF-CJ para implementar 

processos de elegibilidade em educação escolar inclusiva, como é caso da Suíça e 

da Alemanha. Estudos realizados mostraram que é possível utilizar a CIF-CJ, tanto 

em processos de elegibilidade de Educação Inclusiva, como em processos apenas 

de avaliação de alunos com deficiência.  

A escolha pela CIF dá-se porque esta é um instrumento capaz de avaliar 

de modo não reducionista, sendo capaz de responder às necessidades de avaliação 

com vistas às intervenções. Outro ponto importante é que a CIF e a CIF-CJ são 

capazes de prever requisitos específicos de uma criança com deficiência, em um 

determinado contexto educacional, onde todas as variáveis relevantes contextuais 

devem ser consideradas e diferentes fontes de informação, tais como, os pontos de 

vista de professores e pais precisam ser levados em conta (HOLLENWEGER, 2011). 

  Madden, Glozier, Mpofu, Llewellyn (2010) descrevem a utilização da CIF 

também em processo de elegibilidade na Educação da Austrália argumentando que 

a CIF possui uma linguagem capaz de fornecer uma infraestrutura para métodos de 

avaliação eficazes e sistemas de informação funcionais, mostrando-se uma 

ferramenta ideal para apoiar os serviços oferecidos às pessoas com deficiência, 

inclusive na educação. 

Gan, Tung, Yeh, Wang, (2013) desenvolveram um instrumento para 

avaliar crianças com autismo baseado na CIF-CJ. Após o desenvolvimento do 

instrumento eles aplicaram o mesmo e coletaram dados em duas fases do estudo. 

Chegaram a conclusão que a utilização da CIF é bastante complexa e a mensuração 



31 
 

difícil, mas não descartam a continuação dos estudos na elaboração de novos 

instrumentos. 

Nos Estados Unidos, além da tradução do manual prático para uso da CIF 

(WHO, 2013), alguns estudos estão sendo realizados para indicar que o uso da CIF-

CJ pode ser um bom instrumento para avaliações mais complexas da 

funcionalidade, através dos resultados em Atividades e Participação, gerando um 

perfil funcional mais significativo. Estudos sugerem também que habilidades em uma 

determinada área impactam outros domínios do funcionamento, corroborando a 

ideia biopsicossocial trazida pela CIF-CJ (LEE, 2011). 

No Brasil estudo de Miccas e D’Antino (2012) elaborou a partir da CIF 

protocolo para avaliar crianças com deficiência intelectual para uso em âmbito 

escolar, permitindo uma avaliação mais objetiva realizada pelo professor. O 

instrumento em questão possibilita também usos mais amplos, como por exemplo 

em instituições e clínicas, permitindo também o acompanhamento da funcionalidade 

do sujeito avaliado e principalmente oportunizando a elaboração de intervenções 

pertinentes. 

Com a publicação do Estatuto da Pessoa com Deficiência (2013), que 

orienta para uma avaliação médica e social do indivíduo com deficiência através do 

uso da CIF, esperamos que este venha a ser cada vez mais utilizado, uma vez que o 

Brasil é signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da 

Organização das Nações Unidas (ONU), firmado em 2007, ampliando assim o uso 

da CIF e todas as contribuições que esta pode trazer para as avaliações das 

pessoas com deficiência. 
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2.6. MAAPA 

 

Desenvolvido por Castro e Pinto (2012) e tendo por objetivo avaliar a 

funcionalidade de crianças com TEA em idade pré-escolar (dos 3 aos 6 anos), o 

propósito do instrumento é elaborar uma avaliação de crianças com TEA incluídas 

em salas de aula regulares de escolas de educação infantil em Portugal. 

A MAAPA é um instrumento baseado na CIF-CJ que possui 45 itens para 

avaliar Atividades e Participação. Os itens do instrumento possuem os códigos da 

CIF-CJ e para cada item há quatro qualificadores em escala que vão de zero a 

quatro, sendo que no qualificador zero a criança não apresenta problema em realizar 

a atividade, seguindo um continuum de dificuldade, até o qualificador quatro em que 

a criança não é capaz de realizar a atividade ou apresenta um comportamento 

inadequado, por exemplo. 

Cada item da MAAPA corresponde a uma dimensão da CIF-CJ que foi 

considerada como sendo essencial por especialistas (elaboração de Core Set) para 

o processo de avaliação e intervenção de crianças com autismo ou que apresentem 

sinais de autismo (CASTRO E PINTO, 2013). 

 

2.6.1. Elaboração de Core Set 

 

Para a elaboração do Core Set utilizou-se a técnica de Delphi pela qual se 

pretende obter consenso entre especialistas, isso é normalmente feito através de 

uma série de rodadas ou sessões em que as informações que foram obtidas nas 

rodadas anteriores são fornecidas para os membros participantes.  Nesta técnica 

comumente utiliza-se questionários, e tem se mostrado muito útil para oferecer 

consenso sobre um tema específico entre uma gama ampla de indivíduos 

(CIAŁKOWSKA, ADAMOWSKI, PIOTROWSKI, KIEJNA, 2008). 

Segundo Hasson, Keeney e McKenna (2000), o método Delphi é uma 

técnica de facilitação de grupos, onde podem acontecer vários estágios interativos, 

que são projetados para transformar a opinião do grupo, é uma abordagem 

considerada flexível, porém utilizado de forma sistemática e rigorosa e pode 

contribuir significativamente para a ampliação dos conhecimentos na área em que 

está sendo utilizada. 
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A técnica de Delphi é um processo de comunicação estruturado com 

quatro características essenciais (Geist, 2010, apud Castro, 2012):  

 

 Anonimato – os indivíduos participantes podem refletir sobre os assuntos do 

grupo sem a influência dos outros membros e sem se sentirem julgados ou 

pressionados pelos demais membros, já que, nesta técnica os participantes não 

interagem pessoalmente; 

 Interação com feedback controlado – os membros do grupo geram ideias, 

comentários e respostas que são extraídas e apresentados pelo pesquisador na 

segunda rodada, esse processo se repete por mais duas vezes, totalizando quatro 

rodadas de interação entre os participantes; 

 Resposta estatística do grupo – consiste em um feedback quantitativo baseado 

nas classificações numéricas de cada item, sendo que, as ideias e opiniões são 

especificadas juntamente com as classificações estatísticas; 

 Contribuição de especialistas – a contribuição dos especialistas é uma condição 

essencial para a sequência dos estudos, sendo que, os especialistas são os 

respondentes dos questionários. 

 

 Cabe ainda considerar que pequenas variações na aplicação da técnica 

Delphi podem ocorrer para atender os objetivos específicos de cada estudo. 

O desenvolvimento da MAAPA deu-se a partir da elaboração de um Core 

Set para avaliação e intervenção para crianças com TEA. Para a elaboração do 

Core Set foi feita a seguinte pergunta para especialistas da área dos TEA: Quais são 

as dimensões de funcionalidade nas áreas do desenvolvimento infantil e TEA 

considerados essenciais para o processo de avaliação e intervenção com crianças 

diagnosticadas com TEA ou apresentando sinais/sintomas dessa categoria 

diagnóstica? (CASTRO & PINTO, 2012). 

Para a seleção dos especialistas as pesquisadoras identificaram os e-

mails dos mesmos através de banco de dados das equipes da Universidade na qual 

estas realizaram a pesquisa, identificando também especialistas reconhecidos 

internacionalmente. 

Segundo Castro e Pinto (2012) a partir da elaboração da questão acima 

citada foram contatados 500 especialistas internacionais, via e-mail, com um convite 

para participar da pesquisa, explicações sobre a mesma e um link para um site onde 
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os pesquisadores responderiam a primeira rodada de um questionário de múltipla 

escolha com as seguintes questões: 

 

1) Qual categoria melhor descreve seu campo profissional; 

2) Qual é a natureza do seu trabalho atual? 

3) Há quanto tempo você está envolvido em seu trabalho atual? 

4) Com que frequência você tem contato com crianças com TEA ou com 

famílias de crianças com TEA em seu trabalho? 

5) Você realiza ou já realizou pesquisas sobre TEA? 

6) Qual é o nível mais elevado de educação que você completou? 

7) Onde fica sua residência? (Se você vive ou trabalha em mais de um país, 

por favor, indicar o país onde você tem seu principal emprego ou passa a 

maior parte do seu tempo). 

8) Por favor, classifique sua familiaridade geral com a CIF-CJ (OMS). Quão 

familiar você acha que está sobre a CIF-CJ? 

9) Você já usou a CIF-CJ em pesquisas, na prática, em programas ou 

políticas de desenvolvimento para as crianças? 

10)  Esteve envolvido no desenvolvimento, revisão ou tradução da CIF-CJ? 

 

Na primeira rodada responderam 150 especialistas, na segunda 106 e na 

terceira rodada participaram 54 especialistas. Os entrevistados foram instruídos a 

escolher as dimensões da CIF-CJ que eles considerassem serem importantes para o 

propósito de avaliar e intervir crianças diagnosticadas com TEA ou que apresentem 

sinais ou sintomas de TEA, com idade entre dois e seis anos.  

Nesta etapa da pesquisa as autoras se utilizaram da plataforma 

“SurveyMonkey” para a realização dos questionários eletrônicos, sem, contudo, 

explicitarem o critério de escolha da mesma.  

Os questionários das duas primeiras rodadas estiveram abertos para 

respostas durante um mês, sendo que houve um período de duas semanas entre 

uma rodada e outra. O questionário da terceira e última rodada esteve aberto por 

dois meses. Os participantes recebiam um feedback sobre as porcentagens dos 

itens escolhidos pelos demais peritos, o que possibilitou aos participantes fazerem 

suas escolhas baseadas nas dimensões resultantes de cada rodada e estreitando 
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progressivamente o conjunto de domínios de funcionalidade para TEA (CASTRO & 

PINTO, 2012). 

A maioria dos participantes era de Portugal sendo que, peritos de outros 

países da Europa também participaram da pesquisa, como França, Bélgica, Suíça e 

Alemanha, houve também a participação de peritos do Canadá e Estados Unidos. A 

maioria dos especialistas estavam familiarizados com a CIF, porém sem estarem 

envolvidos em processos de tradução e adaptação desta classificação. Entre os 

profissionais envolvidos na pesquisa estavam psicólogos, fisioterapeutas, 

professores, pesquisadores, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e profissionais 

do serviço social, com trabalho clínico ou desenvolvido em educação. Todos eles 

apresentam experiência profissional de mais de seis anos com indivíduos com TEA 

(CASTRO & PINTO, 2012). 

  A rodada final do questionário foi empregada para confirmar as 

dimensões de funcionalidade escolhidas na segunda rodada. Essas dimensões 

foram identificadas pelos especialistas com pelo menos 80% de acordo na primeira 

rodada e no mínimo 50% de acordo na segunda rodada (CASTRO & PINTO, 2012). 

  O quadro 1 apresenta a quantidade de dimensões escolhidas como 

essenciais pelos especialistas para constituir desta forma o Core Set para crianças 

com TEA, após as três rodadas de pesquisa, sendo que na terceira rodada os 

especialistas apenas deveriam confirmar os itens escolhidos na segunda rodada. 

 
Tabela 1. Componentes essenciais da CIF-CJ para crianças com TEA 

 

Dimensões da CIF-CJ 
Nascimento aos 2 anos 2 anos aos 6 anos 

1ª rodada 2ª rodada 1ª rodada 2ª rodada 

Atividades e Participação 9 4 55 36 

Funções do Corpo 11 __ 37 11 

Fatores Ambientais 29 10 50 19 

Totais 49 14 142 66 

Adaptação: Castro e Pinto (2012). 

 

  Os resultados do estudo de Castro e Pinto (2012) para a elaboração do 

Core Set para crianças com autismo mostrou-se mais extenso para crianças com 

idade entre dois e seis anos, incluindo itens de todas as dimensões da CIF-CJ, 

porém com maior expressividade em Atividades e Participação. 
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2.6.2. Apresentação de Core Set para Crianças com Autismo 

 

  O quadro 2 apresenta o Core Set identificado, a partir da CIF-CJ, por 

Castro e Pinto (2012), contendo 11 qualificadores em Funções do Corpo, 36 em 

Atividades e Participação e 19 em Fatores Ambientais, que objetivam, não somente 

avaliar, mas também intervir nos processos educacionais de crianças com autismo 

com idade entre dois e seis anos.  

 

Quadro 1. Core Set para crianças com autismo com idade entre 2 e 6 anos 
 

FUNÇÕES DO CORPO 

Capítulo 1 – Funções Mentais 

b114 

Funções da Orientação 
Funções mentais gerais relacionadas ao conhecimento e determinação da relação da 
pessoa com objetos, consigo própria, com outras pessoas, com o tempo e com o seu 
ambiente e espaço. 

b117 

Funções Intelectuais 
Funções mentais gerais, necessárias para compreender e integrar de forma construtiva as 
diferentes funções mentais, incluindo todas as funções cognitivas e seu desenvolvimento 
ao longo da vida. 

b122 

Funções psicossociais globais 
Funções mentais gerais, como elas se desenvolvem ao longo da vida, necessárias para 
compreender e integrar construtivamente as funções mentais que levam à formação das 
habilidades pessoais e interpessoais necessárias para o estabelecimento de interações 
sociais recíprocas, tanto em termos de significado como de objetivo. 

b126 

Funções do temperamento e da personalidade 
Funções mentais gerais relacionadas com um temperamento que faz o indivíduo reagir de 
uma determinada maneira a situações, incluindo o conjunto de características mentais que 
diferenciam esse indivíduo das outras pessoas. 

b140 
Funções da atenção 
Funções mentais específicas de concentração em um estímulo externo ou experiência 
interna pelo período de tempo necessário. 

b144 
Funções da memória 
Funções mentais específicas de registro e armazenamento de informações e sua 
recuperação quando necessário. 

b147 
Funções psicomotoras 
Funções mentais específicas de controle dos eventos motores e psicológicos em nível 
corporal. 

b152 
Funções emocionais 
Funções mentais específicas relacionadas aos sentimentos e aos componentes afetivos 
dos processos mentais. 

b160 
Funções do pensamento 
Funções mentais específicas relacionadas ao componente ideativo da mente. 

b164 

Funções cognitivas superiores 
Funções mentais específicas especialmente dependentes dos lobos frontais do cérebro, 
chamadas com frequência funções executivas, incluindo comportamentos complexos 
direcionados para metas, como tomada de decisão, pensamento abstrato, planejamento e 
execução de planos, flexibilidade mental e decisão sobre quais os comportamentos 
adequados em circunstâncias específicas. 

b167 
Funções mentais da linguagem 
Funções mentais específicas de reconhecimento e utilização de sinais, símbolos e outros 
componentes de uma linguagem. 

ATIVIDADES E PARTICIPAÇÃO 

Capítulo 1 – Aprendizagem e aplicação do conhecimento 

d131 Aprender através da interação com os objetos 
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Aprender através de ações simples com um, dois ou mais objetos, jogo simbólico ou “faz de 
conta”, como bater com um objeto, bater blocos um no outro e brincar com carrinhos e 
bonecas. 

d132 
Adquirir informação 
Obter fatos sobre pessoas, coisas ou acontecimentos, como, por exemplo, perguntando, 
“por quê”, “o quê”, “onde” e “como”, ou perguntando os nomes. 

d133 
Adquirir linguagem 
Desenvolver a competência para representar pessoas, objetos, acontecimentos, 
sentimentos, através de palavras, símbolos, expressões e frases. 

d134 

Adquirir linguagem adicional 
Desenvolver a competência de representar pessoas, objetos, acontecimentos, sentimentos, 
através de palavras, símbolos, expressões e frases, como numa linguagem adicional ou na 
utilização de gestos. 

d135 

Ensaiar 
Repetir uma sequência de eventos ou símbolos como componente básico do aprendizado, 
como contar de dez em dez, ou praticar a recitação de um verso com gestos ou praticar a 
recitação de um poema. 

d137 
Aquisição de conceitos 
Desenvolver competências para compreender e usar conceitos básicos e complexos 
relacionados com as características dos objetos, pessoas ou acontecimentos. 

d155 

Aquisição de habilidades 
Desenvolver capacidades básicas e complexas em usar conjuntos integrados de ações ou 
tarefas de maneira a iniciar e concluir a aquisição de uma habilidade, como manipular 
ferramentas ou brinquedos, ou disputar jogos. 

d160 
Concentrar a atenção 
Centrar-se intencionalmente em um estímulo específico, por exemplo, desligando-se de 
ruídos que distraem a atenção. 

d161 
Dirigir a atenção 
Manter intencionalmente a atenção em ações ou tarefas específicas durante um intervalo 
de tempo apropriado. 

d163 

Pensar 
Formular e manipular ideias, conceitos e imagens, dirigidos ou não a um objetivo, sozinho 
ou com outros, com tipos de atividades de pensamento, como fingir, jogar com a palavras, 
criar ficção, comprovar um teorema, brincar com ideias, debater ideias, meditar, ponderar, 
especular ou refletir. 

d175 

Resolver problemas 
Encontrar soluções para problemas ou situações identificando e analisando questões, 
desenvolvendo opções e soluções, avaliando os potenciais efeitos das soluções e 
executando uma solução escolhida, como na resolução de uma disputa entre duas 
pessoas. 

d177 

Tomar decisões 
Fazer uma escolha entre opções, implementar a escolha e avaliar os efeitos da escolha, 
como selecionar e adquirir um item específico ou decidir pôr em prática e realizar uma 
tarefa entre várias tarefas que precisam ser feitas. 

Capítulo 2 – Tarefas e demandas gerais 

d210 

Realizar uma única tarefa 
Realizar ações simples ou complexas e coordenadas relacionadas aos componentes 
mentais e físicos de uma única tarefa, como iniciar uma tarefa, organizar o tempo, o espaço 
e os materiais para uma tarefa, regular o desempenho da tarefa e executar, concluir e 
manter a tarefa. 

d220 
Realizar tarefas múltiplas 
Realizar ações simples ou complexas e coordenadas como componentes de tarefas 
múltiplas, integradas e complexas em sequência ou simultaneamente. 

d230 

Realizar a rotina diária 
Realizar e coordenar ações simples ou complexas para planejar, gerenciar e concluir as 
exigências dos procedimentos ou dos deveres do dia a dia, como administrar o tempo e 
fazer planos para diversas atividades ao longo do dia. 

d240 
Lidar com o estresse e outras demandas psicológicas 
Realizar e coordenar ações simples ou complexas para gerenciar e controlar as demandas 
psicológicas necessárias à execução de tarefas que exigem responsabilidades 
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significativas e que envolvem estresse, distração, ou crise, como fazer exames, dirigir um 
veículo no trânsito pesado, colocar suas roupas sendo apressado pelos pais, terminar uma 
tarefa dentro de um limite de tempo ou tomar conta de um grupo grande de crianças. 

d250 
Gerenciar o próprio comportamento 
Realizar ações simples ou complexas e coordenadas para responder de forma consistente 
a novas situações, pessoas ou experiências. 

Capítulo 3 - Comunicação 

d310 

Comunicação – recepção de mensagens orais 
Compreender os significados literal e implícito das mensagens em linguagem oral, como 
distinguir se uma frase tem um significado literal ou é uma expressão idiomática, como 
responder e compreender mensagens faladas. 

d315 

Comunicação – recepção de mensagens não verbais 
Compreender os significados literal e implícito das mensagens transmitidas por gestos, 
símbolos e desenhos, como perceber que uma criança está cansada quando ela esfrega os 
olhos ou que um alarme significa que há incêndio. 

d330 
Fala 
Produzir palavras, frases e passagens mais longas em mensagens faladas com significado 
literal e implícito, como expressar um fato ou contar uma história em linguagem oral. 

d335 

Produção de mensagens não verbais 
Usar gestos, símbolos e desenhos para transmitir mensagens, como balançar a cabeça 
para indicar desacordo ou fazer um desenho ou diagrama para transmitir um fato ou uma 
ideia complexa. 

d350 

Conversação 
Iniciar, manter e finalizar uma troca de pensamentos e ideias, realizada por meio da 
linguagem escrita, oral, de sinais ou outras formas de linguagem, com uma ou mais 
pessoas conhecidas ou estranhas, em um ambiente formal ou informal. 

Capítulo 4 - Mobilidade 

d440 

Uso fino da mão 
Realizar as ações coordenadas de manusear objetos, levantá-los, manipulá-los e soltá-los 
utilizando as mãos, dedos e polegar, como necessário para pegar moedas de uma mesa ou 
girar um botão ou maçaneta. 

Capítulo 5 – Cuidado pessoal 

d530 
Cuidados relacionados aos processos de excreção 
Indicar a necessidade, planejar e executar a eliminação da excreção (menstruação, micção 
e defecação) e posterior limpeza. 

d540 

Vestir-se 
Realizar as ações coordenadas e tarefas de vestir e tirar as roupas e os sapatos em 
sequência e de acordo com as condições climáticas e sociais, como vestir, ajustar e tirar 
camisas, saias, blusas, calças, roupas íntimas, sáris, quimonos, meias, chapéus, luvas, 
casacos, botas, sandálias e chinelos. 

d550 

Comer 
Indicar e necessidade e executar as tarefas e ações coordenadas de comer o alimento 
servido, levá-lo à boca e consumi-lo de maneira culturalmente aceitável, cortar ou partir o 
alimento em pedaços, abrir garrafas e latas, utilizar utensílios, atividades relacionadas com 
refeições, banquetes e jantares. 

d560 

Beber 
Indicar a necessidade e pegar a bebida, levá-la à boca e consumir a bebida de maneira 
culturalmente aceitável, misturar, mexer e verter líquidos para beber, abrir garrafas e latas, 
beber através de um canudo ou beber água corrente da torneira ou de uma fonte; 
amamentar (ser amamentado). 

d571 
Cuidar da própria segurança 
Evitar riscos que possam levar a lesão ou dano físico. Evitar situações potencialmente 
perigosas, como usar fogo de modo inapropriado ou correr no tráfego. 

Capítulo 7 – Relações e interações interpessoais 

d710 
Interações interpessoais básicas 
Interagir com as pessoas de maneira contextual e socialmente adequada, como mostrar 
consideração e estima quando apropriado ou reagir aos sentimentos dos outros. 

d720 
Interações interpessoais complexas 
Manter e controlar as interações com outras pessoas, de maneira contextual e socialmente 
apropriada, como controlar emoções e impulsos, controlar a agressão verbal e física, agir 
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de maneira independente nas interações sociais e agir de acordo com as regras e 
convenções sociais. 

d750 

Relações sociais informais 
Iniciar relações com os outros, como relações casuais com pessoas que vivem na mesma 
comunidade ou residência, ou com colaboradores, estudantes, companheiros de lazer ou 
pessoas com formação ou profissão similares à sua. 

d760 

Relações familiares 
Criar e manter relações de parentesco, como com membros do núcleo familiar, parentes, 
família adotiva e de criação e parentes não consanguíneos, relações mais distantes como 
primos de segundo grau ou tutores legais. 

Capítulo 8 – Áreas principais da vida 

d810 

Educação informal 
Aprender em casa ou em outro ambiente não institucional, como adquirir habilidades não 
acadêmicas (ex. trabalhos manuais) ou acadêmicas (ex. escolarização em casa) e outras 
habilidades com pais ou membros da família no lar ou na comunidade. 

d815 

Educação pré-escolar 
Aprender em um nível inicial de instrução organizada no lar ou na comunidade, projetada 
principalmente para introduzir a criança em um ambiente escolar e prepará-la para a 
educação obrigatória, como adquirir habilidades em uma creche ou ambiente similar em 
preparação para a escola (ex. serviços educacionais oferecidos no lar ou na comunidade, 
projetados para promover a saúde e o desenvolvimento cognitivo, motor, social  de 
linguagem, bem como a prontidão para a educação formal). 

d880 
Envolvimento em jogos ou brincadeiras 
Envolvimento em atividades de jogo de forma deliberada e continuada com objetos, 
brinquedos, materiais ou jogos, sozinho ou com outros. 

Capítulo 9 – Vida comunitária, social e cívica 

d920 

Recreação e lazer 
Participar de qualquer forma de jogo, atividade recreativa ou de lazer, como jogo ou 
esportes informais ou organizados, programas de exercícios físico, relaxamento, diversão, 
ir a galerias de arte, museus, cinemas, ou teatros, participar de trabalhos artesanais ou 
“hobbies”, ler por prazer, tocar instrumentos musicais, fazer excursões, turismo ou viajar por 
prazer. 

FATORES AMBIENTAIS 

Capítulo 1 – Produtos e tecnologia 

e130 

Produtos e tecnologia para educação 
Equipamentos, produtos, processos, métodos e tecnologia utilizados para a aquisição de 
conhecimento, especialização ou habilidade, incluindo aqueles adaptados ou 
especialmente projetados. 

Capítulo 3 – Apoio e relacionamento 

e310 

Família imediata 
Indivíduos relacionados por nascimento, casamento ou outros relacionamentos 
reconhecidos pela cultura como família imediata, como cônjuges, parceiros, pais, irmãos, 
filhos, pais de criação, pais adotivos e avós. 

e315 
Família ampliada 
Indivíduos aparentados por meio de família ou casamento ou outros relacionamentos 
reconhecidos pela cultura, como parentes, tias, tios, sobrinhos e sobrinhas. 

e320 
Amigos 
Indivíduos que são próximos e contínuos em relacionamentos caracterizados pela 
confiança e apoio mútuos. 

e325 

Conhecidos, companheiros, colegas, vizinhos e membros da comunidade 
Indivíduos que mantêm uma relação de familiaridade entre si, como conhecidos, 
companheiros, colegas, vizinhos e membros da comunidade, no trabalho, escola, 
recreação, ou outros aspectos da vida, e que compartilham características demográficas 
como idade, sexo, credo ou etnia ou possuem os mesmos interesses. 

e330 

Pessoas em posição de autoridade 
Indivíduos que têm responsabilidade de tomar decisões por outros e que têm influência 
socialmente definida ou poder com base no seu papel social, econômico, cultural ou 
religioso na sociedade, como professores, empregadores, supervisores, líderes religiosos, 
tomadores de decisão substitutos, tutores ou curadores. 

e340 Cuidadores e assistentes pessoais 
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Indivíduos que fornecem os serviços necessários para dar suporte a outros indivíduos nas 
suas atividades diárias e na manutenção do desempenho no trabalho, educação ou outra 
situação da vida, fornecidos por meio de recursos públicos ou privados, ou em base 
voluntária, como provedores de suporte para construção e manutenção de casas, 
assistentes pessoais, assistentes de transporte, ajuda paga, babá ou outros que prestam 
cuidado. 

e355 

Profissionais da saúde 
Todos os fornecedores de serviços que trabalham no contexto do sistema de saúde, como 
médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, 
audiologistas, protético, assistentes sociais da área médica. 

Capítulo 4 – Atitudes 

e410 

Atitudes individuais de membros da família imediata 
Opiniões e crenças gerais ou específicas dos membros familiares imediatos sobre a pessoa 
ou sobre outras questões (ex. questões sociais, políticas e econômicas) que influenciam o 
comportamento e as ações individuais. 

e415 

Atitudes individuais de membros da família ampliada 
Opiniões e crenças gerais ou específicas dos outros membros da família sobre a pessoa ou 
sobre outras questões (ex. questões sociais, políticas e econômicas) que influenciam o 
comportamento e as ações individuais. 

e420 

Atitudes individuais dos amigos 
Opiniões e crenças gerais ou específicas dos amigos sobre a pessoa ou sobre outras 
questões (ex. questões sociais, políticas e econômicas) que influenciam o comportamento e 
as ações individuais. 

e425 

Atitudes individuais de conhecidos, companheiros, colegas, vizinhos e membros da 
comunidade 
Opiniões e crenças gerais ou específicas de conhecidos, companheiros, colegas, vizinhos e 
membros da comunidade sobre a pessoa ou sobre outras questões (ex. questões sociais, 
políticas e econômicas) que influenciam o comportamento e as ações individuais. 

e430 

Atitudes individuais de pessoas em posições de autoridade 
Opiniões e crenças gerais ou específicas de pessoas em posições de autoridade sobre a 
pessoa ou sobre outras questões (ex. questões sociais, políticas e econômicas) que 
influenciam o comportamento e as ações individuais. 

e440 

Atitudes individuais dos cuidadores e assistentes pessoais 
Opiniões e crenças gerais ou específicas dos cuidadores e assistentes pessoais sobre a 
pessoa ou sobre outras questões (ex. questões sociais, políticas e econômicas) que 
influenciam o comportamento e as ações individuais. 

e450 

Atitudes individuais dos profissionais da saúde 
Opiniões e crenças gerais ou específicas dos profissionais da saúde sobre a pessoa ou 
sobre outras questões (ex. questões sociais, políticas e econômicas) que influenciam o 
comportamento e as ações individuais. 

Capítulo 5 – Serviços, sistemas e políticas 

e570 

Serviços, sistemas e políticas da previdência social 
Serviços, sistemas e políticas voltadas para o fornecimento do suporte econômico às 
pessoas que, devido a idade, pobreza, desemprego, condição de saúde ou incapacidade, 
precisam de assistência pública financiada pela receita tributária ou por esquemas de 
contribuição. 

e575 

Serviços, sistemas e políticas de suporte social geral 
Serviços, sistemas e políticas voltadas para o fornecimento de suporta social para pessoas 
que, devido a idade, pobreza, desemprego, condição de saúde ou incapacidade, requerem 
assistência pública nas áreas relacionadas a compras, trabalho doméstico, transporte, 
cuidado pessoal e de outros, para que participem plenamente da sociedade. 

e580 
Serviços, sistemas e políticas de saúde 
Serviços, sistemas e políticas de prevenção e tratamento de problemas de saúde, 
fornecimento de reabilitação médica e promoção de um estilo de vida saudável. 

e585 
Serviços, sistemas e políticas de educação e treinamento 
Serviços, sistemas e políticas para aquisição, manutenção e aperfeiçoamento de 
conhecimento, experiência e habilidades vocacionais ou artísticas. 

Fontes: Castro e Pinto (2012); OMS (2011). 
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2.6.3. Elaboração da MAAPA 
 

Para o desenvolvimento da MAAPA Castro e Pinto (2013) seguiram os 

seguintes passos: 

 

a) Cada dimensão de funcionalidade considerada como essencial por especialistas 

foi reformulada, tornando-se facilmente compreensível e clara o suficiente para guiar 

a observação do desempenho das crianças na educação infantil. Essa reformulação 

foi baseada nos descritores da CIF-CJ, algumas dimensões da CIF foram divididas 

em mais de um item na MAAPA. 

b) Cada item foi complementado com uma escala de classificação contendo itens de 

0 à 4. Esta escala corresponde a escala de qualificadores universais da CIF-CJ. Um 

descritor para cada escala foi adicionado para facilitar o processo de observação do 

comportamento da criança por parte do profissional responsável. Os descritores 

foram desenvolvidos para cada ponto da escala com o intuito de incluir dois 

principais critérios: frequência de tempo e o nível de dificuldade enfrentado por ela. 

c) Alguns itens da MAAPA também incluem uma escala de desenvolvimento (Anexo 

I) para avaliar o desempenho da criança de acordo com sua idade que estão 

diretamente relacionados a escalas de desenvolvimento já validadas. O objetivo 

desta escala é fornecer um guia para atribuir um nível de funcionalidade, já que, a 

OMS (2011) recomenda que a criança que está sendo avaliada seja comparada com 

uma criança de desenvolvimento típico da mesma idade, assim, incluindo uma 

escala de desenvolvimento, com exemplos concretos, pode-se saber o que se 

esperar para uma criança em particular. 

d) Para melhorar e garantir a aplicabilidade da MAAPA foi realizado um teste com 

profissionais que trabalham com crianças da educação infantil para identificar 

aspectos que poderiam ser melhorados no instrumento. Esses profissionais a 

avaliaram como vantajosa a semelhança entre o instrumento e a CIF-CJ e fizeram 

algumas pequenas considerações a respeito de aspectos da linguagem. 
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3. MÉTODO 

 

A fim de atender os objetivos do presente projeto, qual seja, realizar a 

adaptação cultural para o português do Brasil de instrumento elaborado por Castro 

(2012), que avalia crianças com autismo em idade pré-escolar e verificar sua 

aplicabilidade para população brasileira, o método adotado para este trabalho seguiu 

os preceitos da padronização de instrumentos para avaliação nas áreas da saúde, 

psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, entre outras, que se utilizam de instrumentos 

normatizados.  

Para tanto seguiu-se as etapas descritas a seguir: 

 Tradução do instrumento – que tem por objetivo buscar a equivalência 

semântica, cultural e de conteúdo, com o original (DUARTE & BORDIN, 

2000). 

 Técnica de Grupo Focal – tem por objetivo avaliar de forma aprofundada cada 

aspecto do instrumento, utilizando-se de reuniões com grupos de indivíduos 

que caracterizam a representação da população de irá utilizar o instrumento 

(SERVO & ARAÚJO, 2012). 

 Evidências de validade em novo contexto cultural – tem por objetivo verificar 

se o instrumento realmente mede aquilo a que se propõe medir, para o grupo 

a que se destina avaliar aquela condição de saúde (DUARTE & BORDIN, 

2000). 

 

3.1. Tradução da MAAPA para português do Brasil 

 

Para a realização da tradução do Instrumento anteriormente referido, foi 

primeiramente feita uma solicitação de autorização à autora do mesmo, via correio 

eletrônico para que realizássemos a adaptação cultural do instrumento no Brasil, 

que aprovou e disponibilizou a MAAPA para realização desta pesquisa. 

A MAAPA foi desenvolvida em língua portuguesa, as adaptações de 

linguagem para português do Brasil dizem respeito a diferenças culturais, 

linguísticas e da forma gramatical de construção de sentenças, conforme quadro que 

será apresentado nos resultados. 

 O instrumento elaborado por Castro e Pinto (2013) também é composto 

pelo Anexo I que consiste em uma escala para avaliação do nível de 
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desenvolvimento, porém não são todos os itens da MAAPA que foram incluídos no 

Anexo I.  

  

3.2. Grupo Focal 

 

Ainda para a realização da adaptação do instrumento, uma etapa 

posterior foi realizada, qual seja, a utilização de um grupo focal, composto por 3 

professores da rede municipal de Barueri/SP, conforme adiante explicado. 

O grupo focal, segundo Dias (2000) tem por objetivo principal identificar 

percepções, atitudes e ideias a respeito de um determinado tema, produto ou 

atividade. Assim, os indivíduos participantes do grupo focal devem possuir 

características homogêneas e conhecimentos que podem contribuir para a pesquisa 

em questão  

  Para Gomes (2005), o grupo focal é constituído por um conjunto de 

pessoas selecionadas e reunidas pelo pesquisador responsável com o intuito de 

comentar e discutir sobre um determinado tema, é caracterizado como uma técnica 

qualitativa e não diretiva. Na técnica do grupo focal os encontros devem ser 

operacionalizados pelo pesquisador responsável, que deve planejar e organizar os 

encontros facilitando a integração de todos os membros do grupo. 

Os grupos focais devem ter um número de participantes que estimule a 

interação e a participação de todos, sendo que o papel do organizador ou facilitador 

é muito importante para a boa condução do mesmo. No grupo focal há ainda a 

presença do observador que fará todas as anotações necessárias durante a 

condução do grupo focal (RESSEL, BECK, GUALDA, HOFFMANN, SILVA, 

SEHNEM, 2008). 

Para a realização do grupo focal a pesquisadora entrou em contato com a 

Secretaria de Educação do Município de Barueri e agendou com as responsáveis 

pela formação continuada dos professores a organização do grupo focal no espaço 

desta Secretaria.  

Durante uma das reuniões semanais de formação foi apresentada a 

proposta do grupo focal, seu objetivo, avaliar um instrumento para avaliação de 

alunos com TEA, e três professores foram convidados a participar. Após a aceitação 

de três voluntários nos dirigimos a outra sala para a realização do grupo focal, 

explicações mais detalhadas sobre o objetivo do grupo focal foram dadas assim 
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como, sobre a origem do instrumento, como ele foi elaborado e da importância das 

contribuições dos professores. Em seguida os professores assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e também um questionário para caracterização 

do grupo. 

Este grupo de professores leciona no ensino fundamental I, 

especificamente no atendimento educacional especializado. Os três professores 

participantes possuem graduação em Pedagogia e também cursos de Pós-

graduação, dois deles em Educação Especial e um em Psicopedagogia. A média de 

tempo de atuação no magistério é de sete anos. 

Além dos professores participaram do grupo focal a pesquisadora 

assumindo o papel de moderadora e uma pesquisadora, doutoranda do Programa 

em Distúrbios do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), 

que assumiu o papel de observadora e fez todas as anotações necessárias para as 

discussões e modificações necessárias e/ou pertinentes que foram realizadas 

posteriormente. 

O objetivo da pesquisa foi explicado assim como o objetivo do 

instrumento e como este foi desenvolvido, também foram apresentadas explicações 

sobre a CIF-CJ, o que é, como vem sendo utilizada em outros países, para que 

assim o instrumento fosse contextualizado aos participantes do grupo focal, já que 

nenhum deles conhecia, ou já tinha entrado em contato com a CIF ou com a CIF-CJ. 

Cada item e cada qualificador da MAAPA foi lido e quando necessário 

relido, a pesquisadora/moderadora incentivava a participação dos professores para 

que estes colaborassem e discutissem, incentivando no entendimento, na clareza e 

na objetividade do instrumento. 

A pesquisadora/observadora realizou todas as anotações que foram 

utilizadas posteriormente para análises e discussões. 

A primeira uma hora foi bastante improdutiva, com pouco rendimento, 

mas depois houve um entrosamento maior entre os membros do grupo e as 

discussões melhoraram em quantidade e qualidade. 

Foram necessárias duas sessões para que o grupo discutisse o 

instrumento todo, esse novo encontro foi marcado para a semana seguinte, no 

mesmo local e horário. Portanto foram realizadas duas sessões para realização do 

grupo focal, com o objetivo de avaliar o instrumento. A primeira teve duração de 
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duas horas e meia e segunda, uma semana depois, com duração de três horas e 

meia, com intervalo de 20 minutos em cada uma delas. 

 

 

3.3. Evidências de validade em novo contexto cultural  

 

3.3.1. Caracterização da amostra 

 

A amostra desta pesquisa é composta por 10 crianças, na faixa de 4 a 8 

anos, sendo 8 meninos e 2 meninas, matriculados na educação infantil e ensino 

fundamental I da rede municipal de Barueri e que passaram por protocolo de 

avaliação da clínica TEA-Mack, conforme descrição a seguir. Também fazem parte 

da amostra os professores dos alunos com autismo das salas regulares e das salas 

de AEE, assim como os professores participantes do Grupo Focal. 

As avaliações dos alunos do município de Barueri matriculados nas 

escolas municipais acontecem através de sessões de mutirões organizadas pela 

UPM com o apoio da SME de Barueri que fornece uma listagem de alunos com 

suspeita de TEA, a partir desta listagem os responsáveis pelos alunos são 

convidados a comparecerem no dia e local indicado na carta convite (Anexo E). As 

cartas convite são entregues aos pais nas escolas pelos diretores através da SME, 

que por sua vez as recebeu da UPM. 

  As sessões de mutirão aconteceram no espaço de uma escola da rede 

em condições de acolher os diversos profissionais que atuam nas avaliações, a 

saber, médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, pedagogos, da UPM em parceria com 

os profissionais da SME, ou no próprio espaço da SME.  

No ano de 2014 aconteceram seis mutirões. O quadro abaixo apresenta 

uma síntese das crianças avaliadas. 

 

Tabela 2. Alunos avaliados nos mutirões em 2014 
 

 Mutirão 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Quantidade de crianças convidadas 8 13 12 8 11 12 
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Quantidade de crianças avaliadas 8 11 11 4 10 2 

Quantidade de crianças diagnosticadas 

TEA 
3 4 6 3 2 1 

Quantidade de crianças com suspeita 

(sinais) 
2 2 0 0 4 0 

 

Nem todas as crianças avaliadas nos mutirões estão dentro da faixa 

etária proposta para esta pesquisa, uma vez que, outros projetos de Mestrado e 

Doutorado com o público TEA estão acontecendo na UPM e necessitam de crianças 

em uma outra faixa etária. 

  O protocolo de avaliação da clínica TEA-Mack é composto por avaliação 

médica, um instrumento para estimativa de habilidades intelectuais e instrumentos 

que avaliam indicadores de dificuldades emocionais e funcionamento 

comportamental.  

Para a estimativa de habilidades intelectuais, dependendo da idade, 

foram utilizados os subtestes Cubos e Vocabulário da Escala de Inteligência 

Wechsler para crianças –WISC III (crianças de 6 a 16 anos) (MELLO et al., 2011) e 

para as crianças abaixo de 7 anos ou crianças não verbais foram utilizados o Teste 

Não Verbal de Inteligência SON-R2 ½-7 (MACEDO et al., 2013) ou o Teste das 

Matrizes Progressivas de Raven (ANGELINI et al., 1999). O instrumento para a 

estimativa de habilidades intelectuais foi aplicado diretamente à criança.  

A avaliação médica compreende anamnese e observação da criança. A 

história perinatal é detalhada e as intercorrências com possível repercussão 

neurológica são especificadas. No desenvolvimento da criança atentam-se para os 

marcos neuromotores e cognitivos. Possíveis comorbidades bem como exames 

laboratoriais de interesse com a neuroimagem e exames genéticos são 

pesquisados. Avaliações em centros universitários e outros serviços de saúde são 

também investigados. Perguntas específicas sobre as áreas de comprometimento 

nos TEA são feitas. Histórico familiar positivo é registrado. Não é feito exame físico 

detalhado mas presta-se atenção às características morfológicas peculiares.  

Para os Inventários de rastreamento de dificuldades emocionais e 

funcionamento comportamental, dependendo da idade do participante, foram 

utilizados os seguintes instrumentos: Inventário de Comportamentos de Crianças de 

1 a 51/2 anos (CBCL/1-51/2), Inventário de Comportamentos de Crianças e 
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Adolescentes de 6 a 18 anos – CBCL/6-18. Esses inventários foram respondidos 

pelo cuidador responsável permitindo verificar indicadores de problemas afetivos, 

isolamento, depressão, queixas somáticas de fundo emocional, desafio, 

agressividade, seguimento de regras etc. (ACHENBACh & RESCORLA, 2001; 

BORDIN et al., 2013).  

Também foram utilizados instrumentos que rastreiam indicadores de 

sinais compatíveis com Autismo em áreas de imagem corporal, sensorial, linguagem, 

relacional, autocuidado e interação social, assim como padrões comportamentais de 

estereotipia e agressividade. Os inventários utilizados para esses fins foram: 

Inventário de Comportamentos Autísticos (ABC) (MARTELETO & PEDROMÔNICO, 

2005), Questionário de Comportamento e Comunicação Social (ASQ) (SATO et al., 

2009) e Inventário de Problemas Comportamentais (BPI- 01) (ROHJAN, MATSON & 

LOTT et al, 2001; BARALDI, et al., 2013). Os inventários são respondidos pelos 

cuidadores responsáveis pelas crianças. 

Os 10 sujeitos desta pesquisa em função da idade e características 

apresentadas passaram pelas seguintes avaliações: 

 

• Avaliação médica; 

• Instrumentos de triagem ABC e ASQ; 

• CBCL – Inventário de comportamentos emocionais; 

• SON-R2 ½-7 (para as crianças que não apresentaram dificuldades 

comportamentais que inviabilizassem a realização do teste). 

 

As avaliações das crianças com suspeita TEA são realizadas pelos 

profissionais da clínica TEA-Mack, que possuem titulação, especialização e 

credenciamento para realizarem as avaliações mencionadas. 

A tabela 3 indica os resultados das avaliações realizadas nos mutirões 

com os alunos participantes desta pesquisa. 

 

Tabela 3. Caracterização da amostra 
 

Sujeito Sexo Idade* Q.I. 
ABC  

total 

ASQ  

total 
Comorbidades 

1 M 4 53 90 16 _____ 

2 M 5 64 46 21 _____ 
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3 M 5 60 59 19 _____ 

4 M 6 -- 81 20 _____ 

5 F 6 -- 103 27 Suspeita Síndrome Genética 

6 M 6 50 84 19 _____ 

7 F 6 88 108 23 Convulsões 

8 M 8 -- 101 25 Suspeita da Síndrome do X-Frágil e D.I 

9 M 8 -- 86 25 Macrossomia neonatal 

10 M 5 77 58 14 _____ 

   * Idade em anos completos na data da avaliação 

 

Pelas dificuldades comportamentais apresentadas pelas crianças 4, 5, 8 e 

9 não foi possível realizar avaliação cognitiva, de tal forma que as mesmas não 

possuem score de Q.I. 

São apresentados a seguir dados descritivos relacionados a cada criança 

avaliada nos mutirões e que também foi avaliada nesta pesquisa. 

 

Sujeito 1 

  A criança apresentou indicadores de dificuldades na realização do Teste 

Não Verbal de Inteligência SON-R2 ½ -7 (COUTINHO et al., 2013), sendo que, o 

score foi 53. Para os indicadores de funcionalidade comportamental avaliados pelo 

instrumento CBCL/1-51/2, a criança apresentou dificuldades em todas as áreas, 

exceto em dificuldades com sono. Para o Inventário de Comportamentos 

Autísticos/ABC (MARTELETO & PEDROMONICO, 2005), foram avaliados alguns 

indicadores de hiper-reatividade sensorial, dificuldades de interação social, 

maneirismos e uso inadequado e repetitivo de objetos. Para o Questionário de 

Comportamento e Comunicação Social/ASQ (SATO et al., 2009), foram avaliados 

alguns indicadores de dificuldades na interação social, linguagem, comportamentos 

e interesses restritos, repetitivos e estereotipados. 

 

Sujeito 2 

  A criança apresentou indicadores de dificuldades na realização do Teste 

SON-R2 ½ -7, sendo que, o score foi 64. Para os indicadores de funcionalidade 

comportamental avaliados pelo CBCL a criança apresentou dificuldade nas áreas de 

Emoção reativa, Ansiedade/depressão e Problemas de atenção.  A criança foi 

avaliada sem indicadores de dificuldades para o ABC e com alguns indicadores de 
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dificuldades para ASQ, em interação social, linguagem, comportamentos e 

interesses restritos, repetitivos e estereotipados. 

 

 

 

Sujeito 3 

  A criança apresentou indicadores de dificuldades na realização do Teste 

SON-R2 ½ -7, sendo que, o score foi 60. Para os indicadores de funcionalidade 

comportamental avaliados pelo CBCL a criança apresentou dificuldade nas áreas de 

Isolamento e Problemas de atenção.  A criança foi avaliada com alguns indicadores 

de hiper-reatividade sensorial, dificuldades de interação social, maneirismos e uso 

inadequado e repetitivo de objetos para o ABC. E para o ASQ com alguns 

indicadores de dificuldades na interação social, linguagem, comportamentos e 

interesses restritos, repetitivos e estereotipados. 

 

Sujeito 4 

  A criança não realizou o SON-R2 ½ -7 por apresentar dificuldades 

comportamentais que impossibilitassem a realização do teste. Para a escala de 

competências avaliadas pelo CBCL, a criança apresentou dificuldades nas três 

áreas (atividades, social e escola). Para os indicadores de funcionalidade 

comportamental avaliados pelo mesmo instrumento a criança apresentou dificuldade 

nas áreas de Isolamento/depressão, Queixas somáticas, Problemas sociais, 

Problemas com o pensamento e Problemas de atenção.  A criança foi avaliada com 

alguns indicadores de hiper-reatividade sensorial, dificuldades de interação social, 

maneirismos e uso inadequado e repetitivo de objetos para o ABC. E para o ASQ 

com alguns indicadores de dificuldades na interação social, linguagem, 

comportamentos e interesses restritos, repetitivos e estereotipados. 

 

Sujeito 5 

  A criança não realizou o SON-R2 ½ -7 por apresentar dificuldades 

comportamentais que impossibilitassem a realização do teste. Para a escala de 

competências avaliadas pelo CBCL, a criança apresentou dificuldades nas três 

áreas (atividades, social e escola). Para os indicadores de funcionalidade 

comportamental avaliados pelo mesmo instrumento a criança apresentou dificuldade 
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nas áreas de Isolamento/depressão, Problemas com o pensamento, Problemas de 

atenção, Violação de regras e Comportamento agressivo.  A criança foi avaliada 

com alguns indicadores de hiper-reatividade sensorial, dificuldades de interação 

social, maneirismos e uso inadequado e repetitivo de objetos para o ABC. E para o 

ASQ com alguns indicadores de dificuldades na interação social, linguagem, 

comportamentos e interesses restritos, repetitivos e estereotipados. 

 

Sujeito 6 

  A criança apresentou indicadores de dificuldades na realização do Teste 

SON-R2 ½ -7, sendo que, o score foi 88. Para a escala de competências avaliadas 

pelo CBCL, a criança apresentou dificuldades nas três áreas (atividades, social e 

escola). Para os indicadores de funcionalidade comportamental avaliados pelo 

mesmo instrumento, a criança apresentou dificuldade nas áreas de 

Isolamento/depressão e Problemas de atenção.  A criança foi avaliada com alguns 

indicadores de hiper-reatividade sensorial, dificuldades de interação social, 

maneirismos e uso inadequado e repetitivo de objetos para o ABC. E para o ASQ 

com alguns indicadores de dificuldades na interação social, linguagem, 

comportamentos e interesses restritos, repetitivos e estereotipados. 

 

Sujeito 7 

  A criança apresentou indicadores de dificuldades na realização do Teste 

SON-R2 ½ -7, sendo que, o score foi 50. Para a escala de competências avaliadas 

pelo CBCL, a criança apresentou dificuldades nas três áreas (atividades, social e 

escola). Para os indicadores de funcionalidade comportamental avaliados pelo 

mesmo instrumento, a criança apresentou dificuldade nas áreas de 

Isolamento/depressão e Problemas com o pensamento.  A criança foi avaliada com 

alguns indicadores de hiper-reatividade sensorial, dificuldades de interação social, 

maneirismos e uso inadequado e repetitivo de objetos para o ABC. E para o ASQ 

com alguns indicadores de dificuldades na interação social, linguagem, 

comportamentos e interesses restritos, repetitivos e estereotipados. 

 

Sujeito 8 

A criança não realizou o SON-R2 ½ -7 por apresentar dificuldades 

comportamentais que impossibilitassem a realização do teste. Para a escala de 
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competências avaliadas pelo CBCL, a criança apresentou dificuldades nas três 

áreas (atividades, social e escola). Para os indicadores de funcionalidade 

comportamental avaliados pelo mesmo instrumento a criança apresentou dificuldade 

nas áreas de Isolamento/depressão, Problemas com o pensamento e 

Comportamento agressivo.  A criança foi avaliada com alguns indicadores de hiper-

reatividade sensorial, dificuldades de interação social, maneirismos e uso 

inadequado e repetitivo de objetos para o ABC. E para o ASQ com alguns 

indicadores de dificuldades na interação social, linguagem, comportamentos e 

interesses restritos, repetitivos e estereotipados. 

 

Sujeito 9 

A criança não realizou o SON-R2 ½ -7 por apresentar dificuldades 

comportamentais que impossibilitassem a realização do teste. Para a escala de 

competências avaliadas pelo CBCL, a criança apresentou dificuldades nas três 

áreas (atividades, social e escola). Para os indicadores de funcionalidade 

comportamental avaliados pelo mesmo instrumento a criança apresentou dificuldade 

nas áreas de Isolamento e depressão, Problemas sociais, Problemas com o 

pensamento, Problemas de atenção e Comportamento agressivo.  A criança foi 

avaliada com alguns indicadores de hiper-reatividade sensorial, dificuldades de 

interação social, maneirismos e uso inadequado e repetitivo de objetos para o ABC. 

E para o ASQ com alguns indicadores de dificuldades na interação social, 

linguagem, comportamentos e interesses restritos, repetitivos e estereotipados. 

 

Sujeito 10 

A criança apresentou indicadores de dificuldades na realização do Teste 

SON-R2 ½ -7, sendo que, o score foi 77. Para os indicadores de funcionalidade 

comportamental avaliados pelo CBCL a criança não apresentou dificuldade nas 

áreas avaliadas, exceto em Isolamento. A criança foi avaliada com alguns 

indicadores de hiper-reatividade sensorial, dificuldades de interação social, 

maneirismos e uso inadequado e repetitivo de objetos. E para o ASQ sem 

indicadores de dificuldades. 

 

3.3.2. Verificação da aplicabilidade da MAAPA em novo contexto cultural 
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Para avaliar as evidências de validade da MAAPA em novo contexto 

cultural, após a avaliação das crianças com TEA ou sinais de TEA, a pesquisadora 

entrou em contato com as escolas onde estas frequentam as salas de aula regular e 

o AEE (Atendimento Educacional Especializado) para marcar com os professores, 

para que estes preenchessem a MAAPA segundo a funcionalidade dos alunos, 

sendo assim, para o mesmo aluno dois professores preencheram o instrumento, o 

professor da sala regular e o professor do AEE. 

Por se tratar de um instrumento extenso, que demanda tempo e até 

mesmo alguns conhecimentos específicos sobre os alunos, foram marcados 

encontros com esses professores para que a pesquisadora entregasse uma cópia 

da MAAPA, assim como do termo de consentimento livre esclarecido, explicasse a 

dinâmica de preenchimento e tirasse possíveis dúvidas que por ventura os 

participantes pudessem ter. 

Neste momento era previamente combinada uma data para a retirada da 

MAAPA preenchida na escola pela pesquisadora. Esse procedimento foi utilizado 

tanto para os professores da sala regular, quanto dos professores do AEE. 

Uma outra coleta foi realizada pela pesquisadora diretamente com os 

sujeitos da amostra.  Para esta fase do estudo a pesquisadora entrou em contato 

com as escolas regulares e marcou uma data, solicitando também um espaço para 

avaliar as crianças, realizando algumas atividades com materiais específicos para 

esta etapa. 

Nesta fase foram avaliados alguns itens da MAAPA, utilizando-se 

atividades e materiais específicos para avaliar itens relacionados principalmente à 

aprendizagem e aplicação do conhecimento, comunicação e jogo. Sendo assim, 

nesta etapa os itens 5, 20 ao 22, 32 ao 37, 40 ao 42, 44 e 45 ficaram de fora desta 

parte da pesquisa. 

O quadro abaixo apresenta uma relação dos itens avaliados e das 

atividades propostas e também dos materiais utilizados para avaliar os alunos. 

 

Quadro 2. Relação de itens da MAAPA e atividades realizadas 
 

Descritores 
Nº 

questão 
Atividade ou Material 

A
p

re
n

d
iz

a
g

e
m

 e
 

a
p

li
c
a

ç
ã
o

 

d
e
 

c
o

n
h

e

c
im

e
n

to
s
 d1310 1 Brincadeiras com carrinhos, bonecas e outros brinquedos. 

d1311 2 Quebra-cabeça com duas, quatro, seis e oito peças. 
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Os dados coletados foram organizados e analisados pela pesquisadora 

em conformidade com os objetivos propostos, quais sejam: realizar a adaptação 

cultural para o português do Brasil de instrumento elaborado por Castro (2012), que 

avalia crianças com autismo entre 0 a 6 anos e avaliar sua aplicabilidade para a 

população brasileira. Os dados serão apresentados em capítulo próprio, seguidos de 

análise e posterior discussão. 

 

d1312 3 Brincadeiras com panelinhas, pratinhos e garfinhos. 

d1313 4 
Exploração do jogo simbólico através de diversos 
brinquedos oferecidos às crianças, carrinhos, bonecas, 
dinossauros, entre outros. 

d1330 6 Utilização de figuras e imagens de histórias conhecidas. 

d1331 7 
Incentivo da conversa através durante a exploração do jogo 
simbólico. 

d1332 8 
Incentivo da conversa através durante a exploração do jogo 
simbólico. 

d135 9 
Brincadeiras cantadas, com diferentes músicas do universo 
infantil. 

d1370 10 Utilização de blocos lógicos para avaliação dos conceitos. 

d1371 11 Utilização de diferentes figuras embaralhadas. 

d155 12 Brincadeira de alimentar a boneca. 

d160 13 Observação através da exploração do jogo simbólico. 

d161 14 
Brincadeira de esconder objeto na mão e em outro local da 
sala. 

d163 15 Utilização de imagem de adulto chupando chupeta. 

d1630 16 Observação da exploração do jogo simbólico. 

d1631 17 Formulação de perguntas utilizando-se imagens. 

d1632 18 Formulação de perguntas utilizando-se imagens. 

Tarefas e 
exigências 

gerais 

d210 19 Incentivo para construção de objetos com blocos lógicos. 

d250 23 Observação geral durante todos os momentos da avaliação. 

C
o

m
u

n
ic

a
ç

ã
o

 

d3100 24 Observação geral durante todos os momentos da avaliação. 

d3101 25 Observação geral durante todos os momentos da avaliação. 

d3102 26 Observação geral durante todos os momentos da avaliação. 

d315 27 Formulação de perguntas utilizando-se imagens. 

d331 28 Observação geral durante todos os momentos da avaliação. 

d330 29 Observação geral durante todos os momentos da avaliação. 

d335 30 Observação geral durante todos os momentos da avaliação. 

d350 31 Observação geral durante todos os momentos da avaliação. 

Interações 
sociais 

d7100 
d7104 

38 Observação geral durante todos os momentos da avaliação. 

d7105 39 Observação geral durante todos os momentos da avaliação. 

Jogo d8800 43 Observação através da exploração do jogo simbólico. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1. Tradução da MAAPA para português do Brasil 

 

Apesar das adaptações de linguagem serem simples, os itens do 

instrumento e seus qualificadores foram cuidadosamente revisados e quando 

necessário reformulados para que nenhum termo, frase ou palavra, diferente do 

usualmente utilizado em nossa cultura fosse utilizado. 

 
Quadro 3. Adaptações e mudanças realizadas na MAAPA 

 

Item / Qualificador 
Instrumento Português de 

Portugal 
Adaptação Português Brasil 

(introdução) PEA TEA 

(introdução) planeamento planejamento 

item 2 com mais que um objeto com mais de um objeto 

item 2 puzzles quebra-cabeças 

item 3 chávena Xícara 

item 2 q. 0 de forma simultânea simultaneamente 

Item 2 q. 1 autonomamente com autonomia 

item 5 coloca questões faz perguntas 

item 5 q. 2 após o que coloca após isso faz 

item 5 q. 2 suscitar Incentivar 

item 6 q. 2 nem sempre quase sempre 

item 7 não sumo não suco 

Todos os itens por vezes às vezes 

item 8 o mais pequeno o menor 

item 12 verter Passar 

item 12 q. 1 manuseamento Manuseio 

item 13 q. 0 percepcionado Percebido 

item 15 desadequadas inadequadas 

item 18 o que se vai passar o que vai acontecer 

item 19 comboio Trem 

item 27 q. 1 e 2 clarificação Explicação 

item 28 q. 0, 1 e 4 pré-vocalizações pré-conversas 

item 30 nomeadamente principalmente 

item 31 trocas comunicacionais Conversas 

item 31 q. 0 levar a cabo Manter 
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item 32 q. 1 levar a cabo Realizar 

item 37 Sítios Locais 

item 37 magoar-se machucar-se 

item 37 q. 0 de evitamento para evitar 

item 37 q. 1 si própria si mesma 

 q. = qualificador 

 

Além das adaptações mostradas no quadro 3 foram acrescentadas 

breves explicações nos itens 43, 44 e 45 a respeito de jogo solitário, jogo paralelo e 

jogo cooperativo. 

 

 Jogo solitário – demonstra competências para brincar e jogar sozinha. 

 Jogo paralelo – demonstra competências para brincar e jogar, ou seja, brincar 

sozinha mesmo na presença de outras crianças; 

 Jogo cooperativo – demonstra competências para brincar e jogar, ou seja, 

juntando-se a outros em uma mesma brincadeira. 

 

 Para a adaptação cultural do Anexo I foram modificados os termos 

apresentados no quadro 4, assim como, a inserção de uma coluna com exemplos de 

atividades que podem ser realizadas com as crianças a fim de se avaliar aquele 

comportamento ou aquela atividade em específico. 

 

Quadro 4. Adaptações e mudanças realizadas no Anexo I 
 

Item Instrumento Português de Portugal Adaptação Português Brasil 

4 B brinco como médicos brinca de médico 

4 D faz passar um comboio faz passar um trem 

5 A O que fazes O que você está fazendo 

5 A Onde vais Onde você vai 

5 B Utiliza pronomes pessoais “eu” e “tu” Utiliza eu e você 

7 C as peúgas são da mãe as meias são da mamãe 

7 C não há sumo não tenho suco 

7 C mais sumo mais suco 

8 B pronomes pessoais tu e teu você e seu 

8 C magoado Machucado 

8 E bateu-me mas não me doeu me bateu mas não doeu 

12 F entorna Derrama 



57 
 

12 G deitar Colocar 

12 G e 12 H chávena Xícara 

16 C joga às casinhas brinca de casinha 

25 C Dá-me a chávena Me de a xícara 

26 C queres Quer 

26 C teu Seu 

26 D traz-me me traga 

28 C a falar falando 

28 E palra Fala 

28 E entoação entonação 

28 I palra Fala 

29 J ajuda-me me ajuda 

29 J faz tu isto faz você isso 

29 K tu Você 

29 N está a acontecer está acontecendo 

29 N vês Vê 

29 Q 
já posso brincar porque já não estou 

doente 
não estou mais doente 

30 B a falar ou a cantar falando ou cantando 

30 B adeus Tchau 

30 H escadote escada 

31 D fazes isto faz isso 

33 C de ir à casa de banho ir ao banheiro 

33 F autoclisma descarga 

36 A biberão mamadeira 

36 G verter passar 

41 B se faz favor por favor 

45 C as escondidas esconde-esconde 

 

4.2. Grupo Focal 

 

Com a utilização da técnica do Grupo Focal foi possível realizar ainda 

algumas adaptações na MAAPA, que puderam garantir melhor entendimento do 

instrumento por parte dos professores. 

No quadro 5 é possível observar as mudanças propostas pelo grupo focal 

à MAAPA: 
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Quadro 5. Adaptações e mudanças realizadas na MAAPA após grupo focal 
 

Item / Qualificador 
Instrumento Português de 

Portugal 
Adaptação Português Brasil 

item 2 arrumá-los guardá-los 

item 3 q. 4 pode não demonstrar não demonstra 

item 4 q. 3 baixa qualidade pouca expressividade 

item 5 q. 2 incentivar estimular 

item 6 q. 2 referir o termo nomear 

item 7 não suco falta suco 

item 12 faz rabiscos segura corretamente o lápis 

item 15 provocações estímulos 

item 16 q. 3 situação situação imaginada 

item 37 q. 0 situações adequadas situações de risco 

 q.= qualificador 

 

Foram ainda realizadas as seguintes mudanças: no item 19, trocou-se a 

palavra e por ou para facilitar o entendimento quanto ao item da CIF-CJ que diz 

respeito a “Realizar uma única tarefa”, já que o item do instrumento apresenta 

diferentes exemplos, o que poderia ser entendido como a criança é capaz de realizar 

tarefas múltiplas, porém o professor neste item deve se atentar à temporalidade. No 

item 44 as palavras brincar e jogar foram sublinhadas para que o professor se atente 

para o fato de que o aluno está brincando ou jogando sozinho e não mostrando 

comportamento de isolamento, nem comportamentos estereotipados. 

Foi sugerido pelos participantes que termos que aparecem com 

frequência no instrumento deveriam ser uniformizados, como por exemplo, por 

vezes e às vezes. Os participantes ainda julgaram alguns termos subjetivos tais 

como: baixa qualidade, grande suporte, situação adequada. Os termos julgados 

subjetivos pelos participantes não foram modificados, já que, fazem parte de 

qualificadores e como tais estão contextualizados pelos itens aos quais se 

incorporam. 

Ao final da última sessão do grupo focal, sendo que foram realizadas 

duas, uma das professoras participantes apontou que a MAAPA é um instrumento 

que poderia ser utilizado para crianças de qualquer idade, visto que, crianças com 

autismo chegam ao ensino fundamental com dificuldades em várias áreas avaliadas 

pelo instrumento porque não foram adequadamente estimuladas. 
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Um dos professores do grupo apresentou como uma de suas dificuldades 

ao trabalhar com alunos autistas o registro do trabalho que realiza com os mesmos. 

Os professores participantes do grupo focal acharam que o anexo I 

pertencente à MAAPA pode ser um bom auxiliar no processo de avaliação dos 

alunos, e principalmente no que tange aos momentos de planejamento das 

intervenções pedagógicas com esse alunado, embora o mesmo não tenha sido 

objeto de análise detalhada. Os professores indicaram também que o instrumento 

poderia ser utilizado com crianças mais velhas. 

 Todas as mudanças realizadas nos itens da MAAPA e do Anexo I, podem 

ser verificadas em sua totalidade no Anexo A desta pesquisa. 

  

4.3. Evidências de validade em novo contexto cultural 

 

Para verificar a aplicabilidade da MAAPA por diferentes observadores 

testamos a hipótese de que tanto os professores da sala regular quanto os da sala 

de AEE como um observador externo, conhecedor do instrumento, chegariam aos 

mesmos resultados. 

A numeração nas tabelas seguintes segue uma escala Likert na qual: 0 

significa que a função sempre é executada; 1 quase sempre; 2 com alguma 

dificuldade; 3 com bastante dificuldade e 4 não executa a função. Como se percebe 

quanto mais alta a pontuação maior a dificuldade da criança. Depreende-se também 

que a avaliação é qualitativa e, portanto, deve ser criteriosamente feita. 

  Na Tabela 4 mostra-se o resultado da avaliação de 45 funções feita por 

professores de salas regulares, segundo uma escala de comprometimento, para 10 

alunos com o diagnóstico de TEA. 
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Tabela 4.  Pontuação total – Avaliação professores sala regular 
 

Nº  
Questão 

Sujeitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

1 0 1 0 3 1 1 2 1 3 2 14 

2 0 2 0 4 3 3 2 1 4 2 21 

3 1 1 1 3 4 2 0 0 4 2 18 

4 3 3 1 3 4 4 0 3 3 2 26 

5 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 36 

6 2 4 2 4 4 4 1 4 4 4 33 

7 1 4 2 4 4 4 1 4 4 4 32 

8 1 4 2 4 4 4 1 4 4 4 32 

9 1 2 3 4 4 4 2 4 4 3 31 

10 2 1 3 4 4 4 1 2 4 3 28 

11 2 2 1 4 4 2 0 2 4 2 23 

12 0 1 0 4 4 3 0 1 4 2 19 

13 0 2 0 3 4 4 2 0 3 2 20 

14 0 2 2 3 4 4 1 2 4 1 23 

15 1 4 2 4 4 4 2 4 4 2 31 

16 0 4 3 4 4 4 1 3 4 1 28 

17 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 35 

18 0 4 3 4 4 4 2 4 4 4 33 

19 0 1 0 4 4 4 2 4 3 1 23 

20 1 3 0 4 4 4 3 4 4 1 28 

21 4 1 1 3 4 2 1 2 3 1 22 

22 4 4 1 3 4 4 2 2 4 1 29 

23 0 2 1 3 4 4 2 3 4 1 24 

24 0 2 2 3 3 1 1 1 2 1 16 

25 2 1 2 3 4 2 2 1 3 2 22 

26 1 2 1 4 4 4 3 3 3 3 28 

27 0 3 1 3 3 4 3 1 4 1 23 

28 0 1 1 3 3 4 1 0 1 4 18 

29 2 4 2 3 4 4 0 2 4 4 29 

30 3 2 1 3 0 4 2 2 4 4 25 

31 1 4 2 3 4 4 2 4 4 4 32 

32 0 1 1 4 4 2 0 2 3 2 19 

33 0 2 1 4 4 4 0 2 4 2 23 

34 1 2 1 4 2 4 0 3 3 1 21 

35 0 1 0 3 4 1 0 1 2 0 12 

36 0 0 0 3 4 1 0 1 0 0 9 

37 4 3 1 4 4 4 1 2 4 1 27 

38 1 3 1 3 4 4 3 2 1 3 25 

39 0 1 1 3 3 1 1 2 1 3 16 

40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 

41 1 3 1 3 4 3 1 3 3 3 25 

42 0 3 1 3 4 3 2 1 2 3 22 

43 0 0 0 3 4 4 2 1 3 1 18 

44 0 0 1 3 4 4 0 0 4 1 17 

45 0 4 1 3 4 4 3 3 4 4 30 

Total 43 102 56 153 162 147 61 99 146 100  
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Como se percebe, as pontuações totais variam de 43 a 162 pontos e a 

distribuição qualitativa do comprometimento mostra ampla variação. 

De fato, a análise descritiva da distribuição dos valores da tabela mostra 

os resultados da Tabela 5, que apresenta o comprometimento para os 10 alunos 

com TEA avaliados pelos professores das salas regulares para os 45 itens da 

MAAPA. 

 

Tabela 5. Análise descritiva – Professores sala regular 
 

Aluno MAAPA total Média 75% da severidade 

1 43 0,95 2 

2 102 2,26 4 

3 56 1,24 2 

4 153 3,4 4 

5 162 3,6 4 

6 147 3,26 4 

7 61 1,35 2 

8 99 2,20 3 

9 146 3,24 4 

10 100 2,22 3 

 

Estes resultados analisados estatisticamente mostram variabilidade 

significativa no conjunto das pontuações, pelo teste de ANOVA (one way), com 

correção de Bonferroni que compara a diferença entre as médias (F=33,57; 

p=0,0000). Já a diferença entre cada aluno mostra que não há diferença na 

comparação entre os alunos 1 e 3; 2 e 8; 2 e 10; 3 e 7; 4 e 5;4 e 6; 4 e 9; 5 e 9; 6 e 

9; 8 e 10. 

Utilizando o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, mais apropriado 

para este tipo de comparação, obtivemos resultados similares:  uma diferença 

significante global (p=0,0000) e ausência de diferença na comparação entre os 

alunos: 1 e 3; 1 e 7; 2 e 7; 2 e 8; 2 e 10; 3 e 7; 3 e 10; 4 e 5; 4 e 6; 4 e 9; 5 e 6; 5 e 9; 

6 e 9; 7 e 8; 7 e 10; 8 e 10. 

  As Tabelas 6 e 7 mostram as pontuações designadas pelos professores 

das Salas de AEE e pela pesquisadora. 
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Tabela 6. Pontuação total – Avaliação professores sala AEE 
 

Nº  
Questão 

Sujeitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

1 0 0 0 3 1 1 0 1 3 1 10 

2 0 0 0 3 3 2 1 1 3 2 15 

3 0 0 1 3 3 2 0 0 4 2 15 

4 3 3 0 3 3 3 0 3 3 2 23 

5 0 4 4 4 4 4 3 3 4 3 33 

6 0 4 3 4 4 4 2 4 4 4 33 

7 1 4 3 4 4 4 1 4 4 4 33 

8 1 4 3 4 4 4 2 3 4 4 33 

9 1 2 3 4 4 4 2 4 4 3 31 

10 0 1 3 4 4 4 1 2 4 3 26 

11 0 1 1 4 4 3 0 2 4 2 21 

12 0 1 0 3 3 3 0 1 4 2 17 

13 0 2 0 3 3 3 2 0 3 2 18 

14 0 2 2 3 4 3 1 2 4 1 22 

15 0 4 1 2 3 3 2 4 3 2 24 

16 0 4 2 3 4 4 1 3 4 1 27 

17 0 4 2 4 4 4 3 4 4 4 33 

18 0 4 3 4 4 4 3 3 4 4 33 

19 0 1 0 2 3 3 2 4 3 1 19 

20 1 3 0 4 4 4 3 4 4 1 28 

21 4 1 0 3 3 2 1 2 3 1 20 

22 4 4 1 3 4 4 2 2 4 1 29 

23 0 2 1 3 4 3 2 3 4 1 23 

24 0 2 1 3 2 1 1 1 3 0 14 

25 2 1 2 3 4 2 2 1 3 0 20 

26 0 2 1 4 4 4 3 3 3 0 24 

27 0 3 1 3 2 4 3 1 3 0 20 

28 0 1 1 4 2 4 1 0 1 3 17 

29 2 4 2 4 4 4 2 2 4 4 32 

30 3 2 1 3 1 3 2 2 4 3 24 

31 1 4 2 4 4 4 2 4 4 4 33 

32 0 1 1 4 4 2 0 2 3 2 19 

33 0 2 1 4 4 4 0 2 4 2 23 

34 1 2 0 4 2 3 0 3 3 1 19 

35 0 1 0 3 4 1 0 1 2 0 12 

36 0 0 0 3 4 1 0 1 0 0 9 

37 4 3 1 3 4 4 2 2 4 0 27 

38 0 3 1 3 3 4 3 2 1 2 22 

39 0 1 1 3 3 1 1 2 1 2 15 

40 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 4 

41 1 3 1 3 3 3 1 3 3 2 23 

42 0 3 2 4 4 3 2 1 2 3 24 

43 0 0 0 2 1 2 2 1 3 1 12 

44 0 0 1 3 2 3 0 0 4 1 14 

45 0 4 1 4 4 4 4 3 4 3 31 

Total 29 97 54 150 146 136 66 96 144 85  
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Tabela 7. Pontuação total – Pesquisadora 
 

Nº 
Questão 

Sujeitos 

1 2 3 4 7 8 10 Total 

1 1 4 2 4 1 4 1 17 

2 2 4 3 4 1 4 2 20 

3 3 4 3 4 2 4 4 24 

4 3 4 3 4 4 4 4 26 

6 4 4 4 4 4 4 4 28 

7 4 4 4 4 4 4 4 28 

8 4 4 4 4 4 4 4 28 

9 4 4 4 4 4 4 4 28 

10 4 4 4 4 4 4 4 28 

11 4 4 4 4 4 4 4 28 

12 4 4 3 4 3 4 4 26 

13 4 4 3 4 3 4 3 25 

14 4 4 3 4 3 4 3 25 

15 4 4 3 4 4 4 4 27 

16 4 4 4 4 3 4 4 27 

17 4 4 4 4 4 4 4 28 

18 4 4 4 4 4 4 4 28 

19 4 4 2 4 3 4 3 24 

23 3 4 4 4 3 4 3 25 

24 3 4 2 4 3 4 2 22 

25 2 4 2 4 3 4 2 21 

26 4 4 2 4 4 4 3 25 

27 4 4 3 4 4 4 3 26 

28 3 4 4 4 4 4 4 27 

29 4 4 4 4 4 4 4 28 

30 3 4 1 4 4 4 4 24 

31 4 4 4 4 4 4 4 28 

38 3 4 4 4 4 4 3 26 

39 4 4 2 4 4 4 3 25 

43 3 4 2 4 0 4 2 19 

Total 105 120 95 120 100 120 101  

 

 

Nota-se na Tabela 7 que as questões avaliadas foram 30 (possíveis com 

apenas um contato com a criança) e 3 crianças não foram avaliadas por problemas 

de agendamento. 

  A mesma análise realizada para os dados da Tabela 4 mostrou resultado 

similar quanto a análise da variança e teste de Kruskal-Wallis para o total dos dados 
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das Tabela 6 e 7. No entanto esta variabilidade é menor entre os professores das 

salas de AEE e ainda menor na avaliação da pesquisadora. 

  Por outro lado, a funcionalidade foi caracterizada como melhor entre as 

professoras das salas de AEE, intermediária para as professoras das salas 

regulares e pior para a pesquisadora. 

  A tabela 8 apresenta os valores totais das crianças avaliadas pelos três 

observadores (professor da sala regular, professor do AEE e pesquisadora), sendo 

que os sujeitos 5, 6 e 9, assim como os itens da MAAPA que não foram avaliados 

pela pesquisadora, foram retirados destes dados, obtendo-se totais para cada 

sujeito. 

 

Tabela 8. Comparação de 30 funções para 7 alunos 
 

Aluno 
Professor 

Sala Regular 

Professor 

Sala AEE 
Pesquisadora 

1 26 14 105 

2 71 93 120 

3 42 41 95 

4 104 99 95 

7 45 47 120 

8 69 67 120 

10 73 64 101 

 

Os resultados da tabela 8 analisados estatisticamente mostram 

variabilidade significativa nas avaliações, pelo teste de ANOVA (one way), com 

correção de Bonferroni e probabilidade de significância de p < 0,05.  

Na tabela 9 mostra-se as médias das pontuações pelos 3 observadores 

ficando claro que as pontuações conferidas pela pesquisadora diferem tanto das 

professoras da sala regular como das salas de AEE. 
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Tabela 9. Médias das pontuações atingidas pelos 3 observadores 

 
Médias Comparações 

Professor Sala Regular 61.4 Professor Regular e AEE 22.0021    > 0.05 

Professor Sala AEE 60.7 Professor Regular e Pesquisadora 22.0021    < 0.05 

Pesquisadora 108.0 Professor AEE e Pesquisadora 22.0021    < 0.05 

 

  Para analisar melhor a variabilidade apontada acima, dividimos cada 

função por sua classificação de intensidade. Assim de 0 a 2 consideramos a função 

preservada e de 3 a 4 função muito comprometida ou ausente. Sendo assim, as 

tabelas 10 e 11 mostram a incidência de respostas, em 30 itens avaliados, para 

cada grupo de qualificadores, para os 7 sujeitos avaliados pelos três observadores. 

 

Tabela 10. Incidência de respostas para os qualificadores 
 

 Professor Sala 
Regular 

Professor 
AEE 

Pesquisadora 

Sujeitos 0-2 3-4 0-2 3-4 0-2 3-4 

1 28 2 28 2 3 27 

2 18 12 18 12 0 30 

3 27 3 24 6 8 22 

4 0 30 3 27 0 30 

7 26 4 25 5 4 26 

8 17 13 17 13 0 30 

10 16 14 19 11 5 25 

 

Tabela 11. Porcentagem de respostas para os qualificadores 

 

 
Professor Sala 

Regular 
Professor 

AEE 
Pesquisadora 

Sujeitos 0-2 3-4 0-2 3-4 0-2 3-4 

1 93,3 6,6 93,3 6,6 10 90 

2 60 40 60 40 _ 100 

3 90 10 80 20 26,6 73,3 

4 _ 100 10 90 _ 100 

7 86,6 13,3 83,3 16,6 13,3 86,6 

8 56,6 43,3 56,6 43,3 _ 100 

10 53,3 46,6 63,3 36,6 16,6 83,3 
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Os dados da Tabela 11 explicitam de maneira eloquente a diferença da 

intensidade do prejuízo na avaliação da pesquisadora com todos os alunos obtendo 

pelo menos 70% de comprometimento intenso. Nota-se também que o aluno 4 foi 

similarmente avaliado pelas 3 observadoras. 

A análise a seguir procura identificar se houve alguma área dos 5 

conjuntos das funções pontuadas, com diferença em relação às 3 observadoras. Na 

Tabela 12 mostra-se a pontuação total por área. 

Pelas pontuações observadas na Tabela 12 percebe-se a mesma 

tendência apontada acima:  as pontuações efetuadas pelos professores das salas 

de AEE são ligeiramente maiores dos que os professores das salas regulares. Já as 

pontuações efetuadas pela pesquisadora são praticamente o dobro em todas as 

áreas.  
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Tabela 12. Pontuação por área em 30 funções avaliadas por 3 observadores em 7 alunos 
 

Avaliador Professor Regular Professor AEE Pesquisador 

Área 
Sujeitos 

1 2 3 4 7 8 10 1 2 3 4 7 8 10 1 2 3 4 7 8 10 

Aprendizagem e 
aplicação de 

conhecimentos 

16 45 27 63 21 43 44 6 40 27 58 21 41 43 61 68 59 68 56 68 61 

Tarefas e 
exigências 

gerais 

0 3 1 7 4 7 2 0 3 1 5 4 7 2 7 8 6 8 6 8 6 

Comunicação 9 19 12 25 14 14 23 8 19 11 28 16 14 14 27 32 22 32 30 32 26 

Interações 
sociais 

1 4 2 6 4 4 6 0 4 2 6 4 4 4 7 8 6 8 8 8 6 

Jogos 0 0 0 3 2 1 1 0 0 0 2 2 1 1 3 4 2 4 0 4 2 
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Tabela 13. Médias por área e avaliador 
 

Avaliador Professor 

Regular 

Professor 

AEE 
Pesquisadora 

Área 

Aprendizagem e aplicação de 

conhecimentos 
37,0 33,7 63,2 

Tarefas e exigências gerais 3,4 3,1 7,0 

Comunicação 16,5 15,7 28,7 

Interações sociais 3,8 3,4 7,2 

Jogos 1,0 0,8 2,7 

  

O mesmo padrão de significância com o teste de Anova (Bonferroni) se 

alcança nestes números: em todas as áreas as pontuações da pesquisadora diferem 

das demais e entre as professoras das salas regulares e salas de AEE não há 

diferença estatisticamente significante. 

 
Tabela 14. Comparação dos resultados totais e avaliação cognitiva/comportamental 

 

Sujeito 
MAAPA 

Q.I. ABC ASQ 
P. R. AEE Pes. 

5 162 146 __ __ 103 27 

4 153 150 120 __ 81 20 

6 147 136 __ 50 84 19 

9 146 144 __ __ 86 25 

2 102 97 120 64 46 21 

10 100 85 101 77 58 14 

8 99 96 120 __ 101 25 

7 61 66 100 88 108 23 

3 56 54 95 60 59 19 

1 43 29 105 53 90 16 

 

Os indivíduos 10 e 7 que foram avaliados com Q.I. 77 e 88 

respectivamente, ou seja, sem deficiência intelectual e obtiveram pontuações para 

autismo nos instrumentos de triagem ABC e ASQ. Em conformidade com dados da 

literatura apresentaram melhor desempenho quando avaliados pela MAAPA, 

apontando uma relação esperada entre condição cognitiva e funcionalidade, embora 
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com sinais significativos de comportamentos autísticos conforme pontuação do ABC 

e do ASQ. 

A Tabela 15 indica os percentuais obtidos por cada indivíduo avaliado 

pelos professores regulares e AEE utilizando a MAAPA e os percentuais dos sujeitos 

avaliados com o ABC e o ASQ avaliados pela equipe TEA-Mack. 

 
Tabela 15. Resultados obtidos em porcentagem 

 

Sujeito 
MAAPA 

ABC ASQ 
P. R. AEE 

5 90,0 81,1 65,6 67,5 

4 85,0 83,3 51,6 50,0 

6 81,7 75,6 53,5 47,5 

9 81,1 80,0 54,8 62,5 

2 56,7 53,9 29,3 52,5 

10 55,6 47,2 36,9 35,0 

8 55,0 53,3 64,3 62,5 

7 33,9 36,7 68,8 57,5 

3 31,1 30,0 37,6 47,5 

1 23,9 16,1 57,3 40,0 

 

A Tabela 16 apresenta a matriz de correlação aplicada às pontuações da 

MAAPA, com os dez alunos avaliados pelos professores das salas regulares e do 

AEE. 

 
Tabela 16. Matriz de Correlação entre Professores, ASQ e ABC 

 
  Prof. Regular Prof. AEE ABC ASQ 

Prof. Regular 1.0000 __ __ __ 

Prof. AEE 0.9872* 1.0000 __ __ 

ABC 0.1218** 0.1443**** 1.0000 __ 

ASQ 0.4329*** 0.5007***** 0.5624****** 1.0000 

             * p = 0.0000        **** p = 0.6909  
              ** p = 0.7376       ***** p = 0.1404 
              *** p = 0.2113  ****** p = 0.0905 
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Como pode ser observado, as avaliações realizadas pelos professores 

das salas regulares e das salas de AEE apresentaram alta correlação, ou seja, estes 

avaliam os alunos com TEA de forma semelhante. 

A mesma análise de correlação foi aplicada para os dados das avaliações 

realizadas pela pesquisadora para os sete alunos avaliados e as pontuações do 

ABC e do ASQ. Ao contrário do que se esperava, não foi encontrada correlação 

entre as avaliações realizadas pela pesquisadora e pelos instrumentos de rastreio 

ABC e ASQ, sendo que, a análise de Person para ABC e a avaliação da 

pesquisadora foi de 0.026 e 0.464 para o ASQ, com (p) 0.955 e 0.293, 

respectivamente. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 A adaptação cultural da MAAPA seguiu metodologia indicada pela literatura 

buscando, desta forma, obter resultado fidedigno quanto ao instrumento original, 

porém atendendo às demandas da população brasileira que se pretende, irá se 

utilizar do instrumento, a saber, professores das salas regulares, das salas de AEE e 

mesmo da educação especial como um todo, que atendam alunos com TEA ou 

sinais de TEA.  

Sendo assim, o processo de adaptação cultural do instrumento foi 

significativo à medida que o tornou mais próximo da cultura brasileira quanto a 

adaptação de termos e palavras tais como sumo para suco, puzzles para quebra-

cabeças, nem sempre para quase sempre, entre outros como já descrito nos 

quadros 3 e 4. Há que se destacar que a presença de um pesquisador de origem 

portuguesa como juiz contribuiu muito para o entendimento de palavras e conceitos 

fundamentais. Outro fator importante para o processo de adaptação cultural da 

MAAPA foi o acréscimo de explicações para os conceitos relativos aos jogos, uma 

vez que os professores poderiam não perceber as diferenças sutis entre os três 

conceitos descritos no instrumento, quais sejam:  

 Item 43: A criança faz jogo solitário, demonstrando competências para brincar 

e jogar sozinha; 

 Tem 44: A criança faz jogo paralelo, demonstrando competências para brincar 

e jogar, ou seja, brinca sozinha mesmo na presença de outras crianças; 

 Item 45: A criança faz jogo cooperativo, demonstrando competências para 

brincar e jogar, ou seja, juntando-se a outros em uma mesma brincadeira. 

 

Quanto a realização da técnica do Grupo Focal como uma das etapas 

para adaptar a MAAPA, esta mostrou-se bastante eficiente, uma vez que o 

instrumento pode ser avaliado em detalhes por professores, que serão seus 

usuários finais, obtendo-se indicações importantes não apenas quanto à adaptação 

cultural, mas também ao uso da MAAPA e do seu Anexo. Em relação ao Anexo I, 

cabe dizer que o mesmo foi considerado pelos professores como de difícil utilização 

para o processo de avaliação, entretanto de fundamental importância como um guia 

a ser seguido por professores no sentido de planejar as atividades com seus alunos, 

focando sua funcionalidade, tanto no sentido de estabelecimento de novas e 
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sucessivas aprendizagens acadêmicas e comportamentais quanto na consolidação 

de conhecimentos e comportamentos adquiridos.   

No que se refere à aplicação da MAAPA pelos três observadores, 

percebeu-se diferenças nas avaliações realizadas pelos três profissionais para o 

mesmo grupo de alunos, porém o resultado da avaliação realizada pela 

pesquisadora foi significativamente diferente das realizadas pelos professores.  

Os resultados das avaliações realizadas pelos professores das salas 

regulares quando comparados com os resultados dos professores das salas de AEE 

são moderadamente inferiores, porém não há diferença estatisticamente significante, 

demostrando que os professores avaliaram as mesmas crianças de forma 

semelhante. Essas pequenas diferenças podem estar relacionadas com a natureza 

do trabalho realizado nas salas de AEE como suporte para aprendizagens 

acadêmicas desenvolvidas nas salas de aula regular.   

Na perspectiva de Kassar e Rebelo (2011), o atendimento educacional 

especializado caracteriza-se como meio pelo qual o aluno possa atingir plenamente 

suas potencialidades e dessa forma integrar-se com a educação regular e também 

em atividades sociais, sendo assim, para que cada indivíduo alcance suas 

capacidades, este atendimento deve ser diferenciado. Desta forma, acreditamos não 

ser possível um atendimento especializado sem uma avaliação que atenda a tais 

especificidades, abrangente e específica ao mesmo tempo, que possa avaliar, 

acompanhar e mostrar os caminhos da intervenção própria para cada indivíduo. 

Outra possibilidade de análise diz respeito às diferenças significativas 

entre as avaliações realizadas pelos dois professores e a realizada pela 

pesquisadora.  Assim, a avaliação realizada pela pesquisadora e pelas professoras 

das salas regulares e das salas de AEE, que foram significativamente diferentes, 

podemos relacionar essa diferença a dois pontos cruciais. O primeiro relacionado ao 

tempo de conhecimento que os professores de AEE e da sala regular tinham dos 

alunos, ambos conheciam os alunos há mais de 6 meses, o que pode influenciar 

diretamente a avaliação quanto ao vínculo por estes estabelecido. Em contrapartida 

a pesquisadora manteve contato apenas por algumas horas com cada criança (em 

média 3 horas), tempo necessário para primeiro contato e aplicação do MAAPA.  

O segundo ponto está relacionado à avaliação feita pela pesquisadora, 

claramente mais objetiva, uma vez que se utilizou de materiais, jogos e atividades 

previamente organizados, que exigiam demandas específicas das crianças, 
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enquanto que a avaliação dos professores das salas regulares e das salas de AEE 

podem ter sido realizadas de forma mais subjetiva. Ou seja, quando os alunos com 

TEA são colocados em uma situação de avaliação objetiva, estes apresentam muita 

dificuldade em realizar as tarefas e demandas solicitadas. Se por um lado o 

conhecimento prévio do aluno pode facilitar o estabelecimento de contato com as 

professoras em situação de avaliação, por outro pode se constituir em avaliação 

subjetiva, na medida em que estas não se utilizaram de organização de atividades e 

momentos específicos a serem diretamente observadas e imediatamente anotadas. 

A avaliação realizada pelos professores foi baseada no conhecimento prévio e 

genérico que tinham de seus alunos, fato que pode ter levado os professores a 

avaliarem seus alunos com maior condescendência.  

Cabe aqui considerar que o fato da pesquisadora não ter conhecimento 

prévio das crianças e ter estabelecido um procedimento de avaliação prévio e 

objetivamente organizado pode ter resultado em avaliação mais fidedigna. 

Entretanto, deve-se considerar que crianças com TEA, em especial, podem se negar 

a responder solicitações de pessoas estranhas num primeiro contato, o que nos leva 

a considerar essas questões como passíveis de serem esclarecidas em estudos 

posteriores ampliando-se o número de alunos avaliados e estabelecendo-se critérios 

de avaliação mais objetivos para os professores, baseados em observação direta. 

Sendo assim, podemos considerar que uma situação de avaliação diretamente 

proposta, em tempo e espaço específicos, pode ter resultados diferentes de uma 

avaliação em situação real, como a que foi realizada pelos professores e que é 

proposta pela CIF e pela CIF-CJ, avaliar a funcionalidade em situações e contextos 

reais. 

Quando comparamos os resultados das crianças que tiveram rendimento 

muito ruim avaliado em todas as áreas da MAAPA, pelos três observadores e 

comparamos os resultados com a avaliação realizada pela equipe TEA-Mack, é 

possível perceber uma concordância entre esses dados, como é o caso do sujeito 4. 

Porém algumas crianças foram avaliadas com rendimento ruim pela equipe TEA-

Mack nas avaliações interdisciplinares e contrariamente foram bem avaliados pelos 

professores, é o caso dos sujeitos 1 e 8.  

Como descrito anteriormente por Castro (2012) professores podem avaliar 

de forma diferente, o mesmo indivíduo, em questões da mesma área, ou seja, os 

professores avaliam o nível funcional das crianças de forma independente, havendo 
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uma variabilidade intra-áreas. O mesmo pôde ser observado com a amostra 

brasileira, quando alunos tiveram questões da mesma área avaliadas de forma 

positiva e negativa.  

O gráfico 1, referente à avaliação feita pelo professor da sala regular para 

o sujeito 2, assinala esta variabilidade que pode estar relacionada às características 

dos indivíduos com TEA, como sugere a palavra “espectro”, em que o fenótipo 

comportamental pode variar desde leves traços na personalidade até deficiências 

graves e debilitantes (ARDHANAREESWARAN & VOLKMAR, 2015). 

Quando comparamos o desempenho dos alunos avaliados pela MAAPA e 

pela avaliação cognitiva e comportamental realizada pela equipe TEA-Mack, como 

mostrado na Tabela 14 percebe-se uma concordância uma vez que os alunos que 

obtiveram as pontuações altas quando avaliados com a MAAPA, também não 

realizaram avaliação cognitiva por apresentarem muitas dificuldades 

comportamentais. Da mesma forma pode-se apontar concordância na pontuação 

dos instrumentos de triagem, ABC e ASQ que indicaram comportamentos autísticos. 

Cabe ressaltar que o ponto de corte para pontuação de autismo no ABC é a partir de 

47 pontos e no ASQ a partir de 16. 

Em relação a avaliação realizada pela equipe TEA-Mack com o 

instrumento de triagem ASQ, tendo como informante o responsável, todos, com 

exceção do sujeito 1, foram avaliados negativamente para a questão 1: “Ele é capaz 

de conversar usando frases curtas ou sentenças?”. Esta questão neste instrumento 

elimina as próximas 7 questões, relativas a linguagem e comunicação. Em relação 

às questões da MAAPA relativas a comunicação os professores das salas regulares 

e AEE, a avaliação realizada por esses observadores apontou acentuada alternância 

na função comunicativa dos participantes, conforme gráfico 1. 

Também se faz necessário levar em consideração o número de sujeitos 

avaliados, uma amostra maior poderia monstrar resultados diferentes. 

Cabe aqui lembrar que, como apontado pelo DSM-5, APA (2013), as 

características dos indivíduos com TEA podem se manifestar no presente ou ter 

estado presente na história prévia do indivíduo, variando, portanto, sua expressão e 

ou manifestação a depender de algum período e/ou contexto específico. Assim, há 

que se proceder a contínua reavaliação da funcionalidade dos alunos com TEA, por 

parte dos professores, a fim de poder acompanhá-los no tempo e em diferentes 

contextos, estabelecendo-se intervenções adequadas às mudanças cognitivas e 
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comportamentais, ou mais precisamente, a expressão de sua funcionalidade no que 

tange à participação e atividades. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O desafio de verdadeiramente incluir as crianças com deficiência e TEA 

nas salas de aula regulares tem sido discutido pelo viés daqueles que são “contra” a 

inclusão e dos que são “a favor” da inclusão”, enquanto que a realidade é que o 

professor precisa encontrar meios de trabalhar com seus alunos, e ele não sabe 

como, porque não teve uma formação inicial adequada, porque não tem uma 

formação continuada adequada, porque não tem respaldo legal e dos demais 

profissionais da escola de forma adequada, porque ele não conhece o aluno a quem 

deve ensinar conteúdos acadêmicos e não apenas socializa-lo com os demais 

colegas de sala. 

Uma vez que, como colocado por Mendes (2006), cada sociedade deve 

buscar meios para definir e fazer suas políticas de inclusão, colocou-se como um 

dos objetivos dessa pesquisa instrumentalizar o professor das salas de aula regular 

e também da educação especial, incluindo os professores das salas de recurso, uma 

vez que, estes poderão, a partir da utilização da MAAPA realizar uma avaliação e 

um acompanhamento dos alunos com TEA de forma pontual e principalmente, 

pautados na funcionalidade, com vistas às intervenções que devem ser planejadas e 

pensadas, até mesmo para que as adaptações curriculares possam ser feitas caso 

seja necessário. 

Sendo a MAAPA um instrumento de avaliação que revela a 

funcionalidade do aluno e auxilia o professor no seu planejamento, ele mostra-se 

muito mais como um mapa onde a avaliação da criança fornece os caminhos que 

devemos percorrer para cruzar fronteiras entre as áreas, áreas estas que são 

dependentes umas das outras, pois só assim a criança poderá se desenvolver como 

um todo. 

Os processos metodológicos aplicados nesta pesquisa evidenciaram que 

o instrumento se tornou claro para uso pela população brasileira, porém a 

objetividade do mesmo está comprometida uma vez que os professores não se 

utilizaram do Anexo I, o que se coloca como próxima etapa desta pesquisa, ou seja, 

transforma-lo em um Guia Pedagógico, como já havia sido sugerido pelos 

professores que participaram do Grupo Focal. 

Como explicitado por Misquiatti et al. (2014), os professores ao 

planejarem as intervenções pedagógicas para alunos com TEA dão ênfase aos 
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aspectos da linguagem e comunicação, que é apenas uma das áreas em que estes 

alunos apresentam dificuldades. Ao utilizarem de um instrumento como a MAAPA, 

que avalia a funcionalidade dos alunos em três dimensões: Atividades e 

Participação, Funções do Corpo e Fatores Ambientais, os professores poderão 

avaliar as crianças, acompanhar a evolução destes e utilizar o Guia para planejar as 

intervenções. 

Uma outra etapa desta pesquisa é relacionar a MAAPA com os 

documentos oficiais existentes, que tratam de currículo, para que os professores que 

utilizem o instrumento e precisem fazer as adaptações curriculares dos alunos com 

TEA, tenham um instrumento adequado com os currículos oficiais. 

Pretende-se também ampliar a amostra, uma vez que o número de 

crianças avaliadas foi restrito, porém o fato das mesmas crianças terem sido 

avaliadas por observadores diferentes confere ao instrumento dados interessantes e 

importantes quanto aos métodos avaliativos utilizados, o que nos faz pensar que os 

professores podem necessitar de um breve treinamento para uso do instrumento. 

Outro ponto relevante que deve ser considerado em estudos posteriores é 

a utilização do instrumento para crianças mais velhas, o Core Set e a MAAPA foram 

elaborados para crianças de 0 a 6 anos, porém os professores participantes do 

Grupo Focal, avaliaram o instrumento adequado também para utilização com alunos 

mais velhos. 

  O fato do instrumento ser elaborado com base na CIF-CJ garante ao 

mesmo importância fundamental, uma vez que, o uso dessa classificação está 

sendo cada vez mais valorizada, principalmente no âmbito escolar, onde diversos 

países já se utilizam da CIF-CJ para definir processos de elegibilidade para 

programas de educação especial. Esperamos que em breve o Brasil também passe 

a utilizar de forma mais fundamentada tanto a CIF quanto a CIF-CJ. 

  A despeito das limitações deste estudo, dado especialmente ao restrito 

número amostral, acreditamos que a MAAPA possa vir a se constituir em 

instrumento subsidiário para que professores e demais atores da equipe escolar 

possam ter um conhecimento efetivo da funcionalidade de alunos com TEA incluídos 

na rede regular de Ensino, realidade essa inconteste, do ponto de vista da atual 

política de inclusão e amparada por todo um aparato legal.   

A partir do conhecimento da funcionalidade dos alunos, em seus múltiplos 

e interdependentes aspectos de participação e atividades, acreditamos que a 
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implementação da MAAPA no âmbito escolar possa contribuir para o 

estabelecimento de diretrizes e projetos educacionais que respondam às demandas 

dessa clientela, que como visto, são muito particulares e idiossincráticas e que não 

estão sendo atendidas em suas especificidades, tanto no que se refere ao 

atendimento de  necessidades educacionais especiais voltados à aprendizagem 

formal,  quanto às demandas sociais e  comportamentais, partes integrantes e 

indissociáveis de um mesmo processo legalmente constituído: o direito à 

aprendizagem e desenvolvimento pela via da educação para todos.  
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ANEXO A 
 

Matriz de Avaliação de Atividades e Participação para Autismo (MAAPA) 
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Matriz de Avaliação de Atividades e Participação para Autismo – MAAPA 

(até aos 6 anos de idade) 

Este instrumento tem como objetivo orientar a observação / avaliação de aspectos da Funcionalidade que foram considerados essenciais na 
avaliação de crianças com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), ou que apresentem sinais de vir a desenvolver este transtorno. Estas 
dimensões da funcionalidade centram-se nas Atividades e Participação da criança, com base na taxonomia da Classificação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde para Crianças e Jovens (CIF-CJ; OMS, 2011) e foram selecionadas por peritos na área dos TEA. 

Instruções: 

1. A Folha do Perfil de Funcionalidade da MAAPA: 

No final do instrumento, é possível preencher a Folha do Perfil de Funcionalidade da MAAPA, identificando pontos fortes e áreas para intervenção 
educativa com a criança. 

 2. Anexo I – Exemplos de comportamentos e respectiva norma desenvolvimental: 

Em anexo à MAAPA, há exemplos de comportamentos com respectivas normas de desenvolvimento para orientar a atribuição do nível da 
funcionalidade, quando estiver avaliando uma criança. É necessário consultá-las para saber o tipo de atividade que a criança já deveria executar, considerando 
a sua idade cronológica. Para cada item, representando uma atividade ou forma de participação da criança, assinale o grau de severidade, no momento atual. 
Os itens correspondem à taxonomia da CIF-CJ, permitindo a elaboração final de um perfil de funcionalidade que fornece pistas para o planejamento da 
intervenção. 

 

Identificação da criança: ___________________________________________________________________________________________________________ 

Data de nascimento: ______________________________________________________________________________________________________________ 

Data da observação: ______________________________________________________________________________________________________________ 

Escola: _________________________________________________________________________________________________________________________ 
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1 Não aplicável, o nível de desenvolvimento da criança é anterior (menor) que  “A”. 

d131 – Aprender através da interação com os objetos 

1. Explora as potencialidades dos objetos do ambiente circundante através de ações simples com um objeto de cada vez, por exemplo,  
abanando-o, manuseando-o, passando de uma mão para a outra (d1310). 

0  1 2 3 4 

 
Explora sempre espontaneamente os 
objetos, demonstrando interesse e 
manipulando-os sempre que estão 
presentes no ambiente circundante, 
sem qualquer dificuldade. 
 

 
Quase sempre explora os objetos do 
meio ambiente de forma espontânea, 
manipulando-os autonomamente. Às 
vezes, pode ser necessário chamar a 
sua atenção para o objeto. 
 

 
Tem alguma dificuldade em explorar 
os objetos do meio circundante de 
forma espontânea. Frequentemente é 
preciso chamar a sua atenção para o 
objeto e incentivar a exploração. 
Contudo, com este apoio consegue 
fazer uma exploração de objetos com 
alguma frequência. 
 

 
Demonstra bastante dificuldade em 
explorar espontaneamente os objetos 
do meio circundante, sendo quase 
sempre necessário chamar a atenção 
para os objetos e incentivar bastante a 
sua exploração. Necessita de bastante 
suporte do adulto para explorar os 
objetos. 

 
Não explora espontaneamente os 
objetos do meio circundante. Mesmo 
chamando a sua atenção para os 
objetos e incentivando a exploração, 
não demonstra interesse na sua 
manipulação. 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

NA1       A 

2. Explora as potencialidades dos objetos do ambiente circundante, através de ações com mais de um objeto, como, por exemplo, completar quebra-cabeças ou 
tirar cubos da caixa e guardá-los novamente (d1311). 

0 1 2 3 4 

  
Explora sempre espontaneamente 
vários objetos simultaneamente, 
demonstrando interesse e 
manipulando-os sempre que estão 
presentes no ambiente circundante, 
sem qualquer dificuldade. 
 

 
Quase sempre explora vários objetos 
do meio ambiente de forma 
espontânea, manipulando-os com 
autonomia. Às vezes, pode ser 
necessário chamar a sua atenção para 
os objetos. 

 
Tem alguma dificuldade em explorar 
simultaneamente vários objetos do 
meio circundante de forma 
espontânea. Frequentemente é 
preciso chamar a sua atenção para os 
objetos e incentivar a exploração. 
Contudo, com este apoio consegue 
fazer uma exploração de objetos com 
alguma frequência. 
 

 
Demonstra bastante dificuldade em 
explorar espontaneamente vários 
objetos do meio circundante, sendo 
quase sempre necessário chamar a 
atenção para os objetos e incentivar 
bastante a sua exploração. Necessita 
de bastante suporte do adulto para 
explorar vários objetos 
simultaneamente. 

 
Não explora espontaneamente vários 
objetos simultaneamente. Mesmo 
chamando a sua atenção para os 
objetos e incentivando a exploração, 
não demonstra interesse na sua 
manipulação, ou explora apenas um 
objeto. 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

NA        A     B     C     D     
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3. Explora as potencialidades dos objetos do ambiente circundante, através de ações que os relacionam, em função das suas características, como por exemplo, 
corresponder objetos com a sua imagem, colocar tampas em caixas, usar materiais próprios para construir outros objetos ou usa o prato, a xícara e a colher ao 
mesmo tempo demonstrando conhecer a sua função (d1312). 

0 1 2 3 4 

 
Explora espontaneamente os 
objetos do meio circundante, 
relacionando-os em função das 
suas características, sem qualquer 
dificuldade. 
 
 
 
 
 

 
Quase sempre relaciona os objetos em 
função das suas características, de 
forma espontânea. Pode ser 
necessário, às vezes, chamar a sua 
atenção para uma ou outra 
característica dos objetos. 

 
Tem alguma dificuldade em relacionar 
dois objetos em função das suas 
características, de forma espontânea. 
Frequentemente, é preciso chamar a 
sua atenção para as características dos 
objetos. Contudo, com apoio, 
consegue explorá-los em função das 
suas características, com frequência. 

 
Demonstra muita dificuldade em 
explorar os objetos do meio em função 
das suas características, sendo quase 
sempre necessário chamar a sua 
atenção para essas características. 
Necessita de muito apoio do adulto 
para explorar objetos em conjunto. 

 
Não relaciona objetos em função das 
suas características, mesmo quando 
incentivado a reparar nestas 
características. Não demonstra 
interesse nos objetos, ou explorá-los de 
forma individual, sem relacioná-los. 
 
 
 

4. Representa eventos através do jogo simbólico e/ou faz-de-conta (d1313). 
 

0 1 2 3 4 

 
Realiza jogo simbólico e/ou faz-de-
conta espontaneamente, utilizando 
os brinquedos e materiais de que 
dispõe no seu ambiente, sem 
incentivo do adulto, e sem 
qualquer dificuldade.  

 
Quase sempre realiza jogo simbólico 
e/ou faz-de-conta espontaneamente, 
utilizando os brinquedos disponíveis no 
seu ambiente circundante. Pode ser 
necessária alguma estimulação ou 
incentivo do adulto, mas geralmente, 
faz espontaneamente. 

 
Tem alguma dificuldade em realizar 
jogo simbólico e/ou faz-de-conta de 
forma espontânea. Frequentemente, 
necessita de incentivo do adulto para 
iniciar uma brincadeira de faz-de-
conta. Contudo, com bastante suporte 
do adulto é capaz de realizar o jogo 
simbólico/faz-de-conta. 
 

 
Demonstra muita dificuldade em 
relaizar jogo simbólico e/ou faz-de-
conta. Mesmo com o incentivo do 
adulto, parece não saber representar 
eventos utilizando os brinquedos do seu 
ambiente circundante. Necessita de 
muito apoio do adulto, e mesmo assim 
a realização de jogo simbólico/faz-de-
conta é rara e de pouca 
expressividade. 
 

 
Não realiza jogo simbólico e/ou faz-
de-conta, nem espontaneamente, 
nem com o apoio do adulto. Não é 
capaz de representar eventos ou 
situações, utilizando os brinquedos do 
seu ambiente circundante. 
 
 
 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

NA         A     B     C     D     E    
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d132 – Adquirir informação 

5. Faz perguntas sobre significados de palavras ou sobre outras questões do mundo. 
 

0 1 2 3 4 

 
Sempre que necessário faz perguntas 
espontaneamente e sem qualquer 
dificuldade, sobre eventos, pessoas, 
situações ou objetos do mundo, 
demonstrando interesse pela 
aquisição de conhecimento. 

 
Muitas vezes faz questões 
espontâneas sobre eventos, pessoas, 
situações ou objetos do mundo, 
demonstrando interesse pela 
aquisição de conhecimento. Pode ser 
necessário algum incentivo do 
adulto, mas em geral a criança faz 
perguntas sozinha. 
 

 
Às vezes, faz perguntas sobre 
eventos, pessoas, situações ou objetos 
do mundo, mas é raro. Muitas vezes é 
necessário um incentivo do adulto 
para estimular a curiosidade da 
criança, após isso faz algumas 
questões, com alguma dificuldade. 

 
A criança demonstra muita 
dificuldade em fazer perguntas sobre 
eventos, pessoas, situações ou objetos 
do mundo. Mesmo quando o adulto 
incentiva a sua curiosidade, é raro a 
criança fazer questionamentos com o 
intuito de adquirir conhecimento. 

 
A criança não faz 
perguntas/questionamentos com o 
intuito de adquirir informação. 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

NA     A     B     C      

d133 – Adquirir Linguagem 

6. Nomeia e/ou identifica situações, pessoas e/ou objetos que vê ou que reconhece através do som, do toque ou de imagens e desenhos, identifica objetos pelo 
uso, utiliza frases com pelo menos 2 palavras, inicia corretamente as frases como por exemplo dizendo “Ele foi..” (d1330). 

0 1 2 3 4 

 
Nomeia espontaneamente e sem 
qualquer dificuldade situações, 
pessoas ou objetos que reconhece 
através do som, ou do toque, 
demonstrando vocabulário sobre 
esses temas. 
 
 

 
Quase sempre nomeia 
espontaneamente quase todas as 
situações, pessoas ou objetos que 
reconhece através do som ou do 
toque, demonstrando vocabulário 
sobre esses temas. Poderá ser 
necessária uma ou outra pista do 
adulto, mas é raro. 
 

 
Por vezes, nomeia espontaneamente 
situações, pessoas ou objetos que 
reconhece pelo som ou toque, mas 
com frequência necessita de pistas do 
adulto para nomear. 

 
Demonstra muita dificuldade em 
nomear situações, pessoas ou objetos, 
sendo quase sempre necessário 
fornecer muitas pistas e assim mesmo 
muitas vezes não utiliza o termo 
correto. 

 
Não nomeia situações, pessoas ou 
objetos. Não conhece os termos e/ou 
não os utiliza. 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

NA         A     B     C     D      
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7. Utiliza a linguagem oral para indicar posse (“É dele”), para indicar inexistência (“Falta suco”), para indicar especificidade (“este boneco”), para indicar 
características (“é quente”), formando algumas frases simples (d1331). 

0 1 2 3 4 

 
Utiliza sempre e sem qualquer 
dificuldade, a linguagem oral com 
estes princípios gramaticais 
utilizados adequadamente, 
formando frases simples corretas. 
 

 
Utiliza quase sempre e quase sem 
dificuldade a linguagem oral com estes 
princípios gramaticais utilizados 
adequadamente, formando frases 
simples corretas quase sem correções. 

 
Às vezes, utiliza a linguagem oral com 
alguns destes princípios gramaticais 
utilizados adequadamente, mas é raro. 
Necessita frequentemente de 
correções do adulto para formar frases 
simples corretas. 
 
 

 
Quase nunca utiliza a linguagem oral 
com estes princípios gramaticais 
corretos. Necessita de muitas ajudas 
do adulto para formar frases simples 
corretas e muitas vezes não o faz 
mesmo com ajuda. 

 
Não utiliza a linguagem oral com 
estes princípios gramaticais corretos. 
Mesmo com ajuda do adulto, não 
constrói frases simples corretas. 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

NA         A     B     C      D     
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8. Utiliza o “s” no final das palavras para indicar plural, verbos auxiliares (“havia dito”), usa termos negativos (“não quero”), pronomes pessoais (“Eu” e “você”, “meu” 
e “minha”), preposições (“em casa”), faz perguntas, utiliza verbos no passado e no futuro, faz comparações (“o maior”, “menor”) (d1332). 

0 1 2 3 4 

 
Utiliza sempre e sem qualquer 
dificuldade, a linguagem oral com estes 
princípios gramaticais utilizando-os 
adequadamente. 
 

 
Utiliza quase sempre e quase sem 
dificuldade a linguagem oral com estes 
princípios gramaticais utilizando-os 
adequadamente, quase sem correções. 
 

 
Às vezes, utiliza a linguagem oral com 
alguns destes princípios gramaticais 
utilizando-os adequadamente, mas é 
raro. Necessita frequentemente de 
correções do adulto. 
 

 
Quase nunca utiliza a linguagem oral 
com estes princípios gramaticais 
corretos. Necessita de muitas ajudas e 
muitas vezes não o faz mesmo com 
ajuda. 

 
Não utiliza a linguagem oral com estes 
princípios gramaticais corretos. Mesmo 
com ajuda do adulto, não constrói 
frases simples corretas. 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I:  

NA         A     B     C     D     E 

d135 – Ensaiar 

9. Antecipa canções e rimas, ou sabe parte delas, e canta ou faz rimas com o adulto ou em grupo. 
 

0 1 2 3 4 

 
Antecipa sempre e sem dificuldade 
canções e rimas, participando em grupo  
ou com o adulto, sem necessitar de 
apoio ou pistas do adulto. 

 
Quase sempre antecipa e participa de 
canções e rimas, quase sem ajuda ou 
indicações do adulto. Pode ser 
necessário um incentivo, mas é raro. 

 
Às vezes, antecipa canções e rimas, 
demonstrando que conhece parte delas, 
mas necessita de muitas pistas por 
parte do adulto e frequentes correções 
e incentivos. 

 
Quase nunca antecipa canções e rimas, 
raramente demonstra conhecer partes 
e mesmo com ajuda do adulto a sua 
participação é reduzida.  

 
Não antecipa rimas e canções, não 
conhece partes, mesmo com ajuda do 
adulto. 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

NA         A     B     C 
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d137 – Adquirir conceitos 

10. Conhece conceitos simples, próprios da sua faixa etária: compara objetos quanto ao tamanho ou cor ou forma, compreende “em cima” e “em baixo”, “ao lado”, 
“dentro”, “fora”, “depressa”, “devagar”, “vazio” e “cheio”, “diferente” e “igual”, “pesado” e “leve”, “à volta”, “à frente” “atrás”, “grosso” e “fino”, “macio” e 
“áspero”, “para a frente” e “para trás”, conhece o triângulo, o círculo e o quadrado, identifica “o maior” e o “o menor” (d1370). 

0 1 2 3 4 

 
Não tem dificuldade na aplicação 
destes conceitos simples, 
demonstrando que os domina, de 
acordo com a sua faixa etária, sem 
necessitar de pistas do adulto. 
 

 
Quase sempre demonstra que domina 
estes conceitos simples, aplicando-os 
quase sem dificuldade, de acordo com 
a sua faixa etária. Poderá necessitar de 
algumas pistas, mas em geral não 
apresenta dificuldade. 

 
Às vezes, demonstra que domina alguns 
estes conceitos, mas necessita de 
muitas pistas por parte do adulto e 
frequentes correções e incentivos, 
demonstrando alguma dificuldade na 
sua aplicação. 

 
Quase nunca aplica estes conceitos de 
forma correta, ou aplica apenas alguns, 
mas necessita quase sempre de muitas 
pistas do adulto, demonstrando muita 
dificuldade em quase todos os 
conceitos. 

 
Não domina estes conceitos simples, 
não os aplica, mesmo com apoio do 
adulto. 

11. Domina os conceitos de classificação de conjunto: por exemplo, separa as roupas das comidas e nomeia um conjunto de objetos pela categoria (por exemplo, os 
animais) (d1371). 

0 1 2 3 4 

 
Não tem dificuldade em classificar 
objetos ou imagens em grupos, de 
acordo com a sua faixa etária, sem 
necessitar de pistas do adulto. 
 

 
Quase sempre demonstra dominar o 
conceito de classificação e 
categorização de elementos, aplicando-
o quase sem dificuldade, de acordo 
com a sua faixa etária. Pode necessitar 
de uma ou outra pista do adulto, mas 
geralmente não tem dificuldade. 
 

 
Às vezes categoriza elementos 
corretamente, mas necessita de muitas 
pistas do adulto e frequentes 
correções e incentivos, demonstrando 
alguma dificuldade na sua aplicação. 

 
Quase nunca categoriza elementos 
corretamente, necessitando de pistas 
do adulto com muita frequência e 
demonstrando muita dificuldade em 
quase todas as formas de classificação. 

 
Não classifica e não categoriza 
elementos, mesmo  com ajuda do 
adulto. 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I:  

NA         A 
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d155 – Adquirir competências 

12. Segura corretamente o lápis, segura corretamente a colher ou faca e garfo, consegue passar líquidos de um recipiente para outro. 

0 1 2 3 4 

 
Não tem dificuldade em segurar o lápis, 
a faca ou o garfo, ou outras 
competências mais complexas como 
passar líquidos de um recipiente para 
outro. 

 
Tem alguma dificuldade em segurar o 
lápis e/ou talheres, e/ou outras 
competências mais complexas, como 
passar líquidos de um recipiente para 
outro. Por vezes pode necessitar de 
uma indicação do adulto para corrigir o 
manuseio dos objetos. 

 
Tem bastante dificuldade em segurar o 
lápis e/ou talheres, e/ou em outras 
competências mais complexas como 
passar líquidos de um recipiente para 
outro. Necessita frequentemente de 
apoio e indicações do adulto para 
manusear corretamente estes objetos. 

 
Tem muita dificuldade em segurar o 
lápis e ou talheres, e/ou outras 
competências mais complexas como 
passar líquidos de um recipiente para 
outro. Quase sempre necessita de 
apoio ou indicações do adulto para 
manusear estes objetos. 

 
Não é capaz de segurar o lápis, ou os 
talheres nem outras competências de 
manipulação de objetos ou ferramentas. 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

NA         A     B     C     D     E     F     G     H     I 

d160 – Focar a atenção 

13. Altera a atenção de um objeto para outro, foca a atenção em estímulos dos ambientes, como vozes, sons, sem se ausentar e sem ser preciso chamar a sua atenção 
para esses estímulos. 

0 1 2 3 4 

 
Espontaneamente, altera a atenção de 
um objeto para outro, focando-se de 
imediato no novo estímulo percebido, 
sem necessitar ser chamada. 
 

 
Quase sempre altera a atenção de um 
estímulo para outro, espontaneamente. 
Pode ser necessário algum estímulo do 
adulto, mas em geral não tem 
dificuldade em focar-se em novos 
estímulos. 

 
Às vezes altera a atenção de um 
estímulo para outro espontaneamente, 
mas frequentemente é necessário ser 
chamada à atenção mais que uma vez 
pelo adulto, para focar a atenção no 
novo estímulo. 

 
Quase nunca altera a atenção de um 
estímulo para outro espontaneamente. 
Mesmo quando chamado pelo adulto 
várias vezes e mesmo repetindo a 
estimulação, é muito difícil focar a sua 
atenção num novo estímulo. 

 
A criança não é capaz de se desligar de 
um objeto para prestar atenção a 
outro, mesmo quando se trata de uma 
estimulação intensa. 

INDIQUE O NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

NA         A 
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d161 – Dirigir a atenção 

14. Consegue concentrar a atenção de forma adequada (ex. Apontar para a mão onde foi escondido o objeto, identificar o objeto ou a imagem que foi mostrado 
apenas durante alguns segundos e depois escondido, recordar elementos de uma história que teve de ouvir, concentrar-se na localização de um objeto visualizado 
brevemente e conseguir recordá-la posteriormente). 

0 1 2 3 4 

 
A criança consegue concentrar a 
atenção pelo período de tempo 
necessário para ser capaz de realizar 
estas tarefas. A manutenção da atenção 
durante este período de tempo não 
requer nenhum incentivo por parte do 
adulto. 
 

 
A criança quase sempre consegue 
concentrar a atenção pelo período de 
tempo necessário para realizar estas 
tarefas. Pode ser necessário um 
incentivo do adulto para que mantenha 
a atenção, mas geralmente, a criança o 
faz sem dificuldade. 
 

 
Frequentemente, a criança necessita 
do apoio do adulto para manter a 
atenção concentrada durante uma 
tarefa. Com este apoio do adulto é 
capaz de manter a atenção, embora 
revele alguma dificuldade. 

 
Quase sempre a criança se distrai das 
tarefas a realizar, sendo necessário 
muito apoio do adulto para manter a 
sua atenção dirigida para a tarefa. 
Mesmo com apoio do adulto, a criança 
revela muita dificuldade em 
concentrar-se. 

 
A criança não consegue concentrar a 
atenção na tarefa, mesmo com muito 
apoio do adulto. 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

NA         A     B     C     D     E     F 

d163 – Pensar 

15. Identifica situações ou imagens inadequadas, bizarras ou estranhas (por exemplo, adulto com chupeta) e consegue explicar essas situações. 
 

0 1 2 3 4 

 
A criança identifica espontaneamente 
situações estranhas ou pouco usuais e 
explica sem dificuldade uma situação 
que lhe seja apresentada. 
 

 
Quase sempre a criança identifica 
espontaneamente situações bizarras ou 
pouco usuais e dá uma explicação 
espontânea para uma situação que lhe 
seja apresentada. Pode necessitar de 
algum incentivo do adulto, mas é raro. 

 
Frequentemente, a criança necessita 
do estímulo / provocação do adulto 
para reparar ou identificar situações 
estranhas ou pouco usuais. Tem alguma 
dificuldade em explicar essas situações 
que lhe são apresentadas, sendo capaz 
de o fazer com grande suporte do 
adulto. 

 
É muito raro que a criança consiga 
identificar espontaneamente situações 
estranhas ou pouco usuais. Necessita de 
muitos incentivos/ estímulos do adulto 
para reconhecer uma situação como 
sendo estranha ou bizarra, ou para 
explicar um evento apresentado, e 
mesmo assim quase nunca o faz 
adequadamente. 

 
A criança não é capaz de identificar 
espontaneamente situações bizarras 
ou pouco usuais, nem de explicar uma 
situação apresentada, mesmo com o 
estímulo do adulto. 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

NA         A     B     C 
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16. Brinca através do faz-de-conta, assumindo diferentes papéis de “casinha” e resolvendo problemas da mesma forma que os adultos resolvem (d1630).  

0 1 2 3 4 

 
A criança brinca através do “faz-de-
conta” espontaneamente e sem 
qualquer dificuldade. 
 

 
Quase sempre a criança envolve-se em 
jogos de “faz-de-conta” 
espontaneamente. Pode ser necessário 
um incentivo do adulto para provocar 
o “faz-de-conta”, mas em geral a 
criança o faz espontaneamente. 
 

 
Frequentemente, a criança necessita 
do estímulo do adulto para se envolver 
em “faz-de-conta”. A criança 
demonstra alguma dificuldade em dar 
continuidade à brincadeira, assumindo 
diferentes papéis, se não tiver o 
incentivo do adulto para recriar essas 
situações de “faz-de-conta”. 
 

 
É muito raro que a criança consiga 
envolver-se em “faz-de-conta”, mesmo 
com o incentivo do adulto. Apresenta 
muitas dificuldades em assumir 
diferentes papéis e recriar uma situação 
imaginada. 

 
A criança não é capaz de envolver-se 
em situações de “faz-de-conta”, 
mesmo com o incentivo do adulto. 
Não é capaz de assumir diferentes 
papéis ou de recriar uma situação 
imaginada. 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

NA         A     B     C 

17. Completa frases envolvendo opostos, responde a questões de lógica (por exemplo “porque é que usamos guarda-chuva?” ou “o que fazemos quando temos 
fome?”), faz correspondências entre objetos e a sua função, expressa causa e efeito dizendo “porque” (d1631). 
 

0 1 2 3 4 

 
A criança não tem qualquer dificuldade 
em responder a questões de lógica ou de 
causalidade. 
 

 
A criança quase sempre responde 
adequadamente a questões de lógica e 
de causalidade. Podem ser necessárias 
algumas pistas do adulto, mas em 
geral a criança responde espontânea e 
adequadamente. 
  

 
Frequentemente, a criança necessita 
de pistas do adulto para responder 
adequadamente a questões de lógica e 
causalidade. Por vezes responde 
corretamente, mas com alguma 
dificuldade. 

 
É raro que a criança consiga responder 
adequadamente a questões de lógica e 
de causalidade. Mesmo com pistas do 
adulto, a criança demonstra muita 
dificuldade na realização deste tipo de 
atividade. 

 
A criança não é capaz de responder 
adequadamente a questões de lógica e 
causalidade, mesmo com várias pistas 
do adulto. 
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18. É capaz de estabelecer hipóteses sobre acontecimentos futuros, descrever “o que vai acontecer em seguida” (d1632). 
 

0 1 2 3 4 

 
A criança é capaz de antecipar 
acontecimentos futuros, com base na 
lógica, sem qualquer dificuldade. 
 

 
Quase sempre a criança consegue 
prever acontecimentos futuros, com 
base na lógica. Pode ser necessária 
uma ou outra pista do adulto, mas 
geralmente a criança o faz 
espontaneamente. 
 

 
Frequentemente, a criança necessita de 
pistas do adulto para antecipar 
acontecimentos futuros. Demonstra 
alguma dificuldade em antecipar estes 
acontecimentos com base na lógica. 

 
Quase nunca a criança é capaz de 
antecipar acontecimentos futuros com 
base na lógica. Necessita de muitas 
pistas do adulto e mesmo assim 
apresenta muitas dificuldades na 
realização destas atividades. 

 
A criança não é capaz de antecipar 
acontecimentos futuros com base na 
lógica, mesmo com bastante apoio do 
adulto. 

D210 – Realizar uma única tarefa 

19. Faz construções com blocos (por exemplo, trem e ponte) ou ajuda a pôr a mesa ou faz encaixes ou outras tarefas, completas. 
 

0 1 2 3 4 

 
A criança executa a tarefa mencionada 
sem qualquer dificuldade. 
 

 
Quase sempre a criança executa a 
tarefa mencionada sem qualquer 
dificuldade. Às vezes, pode ser 
necessário um estímulo do adulto, em 
algumas das tarefas mencionadas, mas 
em geral a criança realiza-as 
independentemente. 
 

 
É frequente a criança necessitar do 
apoio do adulto para realizar estas ou 
algumas destas atividades. Com o apoio 
do adulto é capaz de executá-las, mas 
com alguma dificuldade. 

 
Quase sempre a criança necessita do 
apoio do adulto para realizar as tarefas 
mencionadas. Apresenta muitas 
dificuldades em todas ou quase todas as 
tarefas. 

 
A criança não é capaz de realizar 
nenhuma, considerando os exemplos 
fornecidos, mesmo com apoio do 
adulto. 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

NA         A     B     C      D     E     F     G     H     I     J     K     L    
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d220 – Realizar tarefas múltiplas 

20. Organiza-se durante um jogo ou uma brincadeira envolvendo várias tarefas, mantendo-se espontaneamente ocupado em atividades  adequadas para sua faixa 
etária. 

0 1 2 3 4 

 
A criança mantém-se 
espontaneamente ocupada, realizando 
um amplo leque de atividades 
desenvolvimentalmente adequadas. 
Organiza-se durante a brincadeira, sem 
qualquer dificuldade. 
 

 
Quase sempre a criança se mantém 
espontaneamente ocupada, realizando 
atividades variadas. Às vezes, pode ser 
necessário um estímulo do adulto para 
manter a criança na brincadeira, mas em 
geral, a criança organiza-se de forma 
independente. 
 

 
É frequente a criança necessitar do 
adulto para se manter envolvida e 
organizada numa brincadeira com 
atividades diversificadas.  Com o apoio 
do adulto é capaz de se manter no 
jogo, mas apresenta algumas 
dificuldade na execução de atividades 
múltiplas. 

 
Quase sempre a criança necessita do 
apoio do adulto para se organizar numa 
brincadeira com atividades múltiplas, 
apresentando muitas dificuldades. 

 
A criança não é capaz de se organizar 
para realizar atividades múltiplas, 
mesmo com o apoio do adulto. 

d230 – Realizar a rotina diária 

21. Aceita pequenas mudanças na rotina diária reagindo de forma adequada, como por exemplo, adiar a refeição 15 minutos ou ir embora mais cedo. 
 

0 1 2 3 4 

 
A criança aceita pequenas mudanças na 
rotina diária de forma adequada, sem 
dificuldade. 
 

 
Quase sempre a criança aceita 
pequenas mudanças na rotina diária 
sem estress ou outras dificuldades. Às 
vezes pode expressar uma reação de 
estress, mas é raro e quase sempre 
passageiro. 
 

 
É frequente a criança expressar 
reações de estress perante mudanças 
na rotina diária. Contudo, se o adulto 
antecipar as mudanças, aceita-as, mas 
com alguma dificuldade. 

 
Quase sempre a criança reage 
negativamente a pequenas mudanças 
na rotina diária. Mesmo com a 
antecipação por parte do adulto, são 
muito frequentes as reações 
inadequadas à mudança. 

 
A criança nunca reage positivamente a 
pequenas mudanças na rotina diária, 
mesmo com a antecipação por parte do 
adulto. 
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d240 –Lidar com estresse e outras demandas psicológicas 

22. Demonstra responsabilidade na forma como lida com animais ou pequenos objetos, revelando cuidado, não expressando elevado estresse perante mudanças na 
rotina, nem reações inadequadas.  

0 1 2 3 4 

 
A criança demonstra responsabilidade 
e lida com estas exigências sem 
qualquer dificuldade ou reação 
desajustada. 
 

 
Quase sempre a criança revela 
responsabilidade e lida bem com estas 
exigências. Às vezes pode haver uma 
reação de estress que é rapidamente 
controlada. 
 

 

 
Frequentemente a criança necessita do 
apoio do adulto para acalmar uma 
reação inadequada perante uma 
situação estressante ou de 
responsabilidade para si, ou necessita 
de incentivo do adulto para gerir estas 
tarefas com o cuidado necessário. 
 

 
A criança reage quase sempre de forma 
inadequada em relação a 
responsabilidades que lhe são 
exigidas. Tem grandes reações de 
estress que não são facilmente 
ultrapassadas.  

 
A criança não é capaz de gerir 
responsabilidades nem estress 
elevado, expressando sempre reações 
desajustadas que impedem a 
realização da tarefa. 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

NA         A 

d250 –Gerenciar o próprio comportamento 

23. É capaz de gerir o seu comportamento com autonomia, organizando-se durante as brincadeiras, aceitando a introdução de novidades e respondendo 
adequadamente a pedidos que lhe são feitos, com um nível de energia adequado. 

0 1 2 3 4 

 
A criança é capaz de se organizar e gerir 
o próprio comportamento durante as 
atividades, sem qualquer dificuldade e 
num padrão de atividade adequado. 

 
Às vezes, pode demonstrar alguma 
dificuldade de gestão e organização do 
comportamento e/ou agitação, mas é 
raro. Geralmente a criança organiza-se 
com autonomia e de forma eficaz.. 

 
Frequentemente necessita do apoio 
do adulto para se organizar e gerir o seu 
comportamento na realização de 
atividades, ou a aceitar a introdução de 
novidades ou ainda demonstrar alguma 
agitação e/ou dificuldade em responder 
adequadamente aos pedidos que lhe são 
feitos.  
 

 
A criança tem muita dificuldade em 
gerir o próprio comportamento, 
demonstrando ser muito difícil 
organizar-se e/ou adequar o nível de 
atividade e/ou responder a pedidos que 
lhe são feitos. Necessita de muito 
apoio do adulto e mesmo assim revela 
muitas dificuldades, desorganizando-se 
com facilidade. 

  
A criança não é capaz de gerir o seu 
comportamento de forma adequada, ou 
adequar o nível de atividade e responder 
adequadamente aos pedidos que lhe são 
feitos. Tem um comportamento 
desorganizado e não é capaz de fazer a 
sua gestão. 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

NA         A    B    C     D 
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d310  Comunicar – receber – mensagens orais  

24. Reage à voz humana, por exemplo, olhando para a pessoa que fala ou chama (d3100).  
 

0 1 2 3 4 

 
A criança reage espontaneamente à 
voz humana sem qualquer dificuldade, 
através de gestos ou ações, ou sons 
orais, sempre que o som da voz humana 
se encontra no ambiente circundante. 
 

 
Quase sempre, a criança reage à voz 
humana de forma espontânea, sem 
grande dificuldade, através de gestos ou 
sons ou do olhar. Eventualmente, pode 
ser necessário estimular mais que uma 
vez para obter uma reação, mas é raro. 
 

 
Frequentemente, a criança não reage 
de imediato à voz humana, sendo 
necessário estimular mais que uma vez 
para obter uma reação, através do olhar, 
de gestos ou de sons. Muitas vezes não 
reage espontaneamente à primeira 
estimulação. 

 
A criança quase nunca reage à voz 
humana, através do olhar, de sons ou de 
gestos. É muito difícil obter uma 
reação da sua parte através da voz 
humana. Raramente isto acontece. 

 
A criança não reage à voz humana, de 
nenhum modo, mesmo quando muito 
estimulada. 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

NA         A     B 

25. Compreende mensagens faladas simples, como, por exemplo, o seu próprio nome ou uma ordem simples (d3101). 
 

0 1 2 3 4 

 
A criança reage sempre que o seu nome 
é chamado, ou sempre que lhe pedem 
algo simples, através de ações e gestos, 
sem qualquer dificuldade de 
compreensão. 
 

 
Quase sempre a criança reage quando o 
seu nome é chamado, ou quando lhe 
pedem algo simples, sendo raro ter de 
chamar ou pedir novamente para que 
compreenda. 

 
Frequentemente, a criança não reage 
de imediato quando o seu nome é 
chamado e/ou não percebe de imediato 
o que lhe é pedido. Muitas vezes, é 
necessário chamar de novo ou explicar 
o pedido. 
 

 
A criança quase nunca reage quando o 
seu nome é chamado e/ou quase nunca 
executa pedidos simples. Necessita de 
muita estimulação para que isto 
aconteça. 

 
A criança nunca reage quando o seu 
nome é chamado e/ou não 
compreende mesmo os pedidos mais 
simples. 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

NA         A     B     C     D     E     F     G 
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26. Compreende mensagens faladas complexas, como, por exemplo, ordens com várias instruções e questões mais complexas (ex. pedir o objeto que serve para 
beber) (d3102). 

0 1 2 3 4 

 
A criança compreende sem qualquer 
dificuldade as mensagens orais mais 
complexas, sem qualquer necessidade 
de apoio à compreensão. 

 
A criança compreende quase sempre as 
mensagens orais mais complexas. Às 
vezes pode ser necessária uma 
explicação, mas é raro. 

 
Frequentemente, a criança não 
compreende as mensagens orais mais 
complexas. Muitas vezes é necessário 
dar pistar e orientar a compreensão. 

 
A criança quase nunca compreende as 
mensagens orais mais complexas. 
Quase sempre é necessário repetir, ou 
explicar de forma mais simples e/ou 
concreta para que compreenda, 
demonstra muita dificuldade. 

 
A criança não compreende nunca  
mensagens orais complexas.  

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

NA         A     B     C     D     E     F 

d315  Comunicar – receber – mensagens não verbais 

27. A criança compreende mensagens não verbais, através de gestos/linguagem corporal, ou através de sinais e símbolos, ou através de desenhos, imagens ou 
fotografias. 

0 1 2 3 4 

 
A criança compreende sem qualquer 
dificuldade as mensagens não verbais, 
através de pelo menos uma destas 
formas (sinais, símbolos, gestos, 
fotografias ou desenhos). 

 
A criança compreende quase sempre as 
mensagens não verbais, através de pelo 
menos uma das formas referidas. Às 
vezes pode ser necessário explicar a 
mensagem, mas é raro.  
 

 
Frequentemente, a criança não 
compreende as mensagens não verbais, 
através de algumas ou todas as formas 
mencionadas. Muitas vezes é 
necessário repetir, ou explicar de 
forma diferente. 

 
A criança quase nunca compreende as 
mensagens não verbais através de 
algumas ou de todas as formas 
referidas. Quase sempre é necessário 
repetir ou explicar de formas variadas, 
sendo raro que a criança compreenda 
o conteúdo da mensagem. 

 
A criança não compreende nunca 
mensagens não verbais. 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

NA         A 
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 O termo pré-conversa pode ser explicado como um comportamento próprio de bebês pequenos, que interagem com as mães produzindo ruídos como se estivessem em 
uma conversa, obedecendo turnos (CIF-CJ, 2011). 

 

d331 – Pré-conversas 

28. A criança exprime sons orais, anteriores à fala, tais como sons guturais ou outras vocalizações, com uma intenção comunicativa (ex. chamar a atenção, 
responder). 

0 1 2 3 4 

 
A criança expressa vários sons orais e 
pré-conversas em situações diversas, 
sem dificuldade e com intenção 
comunicativa. 

 
A criança expressa alguns sons orais e 
pré-conversas, em algumas situações. 

 
Frequentemente a criança está em 
silêncio, não expressando sons orais 
com intenção comunicativa. É raro 
utilizar vocalizações para chamar a 
atenção e /ou responder a uma 
interação. 
 

 
A criança quase nunca exprime 
vocalizações com intencionalidade 
comunicativa. Quase sempre está em 
silêncio, quase não apresenta 
oralidade. 

 
A criança não exprime pré-conversas 
com intenção comunicativa. Não 
responde, nem inicia interações 
através dos sons da fala. 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

  NA        A     B     C     D     E     F     G     H     I 
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d330 - Falar 

29. A criança fala, apresentando um discurso adequado à sua faixa etária, e com significado, sendo já capaz de dizer palavras, ou frases, ou relatar um evento. 

0 1 2 3 4 

 
A criança fala sem qualquer 
dificuldade, sendo capaz de dizer várias 
palavras e/ou algumas frases ou ter um 
discurso fluído e diversificado. 

 
A criança fala com alguma dificuldade, 
sendo capaz de dizer algumas palavras 
e/ou algumas frases, mas ainda com 
pouco vocabulário, ou sendo ainda 
necessário insistir para que utilize a 
linguagem oral.  
 

 
Frequentemente, a criança tem 
bastante dificuldade no uso da fala 
para se comunicar. É necessário 
bastante apoio e pistas do adulto para 
que utilize palavras em frases, nomeie 
objetos, peça algo, etc., utilizando a 
linguagem oral. 

 
A criança tem muita dificuldade em 
utilizar a linguagem oral para se 
comunicar. Quase sempre necessita de 
pistas do adulto e incentivos para 
utilizar a fala e mesmo assim, 
raramente o faz de forma eficaz. 

 
A criança não utiliza a fala para se 
comunicar. 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

NA         A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     M     N     O      P      Q      

R       
S  

d335 – Produzir mensagens não-verbais 

30. A criança produz mensagens não-verbais, principalmente através de sinais e símbolos, gestos / linguagem corporal, desenhos ou fotografias. 

0 1 2 3 4 

 
A criança se comunica através de 
mensagens não-verbais (gestos, 
símbolos, imagens, etc.) sem qualquer 
dificuldade e com intencionalidade 
comunicativa. 

 
A criança se comunica através de 
mensagens não verbais (gestos, 
símbolos, imagens, etc.) quase sem 
dificuldade. Por vezes, pode ser 
necessário o suporte do adulto através 
de pistas, ou algum incentivo, mas, em 
geral, a criança utiliza esta forma de 
comunicação de forma espontânea, 
sem muita dificuldade. 

 
A criança tem bastante dificuldade em 
utilizar a linguagem não-verbal para se 
comunicar. Muitas vezes não utiliza o 
gesto, ou símbolo, ou imagem 
adequados para expressar as suas 
necessidades. Contudo, com o estímulo 
do adulto, é capaz de utilizar este tipo 
de comunicação algumas vezes. 

 
A criança tem muita dificuldade em 
utilizar estas formas de comunicação 
não-verbal. Quase nunca as utiliza de 
forma adequada para expressar as suas 
necessidades e/ou não associa o 
símbolo, gesto ou imagem ao seu 
signifcado. Raramente é bem sucedida 
na sua utilização, ou só o é em poucas 
situações já conhecidas. 

 
A criança não domina a linguagem 
não-verbal com fins comunicativos, não 
utilizando nenhuma destas formas de 
comunicação para se expressar. 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

NA         A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M 
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d350 – Conversação 

31. A criança sabe ter uma conversa, iniciando, mantendo e terminando as conversas. 
 

0 1 2 3 4 

 
A criança conversa sem qualquer 
dificuldade, sendo capaz de iniciar, 
manter e terminar uma troca de ideias 
com outros.  

 
A criança conversa quase sem 
dificuldade, podendo demonstrar 
alguma dificuldade em iniciar e/ou 
manter e/ou terminar uma troca de 
ideias, mas que não impede o curso da 
conversação. 

 
A criança tem alguma dificuldade em 
manter conversas, demonstrando, com 
frequência,  ser-lhe difícil iniciar e/ou 
manter e/ou terminar a troca de ideias. 
Muitas vezes necessita de apoio do 
adulto. 

 
A criança tem muita dificuldade em 
manter uma conversa, demonstrando 
ser-lhe muito difícil iniciar e/ou manter 
e/ou terminar uma troca de ideias. 
Necessita de muito apoio do adulto, 
pois quase nunca conversa 
espontaneamente e mesmo assim, 
revela grande dificuldade. 

 
A criança não é capaz de iniciar, ou 
manter ou terminar uma conversa, 
mesmo com apoio do adulto. 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

NA         A     B     C     D     E 

d530 – Cuidados relacionados com os processos de excreção 

32. A criança urina adequadamente, regulando e indicando a necessidade de urinar, e executa todos os passos necessários para completar esta tarefa (d5300). 

0 1 2 3 4 

 
A criança não tem qualquer dificuldade 
em indicar a necessidade de urinar e em 
fazê-lo adequadamente, com 
autonomia. 

 
A criança ainda tem alguma 
dificuldade em realizar os passos 
necessários para urinar com autonomia 
e/ou indicar a necessiade de urinar. 
Contudo, a maior parte das vezes o faz 
com autonomia, necessitando de 
pouco apoio. 

 
A criança tem bastante dificuldade em 
urinar com autonomia e/ou indicar a 
necessidade de urinar. Muitas vezes 
necessita que o adulto o/a lembre e/ou 
o ajude nos passos necessários para 
realizar a tarefa, fornecendo pistas ou 
ajuda física. 

 
A criança tem muita dificuldade em 
urinar com autonomia e/ou indiciar a 
necessidade de urinar. Quase sempre 
necessita que o adulto o/a lembre e/ou 
o/a ajude nos passos necessários para 
realizar esta tarefa, fornecendo pistas 
ou ajuda física e/ou quase nunca indica 
a necessidade de urinar. 

 
A criança não é capaz de indicar a 
necessidade de urinar e de urinar com 
autonomia e de forma independente. 
Necessita de apoio total do adulto. 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

NA         A     B     C 
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33. A criança faz a defecação adequadamente, regulando e indicando a necessidade de defecar, e executando todos os passos necessários para completar esta tarefa 
(d5301). 

0 1 2 3 4 

 
A criança não tem qualquer dificuldade 
em indicar a necessidade de defecar e 
em fazê-lo adequadamente, com 
autonomia. 

 
A criança ainda tem alguma 
dificuldade em realizar os passos 
necessários para defecar com 
autonomia e/ou a indicar a necessidade 
de defecar. Contudo, a maior parte das 
vezes o faz com autonomia, 
necessitando de pouco apoio. 

 
A criança tem bastante dificuldade em 
defecar com autonomia e/ou indicar a 
necessidade de defecar. Muitas vezes 
necessita que o adulto o/a lembre e/ou 
o ajude nos passos necessários para 
realizar a tarefa, fornecendo pistas ou 
ajuda física. 

 
A criança tem muita dificuldade em 
defecar com autonomia e/ou indiciar a 
necessidade de defecar. Quase sempre 
necessita que o adulto o/a lembre e/ou 
o/a ajude nos passos necessários para 
realizar esta tarefa, fornecendo pistas 
ou ajuda física e/ou quase nunca indica 
a necessidade de defecar. 

 
A criança não é capaz de indicar a 
necessidade de defecar e de defecar 
com autonomia e de forma 
independente. Necessita de apoio total 
do adulto 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

NA         A     B     C     D     E     F     G      

d540 – Vestir e Despir 

34. A criança põe e tira roupas e sapatos. 
 

0 1 2 3 4 

 
A criança não tem qualquer dificuldade 
em vestir e/ou tirar roupas e/ou sapatos. 
É capaz de realizar estas atividades com 
autonomia. 

 
A criança tem alguma dificuldade em 
vestir e/ou tirar roupas e/ou sapatos. 
Realiza estas atividades quase sempre 
com autonomia, mas por vezes 
necessita de apoio e/ou pistas do 
adulto. 

 
A criança tem bastante dificuldade em 
vestir e/ou tirar roupas e/ou sapatos. 
Frequentemente necessita de apoio 
e/ou indicações do adulto para realizar 
estas atividades. 

 
A criança tem muita dificuldade em 
vestir e/ou tirar roupas e/ou sapatos. 
Quase sempre necessita de apoio e/ou 
indicações do adulto para realizar estas 
tarefas. Raramente executa de forma 
independente algum dos passos que 
compõem esta tarefa. 

 
A criança não se veste e/ou tira roupas 
e/ou sapatos com autonomia. Precisa 
de apoio total do adulto para realizar 
esta tarefa. 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

NA         A     B     C     D     F     G     H     I      
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d550 - Comer 

35. A criança come adequadamente, executando todos os passos necessários para realizar esta tarefa (ex. segurar a colher, levar a comida à boca). 

0 1 2 3 4 

 
A criança não tem qualquer dificuldade 
em comer com autonomia. Realiza sem 
dificuldade todos os passos necessários 
à execução desta atividade. 

 
A criança tem alguma dificuldade em 
comer com autonomia. Às vezes, 
necessita do estímulo do adulto para 
realizar os passos que compõem esta 
tarefa, mas em geral o faz com 
autonomia. 

 
A criança tem bastante dificuldade em 
comer com autonomia e/ou em executar 
os passos que compõem esta tarefa. 
Frequentemente necessita de apoio do 
adulto embora, por vezes, já realize 
alguns passos desta tarefa de forma 
independente. 

 
A criança tem muita dificuldade em 
comer. Precisa de muito apoio do 
adulto em todos, ou quase todos,  os 
passos necessários para a realização 
desta tarefa. 

 
A criança não come com autonomia. 
Necessita de apoio total do adulto. 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

NA         A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L      

d560 - Beber 

36. A criança bebe adequadamente, executando todos os passos necessários para realizar esta tarefa (ex. segurar o copo, levá-lo à boca). 
 

0 1 2 3 4 

 
A criança não tem qualquer dificuldade 
em beber com autonomia. Realiza sem 
dificuldade todos os passos necessários 
à execução desta atividade. 

 
A criança tem alguma dificuldade em 
beber com autonomia. Às vezes, 
necessita do estímulo do adulto para 
realizar os passos que compõem esta 
tarefa, mas em geral o faz com 
autonomia. 

 
A criança tem bastante dificuldade em 
beber com autonomia e/ou em executar 
os passos que compõem esta tarefa. 
Frequentemente necessita de apoio do 
adulto embora, por vezes, já realize 
alguns passos desta tarefa de forma 
independente. 

 
A criança tem muita dificuldade em 
beber. Precisa de muito apoio do 
adulto em todos, ou quase todos,  os 
passos necessários para a realização 
desta tarefa. 

 
A criança não bebe de forma 
independente. Necessita de apoio total 
do adulto. 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

NA         A     B     C     D     E     F     G     H      
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d571 – Cuidar da própria segurança 

37. A criança tem noção do perigo, evitando machucar-se ou colocar-se em situações muito perigosas (ex. demonstra medo de locais muito altos). 
 

0 1 2 3 4 

 
A criança não tem dificuldade em evitar 
situações potencialmente perigosas, 
demonstrando medo e cautela nas 
situações de risco. 

 
Quase sempre demonstra 
comportamentos adequados para evitar 
situações perigosas. Às vezes 
demonstra comportamentos mais 
arriscados, mas em geral, demonstra 
ter noção do perigo para si própria. 

 
A criança tem bastante dificuldade em 
reconhecer situações potencialmente 
perigosas para si mesma, 
demonstrando, com frequência, 
comportamentos arriscados, como, por 
exemplo, aproximar-se de locais muito 
altos, ou outros. 

 
A criança tem muita dificuldade em 
reconhecer situações perigosas para si 
própria. Quase sempre exibe 
comportamentos arriscados, não 
evitando o perigo. Necessita de muita 
supervisão do adulto. 

 
A criança não tem noção do perigo, 
nem evita situações potencialmente 
perigosas. Necessita de supervisão 
constante do adulto. 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

NA         A     B      

d710 –Interações interpessoais básicas 

38. A criança demonstra competências básicas de interação social, expressando afetos e preferências, compreendendo pistas nas interações sociais, como por 
exemplo, os sorrisos ou os gestos convencionais, aos quais responde adequadamente, ou demonstrando saber iniciar ou continuar uma interação social (d7100, 
d7104). 

0 1 2 3 4 

 
A criança não apresenta difculdade nas 
interações básicas com os outros, sendo 
capaz de demonstrar afetos e 
preferências, compreendendo as pistas 
sociais nas interações e demonstra 
saber iniciar e manter uma interação, 
sem qualquer dificuldade. 

 
Às vezes, pode demonstrar alguma 
dificuldade em apresentar afetos e/ou a 
iniciar e /ou a manter uma interação, 
mas em geral é capaz de estabelecer 
estas interações básicas de forma 
independente e eficaz. 

 
A criança tem bastante dificuldade nas 
interações básicas: na demonstração de 
afetos e preferências em relação aos 
outros e/ou a iniciar e/ou a manter as 
interações. Com frequência, necessita 
que o adulte crie oportunidades de 
interação e apoie a iniciação e/ou 
manutenção das trocas interpessoais.  

 
A criança tem muita dificuldade nas 
interações interpessoais básicas: 
necessita de muito apoio do adulto 
para demonstrar algum tipo de afeto ou 
preferência em relação a outros, e/ou a 
iniciar e/ou a manter uma interação, 
sendo muito raro que a criança o faça 
de forma espontânea. 

 
A criança não tem relações 
interpessoais básicas. Não demonstra 
afetos ou preferências em relação a 
outros, não inicia nem mantém 
interações. 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

NA         A     B     C     D      
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39. A criança permite o contato físico durante as interações (d7105). 

0 1 2 3 4 

 
Permite o contato físico dos adultos e 
dos pares sem qualquer dificuldade. 

 
Às vezes, pode demonstrar alguma 
dificuldade de aceitação do contato 
físico por parte dos adultos e/ou dos 
pares, mas em geral, aceita quase sem 
dificuldade. 

 
Muitas vezes, demonstra dificuldade 
em aceitar o contato físico por parte do 
adulto e/ou dos pares, sendo 
frequentes as reações negativas ao 
contato. Contudo, por vezes permite o 
toque. 

 
Quase nunca permite o contato físico 
por parte dos adultos e/ou dos pares. 
Quase sempre tem reações negativas 
ao toque. É raro permitir que os outros 
lhe toquem sem reagir negativamente. 

 
A criança não permite o contato físico 
por parte dos adultos e/ou dos pares. 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

NA         A      

40. A criança diferencia as pessoas que lhe são familiares (d7106). 
 

0 1 2 3 4 

 
Diferencia as pessoas familiares dos 
estranhos sem qualquer dificuldade. 

 
Às vezes, tem alguma dficuldade em 
diferenciar pessoas familiares dos 
estranhos, mas em geral é capaz de 
fazê-lo.  

 
Muitas vezes, não reconhece pessoas 
familiares ou não as distingue de 
estranhos. Com frequência necessita 
de pistas para reconhecer a pessoa 
familiar. 

 
Quase nunca distingue pessoas 
familiares de estranhos. É raro 
identificar a pessoa familiar de forma 
espontânea. 

 
A criança não é capaz de diferenciar 
pessoas familiares de estranhos. 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

NA         A     B     C     D      
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d720 – Interações Interpessoais complexas 

41. A criança demonstra competências complexas de interação social, regulando o seu comportamento durante as interações de forma adequada e agindo de acordo 
com as regras sociais. 

0 1 2 3 4 

 
A criança é capaz de regular o seu 
comportamento nas interações de 
forma totalmente adequada e de agir 
de acordo com as regras e convenções 
sociais, sem qualquer dificuldade. 

 
Às vezes, a criança pode demonstrar 
alguma dificuldade na regulação do seu 
comportamento durante as interações 
e/ou a agir de acordo com as regras e 
convenções sociais, contudo na maior 
parte das situações, tem um 
comportamento adequado. 

 
A criança tem bastante dificuldade em 
regular o comportamento nas 
interações, manifestando reações 
negativos e/ou inadequadas com 
frequência e/ou dificuldade em 
comportar-se de acordo com as regras 
sociais em muitas situações. 

 
A criança tem muita dificuldade em 
regular o comportamento nas 
interações, manifestando quase 
sempre reações negativas e/ou muita 
dificuldade em agir segundo as regras 
e convenções sociais. Necessita de 
muito apoio e supervisão do adulto 
durante as interações. 

 
A criança não regula o comportamento 
durante as interações – demonstra 
sempre reações negativas e 
inadequadas às regras e convenções 
sociais. 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

NA         A     B     C      

d750 –Relações sociais informais 

42. A criança demonstra competências para se relacionar informalmente com pares, ajudando, brincando, demonstrando afeto. 
 

0 1 2 3 4 

 
A criança interage adequadamente 
com os pares, sem qualquer 
dificuldade, demonstrando afeto, 
brincando e ajudando, 
espontaneamente. 

 
A criança interage quase sempre de 
forma adequada com os pares. Às 
vezes, pode apresentar alguma 
dificuldade que necessite de ser 
mediada pelo adulto, mas é raro. 

 
A criança tem bastante dificuldade no 
relacionamento com pares. Necessita 
com frequência do apoio do adulto 
para mediar as interações com os pares, 
incentivando a brincadeira. 

 
A criança tem muita dificuldade no 
relacionamento com pares. Quase 
sempre necessita de apoio do adulto 
para mediar as interações, sendo raro 
interagir adequadamente com os 
pares de forma espontânea. 

 
A criança não interage com os pares. 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

NA         A     B     C     D      
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d880 –Envolvimento em jogos ou brincadeiras 

43. A criança faz jogo solitário, demonstrando competências para brincar e jogar sozinha (d8800). 
 

0 1 2 3 4 

 
A criança demonstra ser capaz de 
realizar jogo solitário, sempre  
espontaneamente e sem qualquer 
dificuldade. 

 
A criança demonstra alguma 
dificuldade em realizar jogo solitário de 
forma espontânea. Em geral, o faz de 
forma espontânea, mas às vezes, pode 
ser necessária a intervenção do adulto 
para incentivar o jogo. 

 
A criança demonstra bastante 
dificuldade em realizar jogo solitário. 
Frequentemente, é necessária a 
intervenção do adulto para incentivar o 
jogo. 

 
A criança tem muita dificuldade em 
relaizar jogo solitário. Quase sempre é 
necessária a intervenção do adulto para 
incentivar o jogo. 

 
A criança não faz jogo solitário. 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

NA         A      

44. A criança faz jogo paralelo, demonstrando competências para brincar e jogar, ou seja, brinca sozinha mesmo na presença de outras crianças. (d8802).  
 

0 1 2 3 4 

 
A criança demonstra ser capaz de 
realizar jogo paralelo, sempre  
espontaneamente e sem qualquer 
dificuldade. 

 
A criança demonstra alguma 
dificuldade em realizar jogo paralelo de 
forma espontânea. Em geral, o faz de 
forma natural, mas às vezes, pode ser 
necessária a intervenção do adulto 
para incentivar o jogo. 
 

 
A criança demonstra bastante 
dificuldade em realizar jogo paralelo. 
Frequentemente, é necessária a 
intervenção do adulto para incentivar o 
jogo. 

 
A criança tem muita dificuldade em 
relaizar jogo paralelo. Quase sempre é 
necessária a intervenção do adulto 
para incentivar o jogo. 

 
A criança não faz jogo paralelo. 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

NA         A       B     
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45. A criança faz jogo cooperativo, demonstrando competências para brincar e jogar, ou seja, juntando-se a outros em uma mesma brincadeira. (d8803).  

0 1 2 3 4 

A criança demonstra ser capaz de 
realizar jogo cooperativo, sempre  
espontaneamente e sem qualquer 
dificuldade. 

A criança demonstra alguma 
dificuldade em realizar jogo 
cooperativo de forma espontânea. Em 
geral, o faz de forma natural, mas às 
vezes, pode ser necessária a 
intervenção do adulto para incentivar o 
jogo. 

A criança demonstra bastante 
dificuldade em realizar jogo 
cooperativo. Frequentemente, é 
necessária a intervenção do adulto para 
incentivar o jogo. 

A criança tem muita dificuldade em 
realizar jogo cooperativo. Quase 
sempre é necessária a intervenção do 
adulto para incentivar o jogo. 

A criança não faz  jogo cooperativo. 

INDIQUE O COMPORTAMENTO DE NÍVEL DESENVOLVIMENTAL MAIS ELEVADO EM QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA, CONSULTANDO O ANEXO I: 

NA         A       B      c 
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Perfil de Funcionalidade com base na avaliação com a MAAPA 

 

Instruções: 

(a) Preencha o gráfico superior com o respectivo qualificador que atribuiu previamente a cada ítem.  

(b) Una os pontos para formar um gráfico. 

(c) Preencha o gráfico inferior com o nível desenvolvimental que considerou adequado à criança em cada ítem. 

(d) Defina objetivos funcionais de intervenção para os ítens que considera essenciais como alvos de intervenção, consultando os gráficos da 
funcionalidade que elaborou. 

(e) No local reservado a “Observações” poderá registar aspectos qualitativos da funcionalidade da criança que complementem a avaliação com a MAAPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

 

Perfil de Funcionalidade MAAPA 
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Objetivos Funcionais: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Observações: 
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ANEXO I – EXEMPLOS DE COMPORTAMENTOS E NORMAS DESENVOLVIMENTAIS para a MAAPA 

  

                                                           
1Anos de idade 

Dimensões da CIF-
CJ para os 

Transtornos do 
Espectro do 

Autismo 

 
ÍTEM 

 
Norma de aquisição 

destes 
comportamentos 

 
Exemplos de atividades e/ou comportamentos 

 
Sugestão de Atividade ou Brinquedo 

d131  
Aprender através da 

interação com os 
objetos 

1. Explora as potencialidades dos 
objetos do ambiente circundante 
através de ações simples com um 
objeto de cada vez, por exemplo, 
abanando-o, manuseando-o, 
passando de uma mão para a outra 
(d1310). 

A 1 a
2
 Explora, com interesse, as propriedades e funcionalidades 

dos brinquedos e de outros objetos. 
 

2. Explora as potencialidades dos 
objetos do ambiente circundante, 
através de ações com mais de um 
objeto, como, por exemplo, 
completar quebra-cabeças ou tirar 
cubos da caixa e guardá-los 
novamente (d1311). 

A 2,5 a Consegue juntar duas peças de quebra-cabeças  

B 3 a Consegue juntar quatro ou cinco peças de quebra-cabeças 
corretamente 
 

 

C 3,5-4 a Combina formas geométricas Blocos lógicos ou formas geométricas 
confeccionadas em papel de cores 
diferentes. 

3,5-4 a Combina pelo menos oito formas geométricas Blocos lógicos ou formas geométricas 
confeccionadas em papel de cores 
diferentes (pelo menos 8 formas 
geométricas diferentes entre si). 

3,5-4 a Encaixa corretamente oito a dez peças de um quebra-
cabeça 

 

D 4,5-5 a Encaixa corretamente doze a vinte peças de um quebra-
cabeça ou mais 

 

4,5-5 a Combina nomes e palavras pequenas  
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 4. Representa eventos através do 
jogo simbólico e/ou faz-de-conta 
(d1313). 

A 2,5 a Dá aos objetos funções diferentes do que aquilo que são (ex.: as 
pedras representam comida) 

 

B 2,5-3 a Representa atividades complicadas (ex.: brinca de médico com 
bonecos ou animais, vai às compras com o carrinho de bebê) 

 

 C 3,5-4 a Usa bonecos ou animais de pelúcia para participarem nas 
brincadeiras e estabelece diálogos com eles. 

 

D 3-4 a Faz passar um trem por baixo da ponte com cubos.  

E 4,5-5 a Utiliza animais de pelúcia para descobrir “o que aconteceria se”.  

d132 Adquirir 
informação 

5. Faz perguntas sobre significados 
de palavras ou sobre outras 
questões do mundo. 

A 0-2,5 a Faz perguntas simples (ex.: “o que está fazendo?”  “onde você 
vai?”) 

 

B 4 a Utiliza palavras interrogativas (ex. “o quê?”, “onde?”) e utiliza 
dois pronomes pessoais (p.e. “eu”, “você”) 

 

C 4-4,5 a Pergunta pelo significado das palavras ou indica conhecimento 
do significado das mesmas 

 

d133 Adquirir 
Linguagem 

6. Nomeia e/ou identifica situações, 
pessoas e/ou objetos que vê ou que 
reconhece através do som, do 
toque ou de imagens e desenhos, 
identifica objetos pelo uso, utiliza 
frases com pelo menos 2 palavras, 
inicia corretamente as frases como 
por exemplo dizendo “Ele foi...” 
(d1330). 

A 0-2,5 a Nomeia corretamente a maior parte dos objetos quando os vê  

0-2,5 a Nomeia corretamente os objetos quando ouve os respectivos sons  

0-2,5 a Nomeia corretamente os objetos que toca ou manipula.  

0-2,5 a Nomeia duas ou mais imagens de objetos comuns  

0-2,5 a Nomeia seis ou mais imagens de objetos comuns  

0-2,5 a Usa pelo menos cinquenta palavras diferentes  

 2,5-3 a Nomeia objetos comuns com oito ou mais traços desenhados Figuras e desenhos simples de 
objetos conhecidos. B 

2,5-3 a Identifica cinco ou mais objetos que usa (ex.: “diz em que objeto coloca 
uma bebida”) 

 

C 3,5 a Nas brincadeiras usa vozes diferentes para identificar pessoas diferentes  

D 4-4,5 a Nas brincadeiras ou conversas usa declarações tais como: “ele disse…”.  

 7. Utiliza a linguagem oral para 
indicar posse (“É dele”), para indicar 
inexistência (“Falta suco”), para 
indicar especificidade (“este 
boneco”), para indicar 
características (“é quente”), 
formando algumas frases simples 
(d1331). 

A 18 m Junta duas ou mais palavras para construir frases simples  

B 21 m Consegue construir uma frase com 5 ou mais palavras  

C 0-2,5 a Usa duas palavras para indicar aspectos possessivos (ex.: “as meias são 
da mamãe” “a minha boneca”) e de ação (ex.: “come bolachas”, “procura os 
sapatos” ). 

 

0-2,5 a Usa duas palavras para indicar inexistência (ex.: “não tenho suco”) e 
insistência (ex.: “mais suco”) 

 

0-2,5 a Usa duas palavras para indicar especificidade (ex.: “este brinquedo, aquela 
caixa”) e características (ex.: “o fogão está quente” “bonito coelhinho”) 

 

D 2,5-3 a Constrói frases com três palavras  
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 8. Utiliza o “s” no final das palavras 
para indicar plural, verbos auxiliares 
(“havia dito”), usa termos negativos 
(“não quero”), pronomes pessoais 
(“Eu” e “você”, “meu” e “minha”), 
preposições (“em casa”), faz 
perguntas, utiliza verbos no 
passado e no futuro, faz 
comparações (“o maior”, “o menor”) 
(d1332). 

A 0-2,5 a Usa “s” no fim de algumas palavras para indicar plural  

0-2,5 a Usa verbos auxiliares, usualmente reduzidos (vou, quero)  

B 2,5-3 a Usa “Eu estou brincando.” nas formas verbais  

2,5-3 a Usa termos negativos (ex.: não vou, não quero)  

2,5-3 a Usa pronomes pessoais (ex.: eu, você, o meu, o seu)  

2,5-3 a Constrói frases com proposições (ex.: dentro de casa, em cima da mesa)  

C 3-3,5 a Usa três palavras para especificar (ex.: aquele é o maior, este dedo está 
machucado) 

 

3-3,5 a Usa “eu” em vez de dizer o seu nome   

D 3,5-4 a Usa pronomes possessivos no plural (ex.: Nossa escola está diferente)  

3,5-4 a Usa frases preposicionais (ex.: Põe isto na minha fralda)  

3,5-4 a Usa verbos na forma passada de forma correta  

E 4-4,5 a Usa termos quantitativos (ex.: alguns, a maioria, muitos, poucos, todos)  

4-4,5 a Usa “e”, “mas”, “ou” e “porque” (ex.: Me bateu mas não doeu)  

4-4,5 a Diferencia corretamente passado, presente e futuro nas formas verbais, 
verbos regulares e irregulares (ex.: Dei o lápis) 

 

4,5-5 a Usa a ordem gramatical correta para formular perguntas (ex.: Por que o 
João está aqui?) 

 

4,5-5 a Usa a terminação dos verbos ou nomes para indicar a atividade de uma 
pessoa ou objeto (ex.: motorista, pintor, cozinheira) 

 

 4,5-5 a Usa termos comparativos (grande, muito grande, o maior)  

d135 Ensaiar 9. Antecipa canções e rimas, ou 
sabe parte delas, e canta ou faz 
rimas com o adulto ou em grupo. 
 

A 0-2,5 a Antecipa parte das rimas ou canções Partcipar de atividades cantadas. 

0-2,5 a Tenta cantar canções infantis - repete partes das mesmas  

B 2,5-3 a Canta pelo menos duas canções infantis em grupo ou com o educador  

C 4-4,5 a Canta canções de pelo menos trinta palavras (as palavras podem ser 
repetidas) 

 

4-4,5 a Repete palavras novas, sozinho  
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d137  
Adquirir conceitos 

11. Domina o conceito de 
classificação de conjunto: por 
exemplo, separa as roupas das 
comidas e nomeia um conjunto de 
objetos pela categoria (por exemplo, 
os animais) (d1371). 

A 4-4,5 a Agrupa por categorias (alimentos, roupas, brinquedos, objetos da mãe)  

4,5-5 a Nomeia exemplos dentro de uma categoria (ex.: animais, objetos da 
cozinha, roupas) 

 

4,5-5 a Identifica um objeto que não pertence ao conjunto e encontra um que 
pertença servindo-se de três características (ex.: tamanho, forma, cor, 
número) 

 

d155 
Adquirir 

competências 

12. Segura corretamente o lápis, 
segura corretamente a colher ou 
faca e garfo, segura corretamente o 
lápis, consegue passar líquidos de 
um recipiente para outro. 

A 9 m Agarra a colher  

B 6-12 m Pega no lápis como se fosse usá-lo no papel  

C 12 m Segura a colher, mas não se alimenta  

D 15 m Segura a colher e leva-a a boca, mas não consegue evitar que ela se vire  

E 18 m Faz rabiscos, movimentando o lápis de um lado para o outro  

F 12-18 m Usa a colher razoavelmente bem: derrama pouco  

12-18 m Usa bem a colher, sem se sujar  

G 18-24 m Consegue colocar água de um recipiente para outro.  

H 2-3 a Consegue colocar água de um recipiente para outro.  

I 3 a Faz rabiscos circulares  
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d160 Focar a 
atenção 

13. Altera a atenção de um objeto 
para outro, foca a atenção em 
estímulos do ambiente, como 
vozes, sons, sem se ausentar e 
sem ser preciso chamar a sua 
atenção para esses estímulos. 

A 0-6 m Altera a fixação do olhar de um objeto para outro  

0-6 m Fixa, por momentos, um brinquedo em específico.  

d161 Dirigir a 
atenção 

14. Consegue concentrar a atenção 
de forma adequada para, por 
exemplo, apontar para a mão onde 
foi escondido o objeto, identificar o 
objeto ou a imagem que foi 
mostrada, apenas durante alguns 
segundos e depois escondido, 
recordar elementos de uma história 
que teve de ouvir, concentrar-se na 
localização de um objeto 
visualizado brevemente e conseguir 
recordá-la posteriormente. 

A 0-2,5 a Aponta para qual das mãos está escondido o brinquedo.  

B 2,5-3 a Diz o nome de um objeto ou de uma imagem, mostrados rapidamente e 
depois escondidos. 

 

C 3-3,5 a Identifica uma imagem a partir de quatro mostradas rapidamente  

3-3,5 a Nomeia um ou vários objetos ou imagens (4 ou mais) mostrados e depois 
escondidos 

 

3-3,5 a Recorda e nomeia qual dos três objetos mostrados, aquele que foi 
escondido 

 

D 3,5-4 a Recorda uma ou duas partes de uma história acabada de ler (sem ajuda)  

3,5-4 a Combina as cores e a forma de um objeto (ou imagem) vistos rapidamente  

E 4-4,5 a Combina a cor e a forma de dois objetos (ou imagens) vistos rapidamente  

F 4,5-5 a Relembra a ordem pela qual uma imagem foi mostrada rapidamente 
(durante 5 segundos) 

 

d163 Pensar 15. Identifica situações ou imagens 
inadequadas, bizarras ou estranhas 
(por exemplo, adulto com chupeta) 
e consegue explicar essas 
situações. 

A 3-3,5 a Identifica imagens prejudiciais ou acontecimentos loucos, estranhos. Cenas estranhas ou prejudiciais. 

B 3,5-4 a Descreve disparates vistos em imagens ou na vida real (ex.: um adulto a 
chupar no dedo, ou ir para a cama todo vestido) 

Cenas estranhas ou prejudiciais. 

C 4,5-5 a Consegue dar uma explicação para os eventos estranhos.  

16. Brinca através do faz-de-conta, 
assumindo diferentes papéis de 
“casinha” e resolvendo problemas 
da mesma forma que os adultos 
resolvem.  

A 0-2,5 a Ocupa-se, através do brincar, com atividades de adultos (ex.: cozinhar, 
martelar, telefonar) 

 

B 2,5-3 a Representa diferentes papéis nas brincadeiras  

C 4,5-5 a Imita os adultos (ex.: brinca de casinha, resolve problemas da mesma 
maneira que os adultos) 

 

d210 Realizar uma 
única tarefa 

19. Faz construções com blocos 
(por exemplo, trem e ponte) ou 
ajuda a pôr a mesa ou faz encaixes 
ou outras tarefas, completas. 
 

A 15 m Torre com 2 cubos
3
  

B 12-18 m Põe caixa, tampa ou cubo, um em cima do outro  

C 15-18 m Torre com 3 cubos  

D 18 m Torre de 4 a 6 cubos  

E 1,5-2 a Constrói uma torre com 4 cubos  

F 2 a Torre de 7 ou mais cubos  

G 2-3 a Constrói uma torre de 8 ou mais cubos  
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I 3-4 a Constrói uma ponte com 3 caixas  

J 4 a  Constrói 3 degraus com 6 cubos, após demonstração  

K 4-5 a Completa uma prancha de 6 buracos em 20 segundos  

L 5-6 a Coloca os 9 cubos dentro da caixa e põe a tampa em 20 segundos.  

d240  Lidar com 
estresse e outras 

demandas 
psicológicas 

22. Demonstra responsabilidade na 
forma como lida com animais ou 
pequenos objetos, revelando 
cuidado, não expressando elevado 
estresse perante mudanças na 
rotina, nem reações inadequadas. 

A 4-4,5 a Demonstra cuidado ao manejar pequenos animais ou objetos frágeis  

d250 Gerenciar o 
próprio 

comportamento  

23. É capaz de gerir o seu 
comportamento autonomamente, 
organizando-se durante as 
brincadeiras, aceitando a introdução 
de novidades e respondendo 
adequadamente a pedidos que lhe 
são feitos, com um nível de energia 
adequado. 

A 3-3,5 a Arruma os brinquedos quando lhe é pedido (tem que ser relembrado)  

3-3,5 a Sabe a utilidade dos brinquedos e utiliza-os apropriadamente  

B 3,5-4 a Obedece a regras dadas pelos adultos para novos jogos ou atividades 
simples 

 

C 4-4,5 a Responde apropriadamente a instruções dadas num pequeno grupo  

D 4,5-5 a Brinca sozinho sem a vigilância de um adulto   

d310 Comunicar – 
receber – 

mensagens orais 

24. Reage à voz humana, por 
exemplo, olhando para a pessoa 
que fala ou chama (d3100). 

A 2 m Responde à voz  

2 m Olha na direção da voz dos pais  

B 6-12 m Responde quando o chamam 
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 25. Compreende mensagens 
faladas simples, como, por 
exemplo, o seu próprio nome ou 
uma ordem simples (d3101). 

A 7 m Compreende o significado de “não”/”tchau”  

B 8 m Reconhece o próprio nome  

C 6-12 m Obedece a ordens simples como “Me de a xícara”, etc.  

D 1 a Compreende os nomes de objetos ou pessoas que lhes são familiares  

E 2,5 a Mostra compreender preposições (entre, para, por, etc.)  

F 3 a Mostra compreender a negação  

G 3,5 a Mostra compreender adjetivos relacionados com o tamanho (grande, 
pequeno). 

 

26. Compreende mensagens 
faladas complexas, como, por 
exemplo, ordens com várias 
instruções e questões mais 
complexas (ex. pedir o objeto que 
serve para beber) (d3102). 

A 0-2,5 a Segue uma ordem relativa a um ou dois objetos e um lugar (ex.: põe a/o… 
na/no…; pega na/no… que está na/no…) 

 

B 2,5-3 a Identifica cinco ou mais objetos que usa (ex.: “diz em que objeto coloca 
uma bebida”) 

 

C 3-3,5 a Responde a perguntas com sim ou não através de palavras ou gestos (ex.: 
quer?; isto é o seu?) 

 

D 3,5-4 a Obedece a duas ordens distintas sequenciadas (ex.: põe a boneca na 
prateleira e me traga a bola) 

 

3,5-4 a Responde corretamente a perguntas começadas por “qual” ou “quantos”  

E 4 a Compreende perguntas de alguma complexidade  

F 4,5 a Executa uma ordem com três instruções  

4,5 a Compreende a negação em frases complexas  

d315  Comunicar – 
receber – 

mensagens não 
verbais 

27. A criança compreende 
mensagens não verbais, através de 
gestos/linguagem corporal, ou 
através de sinais e símbolos, ou 
através de desenhos, imagens ou 
fotografias. 

A 0-2,5 a Percebe olhares  

0-2,5 a Identifica imagens de objetos que lhe são familiares Imagens com fotos ou desenhos 
de objetos conhecidos. 
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d331 Pré-
conversas 

28. A criança exprime sons orais, 
anteriores à fala, tais como sons 
guturais ou outras vocalizações, 
com uma intenção comunicativa 
(ex. chamar a atenção, responder). 

A 1 m Emite sons guturais  

B 1,5 m Vocaliza quando está contente  

C 0-6 m Responde ao olhar do adulto, com um sorriso ou balbúcio  

0-6 m Emite outras vocalizações para além do choro  

0-6 m Emite dois ou mais sons da fala  

0-6 m Ao ouvir música vocaliza ou para de chorar  

0-6 m Vocaliza para as pessoas como que falando com elas  

0-6 m Emite 4 ou mais sons da fala  

D 
 
 

6-12 m Emite balbucios de duas sílabas  

6-12 m Emite balbucios de 4 ou mais sílabas  

6-12 m Emite balbucios de 6 ou mais sílabas  

E 6,5 m Fala contínua e melodiosamente (variando a entonação da voz)  

F 10 m Imita sons produzidos pelos adultos (tosse, “brrr”, estalar os lábios)  

G 0-1 a Emite longos balbucios, que por vezes incluem palavras reconhecidas 
pelos adultos. 

 

H 1 a Repetição constante recorrendo a vogais e muitas consoantes   

I 1-1,5 a Fala quando está sozinho  
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d330 Falar 29.  A criança fala, apresentando 
um discurso adequado à sua faixa 
etária, e com significado, sendo já 
capaz de dizer palavras, ou frases, 
ou relatar um evento. 

A 6-12 m Diz “mamã”, “papá” ou outra palavra que não se confunde com balbúcio  

6-12 m Produz, corretamente, 2 palavras que usa de forma consistente   

6-12 m Produz, corretamente, 3 palavras  

B 15 m Utiliza uma palavra com significado  

C 12-18 m Produz, corretamente, 4 palavras  

12-18 m Produz, corretamente, 5 palavras  

12-18 m Produz, corretamente, 6 ou 7 palavras  

D 18 m Utiliza várias palavras (pelo menos 4) com significado  

E 18-24 m Usa 9 ou mais palavras  

18-24 m Nomeia UMA imagem Imagens com fotos ou desenhos 
de objetos conhecidos. 

18-24 m Usa 12 palavras  

18-24 m Nomeia DUAS imagens Imagens com fotos ou desenhos 
de objetos conhecidos. 

18-24 m Usa 20 ou mais palavras  

18-24 m Nomeia QUATRO objetos da caixa de brinquedos  

18-24 m Nomeia QUATRO imagens Imagens com fotos ou desenhos 
de objetos conhecidos. 

18-24 m Usa frases de QUATRO ou mais palavras  

F 21 m Utiliza mais de 7 palavras com significado  

G 1,5-2 a Tenta contar as suas experiências  

1,5-2 a À mesa, pede uma ou duas coisas pelo seu nome.  
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H 2-3 a Diz seu próprio nome se lhe perguntarem  

2-3 a Nomeia 12 imagens. Imagens com fotos ou desenhos 
de objetos conhecidos. 

2-3 a Repete uma frase de seis sílabas  

2-3 a Usa duas ou mais palavras descritivas (adjetivos e advérbios) (grande, 
bom, melhor, menor, antes, nunca, talvez). 

 

I 2,5 a Faz perguntas de sim ou não com o tom de voz adequado  

2,5 a Faz comentários sobre o aparecimento e desaparecimento de objetos e 
pessoas 

 

2,5 a Fala numa linguagem habitualmente entendida pela mãe  

J 2,5-3 a Pede ajuda (ex: “me ajuda”; “faz você isso” )  

2,5-3 a Pede autorização para certas coisas (ex: o João pode ir lá fora?)  

K 3 a Nomeia a maior parte dos objetos comuns  

3 a Utiliza palavras interrogativas (ex.: O quê? Onde?) e utiliza dois pronomes 
pessoais (ex.: eu, você). 

 

M 3-3,5 a Utiliza palavras para descrever características de brinquedos ou alimentos 
(ex: forma, tamanho, cor, textura, relação entre eles) 

 

3-3,5 a Completa frases começadas pelos adultos (ex: analogias, expressões em 
acontecimentos familiares)  

 

N 3,5-4 a Nomeia imagens vistas primeiro em livros (ex: animais do campo ou 
tratores para crianças da cidade) 

 

3,5-4 a Descreve o que está acontecendo ou o que vê em determinado momento  

3,5-4 a Quando lhe é perguntado: “diga tudo o que vê na imagem”, nomeia três ou 
mais elementos ou descreve o que acontece. 

Imagem com foto ou desenho de 
paisagem ou acontecimento. 

3,5-4 a Conta uma história quando vê imagens (ilustrações) Imagem com foto ou desenho de 
paisagem ou acontecimento. 

3,5-4 a Descreve as funções dos objetos.  

O 4 a Define duas ou mais palavras (ex.: o que entende por…, o que é…)  
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4 a Consegue descrever uma sequência de eventos  

P 4-5 a Repete uma frase de 9 ou 10 sílabas (ex.:. “gostaria muito de ter um gato)  

4,5 a Define cinco palavras simples  

4,5 a Consegue dar uma explicação para os eventos  

Q 4,5-5 a Transmite conhecimentos para os amigos ou adultos, sobre o mundo que o 
rodeia 

 

4,5-5 a Faz declarações sobre causa-efeito: usa palavras tais como “porque” e 
“desde” (ex.: “já posso brincar porque não estou mais doente”) 

 

R 5 a Define dez palavras simples  

5 a Depois de ouvir uma palavra que não conhece, usa-a no seu discurso  

5 a Conta duas histórias familiares sem imagens para ajudar - inclui todas as 
partes importantes 

 

S 5-6 a Utiliza 6 ou mais palavras descritivas  

5-6 a Usa 6 ou mais pronomes pessoais (eu, ele, nós)  

d335 – Produzir 
mensagens não-

verbais 

30. A criança produz mensagens 
não-verbais, nomeadamente 
através de sinais e símbolos, gestos 
/ linguagem corporal, desenhos ou 
fotografias. 

A 1 m Sorri  

B 0-6 m Responde ao olhar do adulto com um sorriso ou balbúcio  

0-6 m Vira a cabeça para quem estiver falando ou cantando  

0-6 m Estica os braços para que o peguem no colo  

0-6 m Diz “tchau” com a mão  

0-6 m Bate palmas  

C 6-12 m Abana a cabeça para dizer “não”  

6-12 m Aponta com o indicador  
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D 1 a Bate palmas ou acena “tchau”  

E 0-2,5 a Pede objetos ou atividades através de palavras ou gestos  

0-2,5 a Cumprimenta os familiares com palavras ou gestos  

F 2-3 a Copia uma cruz reconhecível  

2-3 a Copia um círculo  

G 3,5 a Desenha uma pessoa com a cabeça e uma característica  

H 3-4 a Copia uma escada  

I 4 a Desenha uma pessoa com a cabeça e quatro características  

J 4-5 a Copia uma janela  

4-5 a Desenha uma casa  

4-5 a Copia um quadrado reconhecível  

4,5 a Desenha uma pessoa com a cabeça e seis características  

K 4-4,5 a Faz desenhos simples de coisas vistas ou imaginadas  

4,5-5 a Faz esboços com traços simples  

L 5 a Desenha uma pessoa com a cabeça e oito características  

M 5-6 a Copia um triângulo  

d350 Conversação 31. A criança sabe ter uma 
conversa, iniciando, mantendo e 
terminando as conversas. 

A 2,5-3 a Mantém o diálogo por um longo período de tempo.  

B 3-3,5 a Conversa com colegas  

C 4 a Com alguma imprecisão, consegue relatar acontecimentos recentes.  
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4 a Consegue manter conversas simples e descrever acontecimentos  

D 4-4,5 a Faz perguntas pertinentes para manter uma conversa (ex.: Por que faz 
isso? Quando aconteceu?) 

 

E 4,5-5 a Cria interesse no ouvinte através de alusões diretas (ex.: tenho um 
brinquedo novo no meu quarto) 

 

d530 
Cuidados 

relacionados com 
os processos de 

excreção 

32.  A criança urina adequa-
damente, regulando e indicando a 
necessidade de urinar, e executa 
todos os passos necessários para 
completar esta tarefa (d5300). 

A 1-2 a Indica que as fraldas estão molhadas ou sujas, chorando ou contorcendo-
se 

 

B 1,5-2 a Controla o esfíncter uretral durante o dia  

C 3,5 a Raramente tem “acidentes” (precisa de ajuda para se despir ou vestir)  

33. A criança faz a defecação 
adequadamente, regulando e 
indicando a necessidade de 
defecar, e executando todos os 
passos necessários para completar 
esta tarefa (d5301). 

A 1-2 a Indica que as fraldas estão molhadas ou sujas, chorando ou contorcendo-
se 

 

B 1,5-2 a Controla o esfíncter anal  

C 2,5 a Dá indicações de que necessita ir ao banheiro; raramente tem acidentes  

D 3-3,5 a Vai ao banheiro sozinho, mas precisa de ajuda para se limpar  

E 3,5 a Raramente tem “acidentes”, (precisa de ajuda para se despir ou vestir)  

F 4,5 a Corta o papel higiênico e puxa a descarga  

G 5 a Limpa-se sozinho depois de ir ao banheiro  

d540 Vestir e 
Despir 

34. A criança põe e tira roupas e 
sapatos. 
 

A 1-1,5 a Tenta ajudar a vestir-se: põe o braço no casaco, etc.  

1-1,5 a Consegue tirar as meias  

1-1,5 a Consegue descalçar os sapatos  

B 0-2,5 a Tira o casaco  

0-2,5 a Tira os sapatos  

C 2,5 a Veste sozinho uma peça de roupa (ex, meias, sapatos)  
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D 2,5-3 a Veste toda a roupa sem ajuda.  

F 3-4 a Consegue calçar meias e sapatos sem ajuda  

3-4 a Despe-se sozinha (sem laços ou nós difíceis).  

G 4 a Coloca casaco ou blusa  

H 4,5 a Veste-se e despe-se com uma pequena ajuda  

4-5 a Veste-se e despe-se sozinha  

4-5 a Consegue vestir um casaco comprido, sem ajuda.  

I 5 a Abre os fechos dos casacos  

d550 Comer 35. A criança come adequa-
damente, executando todos os 
passos necessários para realizar 
esta tarefa (ex. segurar a colher, 
levar a comida à boca). 

A 6-12 m Come com os dedos.  

B 12-18 m Usa bem a colher, sem se sujar.  

C 8-9 m Agarra a colher  

D 9-10 m Segura, morde e mastiga pequenos pedaços de comida  

E 0-2,5 a Come sozinho a comida toda com ajuda de uma colher  

0-2,5 a Começa a usar o garfo  

F 2,5 a Segura a colher e leva-a à boca com segurança  

2,5 a Come bem com a colher  

G 2,5-3 a Usa uma faca.  

H 3 a Corta a comida com o garfo  

I 3,5 a Engole o que tem na boca antes de comer outra bocada  
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J 3,5-4 a Segura sozinho a xícara ou o copo  

K 4 a Segura o garfo com os dedos  

4 a Come bem com a colher e o garfo  

4 a Come com garfo e faca (apenas com uma pequena ajuda)  

L 5 a Faz a refeição completa sem ajuda  

d560 Beber 36. A criança bebe adequadamente, 
executando todos os passos 
necessários para realizar esta tarefa 
(ex. segurar o copo, levá-lo à boca). 
 

A 6 m Leva as mãos a mamdeira quando alimentado  

B 12 m Consegue beber de um copo com ajuda  

C 6-12 m Ajuda a segurar a xícara/copo para beber.  

D 12-18 m Ao beber, segura a xícara/copo sem ajuda. 
 

 

E 0-2,5 a Bebe em copo pequeno segurando-o só com uma mão  

F 2,5 a Bebe sem ajuda (ex.: abre e fecha a torneira)  

G 2,5-3 a Passa líquidos de um recipiente para outro  

H 4,5 a Bebe sozinho.  

d571 Cuidar da 
própria segurança 

37.  A criança tem noção do perigo, 
evitando machucar-se ou colocar-se 
em situações muito perigosas (ex. 
demonstra medo de lugares muito 
altos). 
 

A 2,5 a Evita os perigos mais comuns (ex.: um vidro partido, lugares altos, ruas 
movimentadas, animais grandes) 

 

B 4-4,5 a Brinca sozinho sem a vigilância de um adulto  

 
 
 

d710 Interações 
interpessoais 

básicas 

38. A criança demonstra 
competências básicas de interação 
social, expressando afetos e 
preferências, compreendendo pistas 
nas interações sociais, como por 
exemplo, os sorrisos ou os gestos 
convencionais, aos quais responde 
adequadamente, ou demonstrando 
saber iniciar ou continuar uma 
interação social (d7100, d7104). 

A 1,5 m Sorri  

B 2,5-3 a Demonstra afeto ou preferência por alguns colegas  

C 3 a Demonstra tristeza quando outra criança se machuca.  

D 4-4,5 a Reconhece a necessidade de ajuda por parte dos outros e presta 
assistência 

 



132 
 

 

  

39.  A criança permite o contato 
físico durante as interações 
(d7105). 
 

A 3 m Responde positivamente ao toque amistoso  

40. A criança diferencia as pessoas 
que lhe são familiares (d7106). 
 

A 0-6 m Reconhece visualmente a mãe  

B 6-12 m Distingue as pessoas estranhas de familiares e amigos  

C 0-2,5 a Cumprimenta os adultos da família  

0-2,5 a Reparte a comida ou brinquedos com os familiares  

D 3-3,5 a Reage bem a contatos sociais feitos pelos familiares  
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d720 Interacções 
Interpessoais 

complexas 

41. A criança demonstra 
competências complexas de 
interação social, regulando o seu 
comportamento durante as 
interacções de forma adequada e 
agindo de acordo com as regras 
sociais. 

A 0-2,5 a Muda a maneira de falar, dependendo para quem o faz (ex: fala de maneira 
diferente para crianças e adultos) 

 

B 4-4,5 a Pede autorização para usar os pertences dos outros  

4-4,5 a Utiliza termos tais como: “obrigado” “por favor” “bem-vindo”, corretamente  

C 4,5-5 a Participa de brincadeiras de forma cooperativa e imaginativa, respeitando 
as regras 

 

d750 Relações 
sociais informais 

42. A criança demonstra 
competências para se relacionar 
informalmente com amigos e com 
pares, ajudando, brincando, 
demonstrando afeto. 
 

A 3,5-4 a Tenta reconfortar os colegas quando estão tristes  

B 4 a Ajuda ativamente os irmãos e companheiros de brincadeira  

C 4,5 a Brinca com colegas durante bastante tempo sem ser necessária a 
presença de adultos 

 

D 5-6 a Tem um companheiro de brincadeiras preferido  

d880 
Envolvimento em 

jogos ou 
brincadeiras 

43.  A criança faz jogo solitário, 
demonstrando competências para 
brincar e jogar sozinha. (d8800). 
 

A 2,5 a Brinca com satisfação sozinho/a ou junto de um familiar  

44. A criança faz jogo paralelo, 
demonstrando competências para 
brincar e jogar, ou seja, brinca 
sozinha mesmo na presença de 
outras crianças. (d8802).  

A 0-2,5 a Brinca junto de outras crianças sem desavenças durante 15 minutos  

B 2,5 a Brinca com outras crianças, mas não partilha brinquedos  

45. A criança faz jogo cooperativo, 
demonstrando competências para 
brincar e jogar, ou seja, juntando-se 
a outros em uma mesma 
brincadeira. (d8803). 

A 3,5-4 a Faz jogos em grupo com outras crianças, tais como esconde-esconde, sem 
vigilância de adultos. 

 

B 3,5-4 a Brinca de faz de conta com outras crianças sem vigilância de adultos  

C 4,5 a Brinca com colegas durante bastante tempo sem ser necessária a 
presença de adultos 
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ANEXO B 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

INSTITUIÇÃO 
 
 

Gostaríamos de convidar a sua Instituição a participar do projeto de 

pesquisa “Adaptação Cultural para o Brasil de Matriz de Avaliação das Atividades e 

Participação para Autismo (MAAPA)” que se propõe a adaptar para utilização no 

Brasil, instrumento desenvolvido em Portugal, para avaliar alunos com autismo, 

matriculados na educação infantil. Os dados para o estudo serão coletados com a 

aplicação do instrumento por professores que possuem em sua sala de aula alunos 

com autismo e com a aplicação de um questionário aos professores desses mesmos 

alunos, para verificação da aplicabilidade do instrumento. Os instrumentos de 

avaliação serão aplicados pelo Pesquisador Responsável, e tanto os instrumentos 

de coleta de dados quanto o contato interpessoal oferecem riscos mínimos aos 

participantes. 

Em qualquer etapa do estudo, os participantes e a Instituição terão 

acesso ao Pesquisador Responsável para esclarecimento de eventuais dúvidas (no 

endereço abaixo), e terão o direito de retirar-se do estudo a qualquer momento, sem 

qualquer penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em 

conjunto com a de outros participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a 

confidencialidade das questões respondidas, sendo resguardado o nome dos 

participantes (apenas o Pesquisador Responsável terá acesso a essa informação), 

bem como a identificação do local da coleta de dados.  

Assim, considerando-se o exposto, solicitamos o consentimento dessa 

Instituição para o contato com os Sujeitos de Pesquisa.  

Desde já agradecemos a sua colaboração.  

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que 

tive foram esclarecidas pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente de que a 

participação da Instituição e dos Sujeitos de Pesquisa é voluntária e que, a qualquer 

momento, ambos têm o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e 

dela retirar-se, sem qualquer penalidade ou prejuízo.  
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Nome do Representante Legal da Instituição: ______________________________ 

 

Assinatura do Representante Legal da Instituição: ___________________________ 

 

 

Declaro que expliquei ao Responsável pela Instituição os procedimentos a serem 

realizados neste estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, a possibilidade de 

retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci 

as dúvidas apresentadas.  

 

 

São Paulo,_______ de _____________________de 2014. 

 

 

_______________________  ________________________________ 

Camila Miccas   Prof. Dr. Maria Eloisa Famá D’Antino 

camila_miccas@hotmail.com  Universidade Presbiteriana Mackenzie 

    Rua Piauí, 181, 6º andar 

    São Paulo - SP   
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ANEXO C 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

Sujeito de Pesquisa 

 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “Adaptação 

Cultural para o Brasil de Matriz de Avaliação das Atividades e Participação para 

Autismo (MAAPA)” que se propõe a adaptar para utilização no Brasil, instrumento 

desenvolvido em Portugal, para avaliar alunos com autismo, matriculados na 

educação infantil. Os dados para o estudo serão coletados com a aplicação do 

instrumento por professores que possuem em sua sala de aula alunos com autismo 

e com a aplicação de um questionário aos professores desses mesmos alunos, para 

verificação da aplicabilidade do instrumento. Os instrumentos de avaliação serão 

aplicados pelo Pesquisador Responsável, e tanto os instrumentos de coleta de 

dados quanto o contato interpessoal oferecem riscos mínimos aos participantes.  

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador 

Responsável para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e 

terá o direito de retirar-se do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade 

ou prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de 

outros participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das 

questões respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas o 

Pesquisador Responsável terá acesso a essa informação), bem como a identificação 

do local da coleta de dados.  

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

   

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que 

tive foram esclarecidas pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente de que a 

participação é voluntária, e que, a qualquer momento tenho, o direito de obter outros 

esclarecimentos sobre a pesquisa e dela retirar-me, sem qualquer penalidade ou 

prejuízo.  
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Nome do Sujeito de Pesquisa: ___________________________________________ 

 

Assinatura Sujeito de Pesquisa: __________________________________________ 

 

Declaro que expliquei ao Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem 

realizados neste estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, a possibilidade de 

retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci 

as dúvidas apresentadas. 

 

São Paulo, ______de_____________________ de 2014.  

 

 

 

_______________________  ________________________________ 

Camila Miccas   Prof. Dr. Maria Eloisa Famá D’Antino 

camila_miccas@hotmail.com  Universidade Presbiteriana Mackenzie 

    Rua Piauí, 181, 6º andar 

    São Paulo - SP  
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ANEXO D 

 

         CONVITE 

          

 São Paulo, setembro de 2014 

 

Sr./Sra. Responsável pelo aluno(a) _______________________________________ 

 

 

A Secretaria de Educação de Barueri em parceria com a Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, estão realizando amplos estudos sobre alunos com o diagnóstico de 

Transtornos Global do Desenvolvimento (conhecido como Autismo). O objetivo do estudo 

vai desde aspectos do diagnóstico até orientação para a escola e para os pais. 

   

 Convidamos o Sr. e a Sra. para participar deste estudo. No caso do seu interesse, 

detalhes do mesmo serão fornecidos pela equipe no dia da avaliação. 

 

Avaliação: dura 2 horas 

Se possível vir com um acompanhante para ajudar a cuidar da criança quando 

a equipe estiver conversando com os pais 

              

 

 

 

DATA:   02 de outubro de 2014     

HORÁRIO:       8:00 

LOCAL:   Secretaria de Educação – CAP – Setor Lilás – Sala 2 

  Rua Cabo PM. José Maria Schiavelli, 125 – Jd. Dos Camargos 

 

 

                           

Secretaria de Educação de Barueri 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 
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ANEXO E 
 

Carta explicativa aos juízes 

 

Prezado Pesquisador, 

 

Eu, Camila Miccas, doutoranda do Programa de Pós-graduação em Distúrbios 

do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie, juntamente com 

minha orientadora, Prof. Dr. Maria Eloisa Famá D’Antino, adaptamos para uso no 

Brasil o instrumento Matriz de Avaliação de Atividades e Participação (MAAPA). 

Esse instrumento foi desenvolvido com base na Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde para crianças e jovens (CIF-CJ) e possui 

duas partes. A primeira com 45 itens com quatro classificadores, e gráfico para perfil 

de funcionalidade do aluno segundo seu nível funcional nas seis diferentes áreas 

avaliadas pelo instrumento. E a segunda denominada Anexo I com exemplos de 

comportamentos e normas desenvolvimentais que complementam a avaliação para 

a MAAPA. 

A MAAPA tem como objetivo avaliar a funcionalidade de crianças com 

autismo em idade pré-escolar (de 3 a 6 anos) e será aplicado pelos seus 

professores. Ao final, é possível formar um gráfico do perfil de funcionalidade do 

aluno segundo sua pontuação no instrumento. 

Nesta etapa de nossa pesquisa, gostaríamos de contar com sua preciosa 

colaboração na avaliação de cada item quanto aos aspectos de objetividade, clareza 

e precisão. 

Por favor, pontue de 0 a 2 sua avaliação em relação à clareza, à precisão e à 

objetividade, sendo que 0 indica discordância total; 1 indica concordância parcial; e 2 

indica concordância total. 

Para os critérios avalie:  

- Clareza: se o item é inteligível e claro mesmo para pessoas com baixo nível de 

escolaridade; 

- Precisão: se o item é específico àquilo que pretende medir e, ao mesmo tempo, 

distinto dos demais; 

- Objetividade: se o item está adequado ao que pretende medir. 
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Utilize o instrumento enviado em anexo a esta mensagem para anotar a sua 

avaliação. O quadro que segue com a MAAPA foi feito para facilitar a avaliação de 

cada item nos três critérios. 

Desde já agradecemos profundamente por sua contribuição. 

  


