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RELATÓRIO INDIVIDUAL 

 
Registro descritivo do desempenho das Habilidades A daptativas , para otimização de 
uma proposta pedagógica, favorecedora de aprendizag ens significativas, para os 
alunos que possuam parecer médico de Deficiência In telectual ( Mental).  

 
Comunicação: 
    Diz respeito às habilidades para compreender e expressar informações por 

meio de palavras – faladas ou escritas, linguagem gestual, digital e de sinais, toques, 
gestos, expressões corporais etc. e para compreender as emoções e as mensagens das 
outras pessoas. 

 
Auto-cuidado: 
    Refere-se às habilidades que asseguram a higiene pessoal, a alimentação, 

o vestuário, o uso do sanitário etc. 
 
Vida familiar: 
   Diz respeito às habilidades necessárias para uma adequada funcionalidade 

no lar, no cuidado com os pertences, com o ambiente doméstico e com os bens da família. 
A participação nos trabalhos domésticos, no convívio e nas relações familiares etc. 

 
Vida social: 
   Refere-se às trocas sociais na comunidade bem como compartilhar, 

cooperar, respeitar limites e normas, fazer escolhas, controlar impulsos, resistir às 
frustrações no relacionamento com vizinhos, colegas, amigos e membros da comunidade. 

 
Autonomia: 
    Habilidades para fazer escolhas, tomar iniciativas, cumprir planejamentos, 

atender aos próprios interesses, cumprir tarefas, resolver problemas, defender-se, 
explicar-se, pedir e buscar ajuda quando necessária etc. 

 
Saúde e segurança: 
   Habilidades para cuidar da saúde, cuidar da segurança, evitar perigos, seguir 

leis de trânsito e outras que visem ao bem-estar e à saúde, desenvolver hábitos pessoais 
adequados, comunicar necessidades, pedir ajuda etc. 

 
 

 
Aluno (a): 
 
 
Professora: _________________________ 

Ano: ___________________________                    
Turma:__________________________ 
Turno: __________________________ 
Bimestre: ________________________ 



Uso comunitário: 
   Refere-se às habilidades necessárias para uma adequada convivência com a 

família, amigos, vizinhos, colegas e membros da comunidade, e ainda, identificar 
ambientes, recursos, suas funcionalidade, e saber utilizá-los. 

 
Lazer: 
   Diz respeito à habilidade para desenvolver interesses e participar de 

atividades de entretenimento individual e coletivo, de acordo com o ambiente cultural e 
comunitário, comportar-se adequadamente, compartilhar, retornar, completar, pedir ajuda, 
cooperar etc. 

 
Trabalho: 
   Habilidades para realizar um trabalho em tempo parcial ou total, 

comportando-se apropriadamente, cooperando, compartilhando, concluindo as tarefas, 
tomando iniciativas, administrando bem o salário, aceitando a hierarquia, as próprias 
limitações e dos demais, realizando atividades independentes etc. 

 
Funcionalidade acadêmica: 
   Refere-se às habilidades relacionadas à aprendizagem dos conteúdos 

curriculares propostos pela escola que têm relação com a qualidade de vida da pessoa, 
como ler, escrever, calcular, obter conhecimentos científicos, sociais, relativos a 
sexualidade e outros que permitem maior funcionalidade na vida, independentemente no 
nível escolar alcançado. 

 
 1° Bimestre: 
______________________________________________________________
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2° Bimestre: 
______________________________________________________________
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______________________________________________________________
______________________________________________________________
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3° Bimestre: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
  
4° Bimestre: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Gestor: ________________________________________________ 
 
Coordenador Pedagógico: ________________________________________________ 
 
Professor regente: ________________________________________________ 
 
Professor de recursos: ________________________________________________ 
 
 
 

   Anápolis, ________de _____________________de _______ 
 


