
 

Avaliação Pedagógica do aluno com TEA 

Elaborado por Dra Dayse Serra. 

 

AVALIAÇÃO DO REPERTÓRIO DO ALUNO 

 

Nome completo: 

Idade: 

Ano de escolaridade que frequenta. 

 

1) Nomeia e reconhece o uso funcional de pelo menos 10 objetos? 

2) Conhece e diferencia cores? 

3) Domina conceitos tais como grande/pequeno; cheio/vazio; curto/comprido etc. 

4) Domina quantidades relacionando com os numerais? 

5) Consegue contar ou recontar cenas? 

6) Consegue fazer listas de tarefas e objetos? 

7) Escolhe objetos para brincar ou estudar? 

8) Consegue imitar através demonstrações? Repetir o que foi dito? Mostrar o que é 

pedido?  

9) Explica com palavras ou gestos a mensagem que deseja transmitir? 

10) Compreende o uso de palavras e ideias? Como ele n a compreensão? 

11) Utiliza adequadamente objetos compatíveis com sua faixa etária? 

12) Consegue montar quebra-cabeça? 

13) Faz cálculos e resolve problemas de acordo com o seu ano de escolaridade? 

14)  Seleciona objetos e imagens por semelhança e por diferença? 

15) Analisa atividade antes de executar? 

16) Encontra pequenas imagens em cenas maiores? 

17) Apresenta criatividade para resolver problemas do cotidiano? 

18) Faz construções? 

19) Reorganiza o que foi desmontado? 

20) Ordena objetos e materiais? 

21) Guarda o que foi utilizado? 

22) Rejeita atividades/ 

23) Toma decisões sobre o que deseja executar? 

24) Apresenta boa coordenação motora ampla? 

25) Apresenta coordenação motora fina desejável para a escrita? Precisa de algum tipo de 

adaptação para este material? 



26) Possui boa coordenação visomotora? 

27) Combina objetos percebendo parte e todo? 

28) Ouve histórias com atenção? 

29) Mantém contato visual com o professor/mediador? 

30) Apresenta comportamento compatível com o ambiente escolar? 

 

  

EM RELAÇÃO AO ANO DE ESCOLARIDADE QUE O ALUNO FREQUENTA, O QUE ELE DOMINA 

E QUAIS SÃO AS SUAS PENDÊNCIAS DE CONTEÚDOS. 

Exemplo: Se um aluno frequenta o 4 ano de escolaridade, você pode rastrear o que ele sabe 

a partir do maternal, caso seja necessário. 

Responder esta avaliação te dará um norte por onde começar o trabalho pedagógico.  

      

 


