
CASO 01 

Carolina tem 10 anos de idade e encontra-se devidamente 

matriculada em uma instituição de ensino regular da rede privada. 

Em sala, é muito introspectiva e para se comunicar faz uso de 

desenhos, pois apresenta problemas na comunicação e comumente não 

divide suas experiências com os demais. Sem Motivo aparente ela ri e 

quando ociosa, mostra-se angustiada e se contorce ou pula.  

Possui muita dificuldade na interpretação de textos, pois não 

consegue distinguir metáforas e seu pensamento se dá de forma concreta. 

Caso haja mudança em sua rotina ela se irrita e algumas vezes chora 

ou não aceita tal mudança. 

Apesar da idade, Carolina necessita de ajudar para se vestir, pois 

não consegue abotoar a roupa e amarrar o cadarço do tênis. 

 

CASO 02 

Guilherme tem 07 anos de idade e sua mãe frequentemente recebe 

bilhetinhos na agenda à cerca de seu comportamento, pois o mesmo 

nunca termina suas atividades diárias. Seu caderno está sempre 

incompleto, perde ou esquece com frequência seu material. 

A professora vive chamando sua atenção, pois comete erros por não 

prestar atenção aos detalhes, distrai se com facilidade, uma mosca que 

passa é o suficiente para tirar-lhe à atenção. 

Gosta muito de brincar, mas quando chega o momento de realizar 

suas tarefas de cunho pedagógico reluta, diz que não sabe fazer, etc. 

Sua mesa e seus materiais estão sempre desorganizados e por isso é 

considerado muita das vezes como irresponsável. 

 

 

 

 

 



CASO 03 

 

Mariana tem 08 anos e teve muita dificuldade na alfabetização. A 

família relatou que ela falou tardiamente e muitas das vezes errava a 

pronúncia de algumas sílabas. 

Na escola, a professora percebe que ela possui dificuldade de 

entender conceitos abstratos. Não consegue narrar uma história 

conhecida na devida sequência. 

Além de não possuir orientação temporal e espacial. Para se 

arrumar solicita sempre ajuda, pois não sabe abotoar e amarrar o calçado. 

 

 

CASO 04 

Davi tem 05 anos de idade e sua mãe relatou que quando bebê 

recusava-se em ficar no colo, preferindo ficar no chão. Muita das vezes 

agia como se fosse surdo, pois não respondia quando chamado pelo 

nome. 

Possui alta sensibilidade a sons, principalmente eletrodomésticos, 

como liquidificar e aspirador de pó. Tem preferência por atividades 

individuais e na maioria das vezes se isola. Não possui contato visual e sua 

linguagem se dá por ecolalia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CASO 05 

A mãe de Cláudio que tem 09 anos de idade foi chamada na escola  

após a professora sinalizar que a letra do aluno é ilegível e sua escrita é 

muito desorganizada, além de possuir traços irregulares, pois muita das 

vezes força tanto ao escrever que acaba perfurando a folha de seu 

caderno.  

Além disso, o mesmo não possui orientação espacial, pois sempre 

passa da margem do caderno ao escrever. 

 

 

CASO 06 

Rafaela já repetiu o 5º ano por duas vezes consecutivas e encontra-

se com baixa estima. 

Sua mãe nos relatou que desde muito pequena, ainda na Educação 

Infantil, apresentava dificuldades em realizar atividades aritméticas, tão 

logo apresentou muita dificuldade em lidar com as operações 

matemáticas. 

A professora ao solicitar que Rafaela fosse á secretaria buscar 

algumas informações, percebeu que ela não as guarda, pois ao retornar já 

não sabia o que fora fazer, ou seja, possui dificuldade em cumprir ordens 

e não possui memória para guardar dados e informações. 

Nas aulas de Educação Física, costuma ficar no bobinho e raramente 

consegue pegar a bola, assim como pular corda, etc. 

 

 

 

 

 


