
O que é o teste de "Desempenho Educacional"?
Folhas de dicas para as famílias

Assim como os desafios específicos enfrentados pelos alunos que 
recebem serviços de educação especial são variados, também são 
diversas as avaliações disponíveis para identificar deficiências.

Teste Abrangente de Desempenho 
Enquanto o teste de inteligência (consulte a folha de dicas sobre o teste de inteligência) se concentra no 
potencial de aprendizagem dos alunos, o teste abrangente de desempenho se concentra no nível de 
desempenho atual no momento do teste. Eles medem o desempenho em conjuntos de habilidades essenciais, 
incluindo leitura, matemática, linguagem oral e muito mais. Eles são frequentemente usados como parâmetros 
para identificar uma ampla gama de dificuldades de aprendizagem. Testes abrangentes de desempenho 
podem ser administrados por um psicólogo escolar ou outro profissional de saúde mental, professor de 
educação especial ou professor de sala de aula.

Entre alguns tipos comuns de testes de desempenho estão:
Teste de Desempenho Educacional de Kaufman (KTEA)
Teste de Desempenho Educacional de Norris (NEAT)
Teste de Desempenho Individual de Peabody – Revisado (PIAT-R)
Teste de Competências de Desempenho Acadêmico – Leitura, 
Aritmética, Escrita e Compreensão Auditiva (TAAS-RASLC)
Teste de Desempenho Individual de Wechsler (WIAT)
Teste de Desempenho de Alcance Amplo – 3 (WRAT-4)

Como ler os resultados do teste de desempenho:
Os resultados dos testes de inteligência (QI) geralmente perman
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ecem constantes ao longo do tempo, enquanto 

os resultados dos testes de desempenho melhoram à medida que a criança continua a progredir. Os testes de 
QI, desempenho e vários outros são compostos de subtestes. Os resultados dos subtestes são combinados para 
des6 envolver pontuações compostas ou em escala completa. Os pontos fortes e fracos de um indivíduo 
geralmente não são refletidos em suas pontuações compostas; no entanto, eles são refletidos em suas 
pontuações dos subtestes. É importante que os responsáveis tenham acesso aos resultados dos subtestes. Eles 
ajudam a determinar em que os objetivos do IEP devem se basear.
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O que significam os números? Como o de QI e outros testes, os resultados dos testes de desempenho 
assumem que a "média" da criança é de 100 e o "desvio padrão" ou intervalo típico aceitável é de 15. Portanto, 
se seu filho receber 85 em um teste, ele está um desvio padrão abaixo da "norma" (ou média baixa) ou se 
obtiver 115, está um desvio padrão acima da "norma" (ou média alta). Normalmente, é quando um aluno pontua 
mais de um desvio padrão abaixo de 100 (exemplo, 70) que há motivo para preocupação em uma determinada 
área de competência. Além disso, se seu aluno pontuar mais de um desvio padrão acima de 100 (ou seja, 130), 
pode haver habilidades excepcionais nessa área será necessário mais apoio.

Discrepância de QI/Desempenho Dependendo do distrito escolar de seu filho, você pode ouvir algo 
chamado "modelo de discrepância" ao ser avaliado para serviços de educação especial. O modelo de 
discrepância é uma maneira de detectar e comparar as pontuações de um aluno em diferentes tipos de 
testes. Ele compara as avaliações da capacidade intelectual de uma criança com relação a quanto 
progresso ela está tendo na escola (seu desempenho acadêmico). Em alguns casos, pode haver uma 
"discrepância" (diferença) significativa entre vários conjuntos de pontuações. A ideia é que, quando há 
uma diferença como essa, isso é evidência de que uma condição subjacente está dificultando a 

prendizagem de uma criança.
Dicas para as famílias durante o processo de avaliação:

Restori, A. F., Katz, G. S., & Lee, H. B. (2009). A Critique of the IQ / Achievement Discrepancy Model for Identifying Specific Learning Disabilities. Europe’s Journal of Psychology, 5(4), 128-145. 

As famílias devem entender que as avaliações nem sempre 
diferenciam entre deficiências e os resultados de um ensino 
inadequado ou materiais curriculares de baixa qualidade.
Os alunos podem ser mal identificados devido a vieses do 
professor ou do teste. (Consulte “Viés Racial” nas avaliações)
Muitos alunos não atendem aos critérios de discrepância, mas, no 
entanto, se beneficiariam da identificação precoce e do apoio 
para intervir em suas competências.

https://doi.org/10.5964/ejop.v5i4.244
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