
MAPEAMENTO DOS DÉFICITS E 
POTENCIALIDADES. SERÁ 
NECESSÁRIO ADAPTAR 
CURRÍCULO? PROVER 
MEDIADOR?
AULA 6



• O que significa ter grau 1, 2 ou 3 no TEA e quais as 

interferências para o trabalho Psicopedagógico. 



VEJAMOS O QUE DIZ O DSM 5 SOBRE A 
GRAVIDADE 

• Nível 3- exigindo apoio muito substancial.

• Nível 2- exigindo apoio substancial

• Nível 1- exigindo apoio.



COMO POSSO SABER SOBRE O NÍVEL?
COMUNICAÇÃO SOCIAL

• Vejamos o que você consegue responder sobre o nível que 

denominamos 3 .

• Apresenta déficits graves na comunicação ou até ausência, sendo 

impossibilitado inclusive para iniciar uma interação social? 

• Quando há tentativa por parte dos outros, há falta de resposta ou 

fala inteligível?

• Há comportamentos incomuns apenas para satisfazer as próprias 

necessidades?

• Reage somente quando há abordagens sociais muito diretas?



NO NÍVEL 2- COMUNICAÇÃO SOCIAL

• Mesmo com a presença de apoio a comunicação é prejudicada?

• Apresenta prejuízos sociais aparentes e dificuldades para 

iniciar uma interação?

• Fala apenas frases simples e apresenta interesses restritos?

•



NÍVEL 1- COMUNICAÇÃO SOCIAL

• Na ausência de apoio , há déficits na comunicação?

• Apresenta dificuldades para iniciar interações e respostas 

atípicas?

• Fala frases completas mas apresenta falhas na conversação?

• As tentativas de comunicação são incomuns ou mal sucedidas?



AGORA VAMOS VERIFICAR O 
COMPORTAMENTO

• No nível 3

• Há inflexibilidade de comportamento, extrema dificuldade de 

lidar com mudanças?

• Os comportamentos repetitivos e restritos interferem no 

funcionamento de diversas esferas?

• Há sofrimento para mudar de foco?



O COMPORTAMENTO NO NÍVEL 2

• Há Inflexibilidade nas ações a ponto de serem observáveis e 

interferem em uma variedade de contextos?

• Há sofrimento ou dificuldade para mudar de foco?



O COMPORTAMENTO NO NÍVEL 1

• Há inflexibilidade no comportamento?

• Há dificuldade para trocar de foco?

• Apresenta problemas na organização e planejamento que 

representam obstáculos para a independência? 



AGORA NÓS JÁ TEMOS UM PERFIL DO 
NOSSO ALUNO/ PACIENTE/APRENDENTE.

• Observem as sugestões de avaliações e as leituras sobre o 

tema! Até lá.


