
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul
Secretaria Municipal da Saúde

RELATÓRIO DA ESCOLA PARA O SERVIÇO DE SAÚDE 
QUESTIONÁRIO SNAP-IV  

NOME:                                                                                                                   DN:

ESCOLA: 

SEXO: IDADE: ANO/ SÉRIE: Etnia:

AVALIADO POR:                                                                                    (      ) PAIS     (      ) PROFESSOR

Nº DE ALUNOS DA CLASSE:  

Para cada item, marque a coluna que melhor descreve esta criança: Nenhum
pouco 0

Um pouco
1

Bastante
2

Demais
3

1. Não presta atenção aos detalhes ou comete erros por falta de cuidado.

2. Tem dificuldade em manter atenção em tarefas ou brincadeiras.

3. Parece não escutar quando lhe falam diretamente.

4.  Não  segue  instruções  ou  falha  em  terminar  temas,  tarefas  ou
obrigações.

5. Tem dificuldades em organizar tarefas e atividades.

6.  Evita,  não gosta  ou reluta  em participar  de atividades que exigem
esforço mental.

7. Perde coisas com facilidade (brinquedos, material escolar).

8. É distraído por estímulos alheios.

9. É esquecido nas atividades diárias.

10. Inquieto com as mãos e os pés.

11. Não consegue permanecer sentado.

12.  Corre  ou  escala  em  demasia  em  situações  nas  quais  isso  é
inadequado.

13. Tem dificuldade para brincar ou se envolver silenciosamente no lazer.

14. Esta "a mil" ou age como se estivesse "a todo vapor".

15. Fala demais.

16. Responde às perguntas antes de serem completadas.

17. Tem dificuldade em aguardar a vez.

18. Interrompe os outros ou se intromete (conversas e brincadeiras).

19. Descontrola-se.

20. Discute com os adultos.



Para cada item, marque a coluna que melhor descreve esta criança: Nenhum
pouco 0

Um pouco
1

Bastante
2

Demais
3

21. Desafia ativamente ou se recusa a atender a pedidos ou regras de
adultos.

22. Faz coisas de propósito que incomodam outras pessoas.

23. Culpa os outros por seus erros ou mau comportamento.

24. É irritável ou facilmente incomodade pelos outros.

25. É raivoso e ressentido.

26. É malvado ou vingativo

Outras observações relevantes: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Data               /             /                                                _______________________________________
                                                                                                    Responsável pelo encaminhamento 


