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REGISTO DE ESTILO DE APRENDIZAGEM DO ALUNO 

 
Nome do aluno: Manuel 
 
Descrição da situação: 

 
- Tipo de tarefa: Leitura, Escrita, Raciocínio lógico e Realização de Jogos didácticos 
- Materiais:: Computador com software específico e jogos 
- Professores: Helena Frias 
- Outros dados de interesse: Aluno com défice cognitivo e perturbações da linguagem 
 

 

- O Aluno face à Actividade – 
 

1. Entrada sensorial preferente: 

- Visual   

- Auditivo   

- Áudio-visual   

- Outros?   

Quais?.................................................................................................................... 
Observações:…………………………………………………………………….. 
 
2. Grau de atenção 

- Está atento   

- Não está atento   

O que faz?............................................................................................................ 
Observações:……………………………………………………………………… 
 
3. Grau de compreensão das instruções 

- Compreende    

- Compreende com ajuda   

 Verbal               Qual? Reforço oral 
 Física                 Qual? Com suporte de imagens. 
 Gestual               Qual?............................................................................................. 
 Outras                 Quais?........................................................................................... 
  
- Não compreende    

Necessita mais ajudas 
 Qual?...................................................................................................................... 
 Observações:……………………………………………………………………… 
 

4. Modalidade de resposta 

Verbal 
  

Qual? Fala e escrita 

Manipulativo-motor 
  

Qual? Expressão facial e utilização das mãos e braços 

Gestual 
  

Qual?............................................................................ 

Outras  Quais?......................................................................... 
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5. Grau de desenvolvimento da actividade 

- Não inicia a actividade 
O que faz? ………………………………………………… 
Com quê? ............................................................................ 

  

- Inicia a actividade e abandona-a  
O que faz ? Solicita ajuda para completar a actividade   

- Inicia e acaba a actividade  

Obsevações:…………………………………………………………………  
 
6. Estratégias para o desenvolvimento das actividades 

- Não reflexiona e actua da maneira impulsiva   

- Tentativas e erros   

- Planificação da tarefa   

- Outras   

Quais?.................................................................................................................. 
Observações………………………………………………………………… 
 
7. Tipo de erros 

- Não comete erros   

- Comete erros   

Quais? Interpretação e compreensão da instruções 
De que tipo?........................................................................................................ 
Observações:………………………………………………………………  

 

- O Aluno face os materiais – 
 

1. Modo de aproximação: 

- Observa sem participar   

- Escolhe um material e espera instruções    

- Utiliza os materiais de forma caótica, impulsiva e desordenada   

- Utiliza os materiais desenvolvendo uma actividade   

Observações:…………………………………………………………………….. 
 

2. Tipo de material que escolhe 

- Manipulativos e sensoriais   

- Actividades gráficas (lápis, papel…)   

- Jogos de associação   

- Jogos de regras e palavras   

- Outros   

- Quais?....................................................................................................................       
Observações:…………………………………………………………………… 
 

3. Tipo de actividade que desenvolve com esses materiais 

- Jogo estruturado (princípio, desenvolvimento e fim)    

- Jogo não estruturado   

Grupo            

Individual                   

Outro                   

Qual?................................................................................................................. 
Observações:……………………………………………………………………… 



 Anexo 11 

3 
 

 
 

Relações interpessoais 
 

1. Habilidades sociais que manifesta o aluno: 

- Manifesta manifestações positivas (afectivas…)   

- Responde a manifestações positivas (reforços)   

- Expressa manifestações negativas (enfado, gritos, etc.)   

- Responde a manifestações negativas   

- Expressa desejos, necessidades e faz exigências  

- Inicia e mantém uma conversação   

- Escuta os outros durante a conversação   

- Expressa os seus sentimentos   

- Reage perante os sentimentos dos outros  

Observações:…………………………………………………………………….. 
 

2. Interacções 

 Frequência de interacção com os outros 
- Escassa   

-  Normal   

- Elevada  

           
 Que tipo de relações estabelece? 

Grau de actividade: 
- Inactividade total   

- Observação e distância   

- Observação junto dos outros   

- Implicação na actividade   

     Outras ………………………………………………………………………. 
 
Tipo de actividade 

- Adequada   

 - Inadequada/destrutiva   

- Não significativa  

Outra………………………………………………………………………  
 Observações:………………………………………………………………… 
 
Cooperação: 

- Participa   

 - Ouve e atende os outros   

- Partilha  

Observações…………………………………………………………………...  
 
 
Autonomia 

- Exige a presença do professor frequentemente       

- Necessita de reforço constante   

- Propõe as suas actividades, materiais, jogo   

- Faz as suas próprias criações            
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Observações…………………………………………………………………... 
 

Sociabilidade 
- Respeita os colegas   

- Aceita os colegas   

- Partilha com os outros   

Observações…………………………………………………………………... 
 

Pessoas com quem actua habitualmente 
- Adultos, Quem? Professor de Educação Especial   

- Colegas, Quem? Colegas com outras deficiências   

- Outros…………………………………………………   

Observações:…………………………………………………………………. 
 

 

 

Situações de interacções habituais 
 
- Situação estruturada, Qual? Escrita de textos em software específico 
Como se comporta? Bem, porque compreende o que escreve e lê com mais correcção 
- Situação não estruturada, Qual? Jogo no computador 
Como se comporta nesta situação? Bem, se for ele a escolher o que quer jogar. 
Outras, Quais? Actividades em grupo 
Como se comporta? Com alguma irreverência, não gosta de partilhar a atenção 
Observações:………………………………………………………………….. 
 

 
 


