
AVALIAÇÃO DO VÍNCULO COM 
A APRENDIZAGEM E DOS 
COMPORTAMENTOS QUE 
INTERFEREM NO APRENDER.
AULA 4



ANTES DE PENSARMOS EM 
APRENDIZAGEM...

• Não existe a possibilidade de pensar em aprendizagem 

sistemática sem pensar antes em regulação do comportamento. 

• Uma criança que apresenta agressividade, auto mutilação, 

birras intensas e vínculo negativo com o ambiente de 

aprendizagem, não fará adesão ao currículo proposto, certo?



COMO AVALIAR O VÍNCULO COM O 
AMBIENTE DE APRENDIZAGEM?

• Mesmo quando o aluno não é verbal ele indica que não quer 

permanecer na escola? Sai da sala a todo instante e se o seu 

professor ou professor de apoio não acatar seu pedido, há 

desregulação emocional?

• Chora para entrar na escola, para sair ou para encerrar uma 

atividade?



CONTINUAÇÃO

• Há persistência em buscar o isolamento e não aceita brincar 

com seus pares ou dividir brinquedos?

• Mesmo nas atividades livres mantém distância dos demais?

• Está sempre buscando atividades diferentes do que a turma 

está realizando? 



• Demonstra afeto ou satisfação na presença de algum 

profissional em especial na escola? Quem ou quais pessoas?

• Já apresentou algum episódio de agressividade? O que ocorreu 

antes ou depois do evento?

• Como reage ao toque físico?

• Como reage a demonstrações afetivas dos adultos?

• Apresenta empatia?



• Como demonstra o seu humor?

• Percebe os interesses de quem está a sua volta?

• Percebe a presença do seu interlocutor, professores, colegas de 

sala?

• Apresenta déficits na reciprocidade sócio-emocional?



ALGUMAS SUGESTÕES.

• Assista ao documentário sobre a Vida de Helen Keller, ou se 

preferir, a História Animada de Helen Keller. Apesar de história 

ilustrar um caso de surdocegueira adquirida e não TEA, as 

obras nos ensinam muito sobre a interferência do 

comportamento na aprendizagem. Observamos também a 

importância do envolvimento da família na situação. 



CONTINUAÇÃO

• É importante que a família seja parceira do processo de 

educação sistemática e por isso a Psicoeducação é 

indispensável.



ATÉ A AULA 5!

• Continue realizando as leituras!


