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Resumo TERAPIA OCUPACIONAL E PROFESSOR NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

HABILIDADES MOTORAS E DE INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL. 

BALEOTTI, Luciana Ramos1, SANTOS, Ludmila Aparecida2, ZAFANI, Mariana Dutra3. 

Faculdade de Filosofia e Ciências, UNESP, campus de Marília/SP/Brasil. Nos últimos anos tem-se 

enfatizado a importância de ações intersetoriais entre a saúde e educação no contexto da educação 

inclusiva de alunos com as mais variadas deficiências. Entretanto, pouco se sabe sobre as 

possibilidades da parceria entre terapeutas ocupacionais e professores na inclusão de alunos com 

paralisia cerebral, especificamente em relação às formas de avaliação que possibilitem o 

estabelecimento de estratégias de intervenção conjuntas. Objetivou-se avaliar as habilidades motoras 

de crianças com paralisia cerebral no desempenho de atividades escolares e propor estratégias para 

viabilizar a participação dessas crianças em atividades. Participaram do estudo duas crianças com 

paralisia cerebral, sendo uma do gênero feminino com diparesia, denominada C1 e outra do gênero 

masculino com hemiparesia, denominada C2, ambas inseridas em classe regular da Educação Infantil 

II, e seus respectivos professores. Para a coleta de dados foram utilizados dois instrumentos, sendo: 

1) roteiro de entrevista aplicado individualmente ao professor, objetivando a identificação de três 

atividades elencadas pelo mesmo como difíceis de a criança realizar; 2) Escala de Habilidade Motora 

da School-AMPS. Esta foi utilizada para coletar os dados durante a observação de procedimento de 

filmagem de cada criança em ambiente naturalístico, realizando as atividades previamente indicadas 

pelo professor durante a entrevista. A partir da observação da filmagem o desempenho de cada criança 

foi avaliado e pontuado na escala motora da School-AMPS. A análise de dados da entrevista foi 

subsidiada pela abordagem qualitativa e a análise de dados da School-AMPS foi feita com base na 

pontuação obtida pela criança em cada um dos itens da escala motora. Os resultados da entrevista 

revelaram que, na percepção do professor, as atividades difíceis de as crianças realizarem se referiam 

aquelas que demandam coordenação motora fina e manuseio de materiais escolares, tais como escrita, 

pintura, recorte e colagem. Os dados da School-AMPS evidenciaram as habilidades e os aspectos 

funcionais que podem ser estimulados pelo professor no contexto educacional. Este estudo 

possibilitou verificar a participação e/ou a restrição em atividades reais e significativas para o sujeito, 



 

 

bem como intervenções interdisciplinares, entre terapeutas ocupacionais e professores, no processo 

de inclusão de alunos com paralisia cerebral.  

________________________________ 

1Doutora em Educação, Docente do Curso de Terapia Ocupacional do Departamento de Fisioterapia 

e Terapia Ocupacional, UNESP – Marília, SP/Brasil. E-mail: baleotti@marilia.unesp.br. 2Terapeuta 

Ocupacional. Aprimoramento Profissional em “Terapia 

Contato: baleotti@marilia.unesp.br; ludimilas.to@gmail.com; marianadz@ig.com.br  

 

 

 

 

 

 

 

 


