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BAPAE — Bateria de Aptidões para a
Aprendizagem Escolar

Autor(es):

Mª Victoria de la Cruz

Versão:

Portuguesa

Tipo de aplicação:

Individual ou colectiva

População:

Crianças: 6+ anos de idade (1º ciclo do
Ensino Básico

Tempo de aplicação:

Aproximadamente 60 minutos

Objectivos:

A BAPAE avalia um conjunto de aptidões
básicas, necessárias à aprendizagem
escolar: compreensão verbal, aptidão
numérica e aptidão perceptivo-visual. Os
resultados obtidos nesta bateria permitem
adequar a programação e as tarefas
escolares às crianças com quem se
trabalha.
Percentis e Eneatipos

Tabelas de normas:

 Nível escolar: 1º e 2º anos do 1º Ciclo do
Ensino Básico

 Nível etário: 6 anos; 7 anos; 8+ anos
Materiais incluídos no
Kit Completo:

Sugere-se como método de
intervenção, complementar a este
instrumento de avaliação, o
programa PDA — Programa de Desenvolvimento de Aptidões para a Aprendizagem Escolar.

 Manual Técnico (1)
 Folha de Respostas (pacote de 25 ou 100)
 Grelha de Correcção

A elaboração da bateria de aptidões para a aprendizagem escolar (BAPAE) é a resposta à ideia de oferecer um
instrumento de fácil utilização que contribua para o
conhecimento das características de um grupo ou classe e dos
aspectos particulares dos alunos que a formam. Esta informação,
juntamente com outras considerações, será muito útil, quando se
fizer a programação escolar,
possibilitando a sua adaptação às características do grupo, de
modo a que seja possível incrementar o seu rendimento.
A prova permite, ainda, o diagnóstico de dificuldades
individuais por forma a, desde o primeiro momento, ajudar o aluno
a ultrapassá-las e a adaptar-se de forma equilibrada ao seu papel
de estudante. O diagnóstico tardio contribui, muitas vezes, para
que a criança cristalize um auto-conceito negativo face ao seu
desempenho escolar, criando expectativas negativas em relação
à sua eficácia como estudante.

A BAPAE é composta por 5 provas que avaliam as seguintes
aptidões:
1.
2.
3.
4.
5.

Compreensão Verbal
Espacial
Numérica
Perceptiva — Constância da Forma
Perceptiva — Orientação Espacial

Preços(acresce 23 % de IVA)
KitCompleto(com100Folhasderespostas)

115,45 €

KitCompleto(com25Folhasderespostas)

76,43€

ManualTécnico

48,78 €
54,47 €

FolhadeRespostas(pacotede100)
FolhadeRespostas(pacotede25)

GrelhadeCorreção

15,45 €
12,20 €

Exemplos de itens da prova Compreensão Verbal
Tarefa: Assinalar os desenhos que correspondem à característica indicada pelo examinador (p.e., marcar o desenho que mede
o calor que faz).

Exemplos de itens da prova Aptidão Espacial
Tarefa: Assinalar a alternativa de resposta que completa o desenho modelo.

Exemplos de itens da prova Aptidão Numérica
Tarefa: Assinalar os desenhos que correspondem às características indicadas pelo examinador (p.e., desenho menor, penúltimo,
6+2,etc.).

Exemplos de itens da prova Aptidão Perceptiva — Constância da Forma
Tarefa: Assinalar os desenhos que são iguais ao modelo apresentado como modelo.

Exemplos de itens da prova Aptidão Perceptiva — Orientação Espacial
Tarefa: Assinalar os desenhos cuja orientação é a mesma que o desenho apresentado como modelo.

