
 
 

Sobre a DESSA 
Apoiar seu aluno com as habilidades de que ele precisa 
para ter sucesso 
 

 
Este ano, um aluno sob seus cuidados será avaliado por seu professor ou orientador 
usando o DESSA, um conjunto de avaliações baseadas em pesquisas e ferramentas de 
triagem usadas com alunos do ensino fundamental e médio criado pela Aperture 
Education. 
 
O DESSA medirá a compreensão do seu aluno em habilidades importantes que os 
ajudarão a crescer e ter sucesso ao longo dos anos escolares e mesmo depois de se 
formarem no ensino médio. Essas habilidades são conhecidas como habilidades sociais 
e emocionais e incluem assumir a responsabilidade por suas ações, trabalhar bem com 
os outros e muito mais. 
 
As 8 habilidades medidas pelo DESSA podem ser facilmente ensinadas e aprendidas 
por alunos de todas as idades. Eles estão listados abaixo. 
 
 

8 habilidades avaliadas pela DESSA 
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Autoconsciência Auto Gerenciamento Responsabilidade pessoal Tomando uma decisão 

Comportamento 
direcionado a metas 

Consciência social 
 

Habilidades de 
relacionamento 

 
 

Pensamento Otimista 
 
 



 

O que há de tão importante nessas 8 habilidades? 
 

Essas 8 habilidades são conhecidas como habilidades sociais e emocionais. Eles são 
importantes porque demonstraram ter uma forte relação com o sucesso acadêmico e o 
engajamento positivo nas atividades escolares. São também algumas das principais 
competências que as faculdades e os empregadores procuram ao recrutar. 
 
O DESSA dá aos professores e conselheiros uma compreensão de quais dessas habilidades 
são pontos fortes para o seu aluno e em quais eles precisam de mais instrução. Eles podem 
então adaptar suas instruções ao seu aluno para ajudá-los a desenvolver as habilidades 
nas quais precisam de apoio. 
 
Uma coisa importante a saber sobre o DESSA é que é uma avaliação baseada na força. Isso 
significa que o objetivo é destacar comportamentos positivos, ajudar os alunos a identificar 
coisas nas quais eles já são bons e ajudá-los a aproveitar seus pontos fortes para crescer 
em outras áreas. Por exemplo, se um aluno pontua alto em Comportamento Direcionado a 
Objetivos, mas baixo em Habilidades de Relacionamento, os professores podem ajudar 
esse aluno a usar suas habilidades de definição de metas para melhorar suas habilidades 
de relacionamento. 
 

Que tipo de perguntas a DESSA faz? 
 
Essa é uma ótima pergunta! A DESSA pedirá aos professores que avaliem os 
comportamentos que veem na sala de aula. Exemplos de perguntas DESSA incluem: 

• Com que frequência a criança continuou tentando sem sucesso? 
• Com que frequência a criança se ofereceu para ajudar alguém? 
• Com que frequência a criança fazia as coisas em tempo hábil? 
• Com que frequência a criança trabalhou bem em grupos? 

 
Como os dados do meu filho são usados? 

 
Os dados do seu filho serão usados pelos funcionários da escola / organização para tomar 
decisões sobre o tipo de suporte de que eles precisarão na sala de aula. A Aperture 
Education tem um forte compromisso em respeitar e proteger a privacidade do seu filho. 
Centenas de distritos escolares e programas pós-escolares em todo o país utilizam o DESSA 
e confiam na Aperture Education para proteger os dados de seus alunos. O Aperture 
Education nunca compartilhará os dados do seu filho com terceiros. 
 

Há mais alguma coisa que eu deva saber? 
 

Se você está curioso para aprender mais sobre as 8 habilidades medidas pela DESSA, 
ou deseja trabalhar em qualquer uma das habilidades com seu filho em casa, você 
pode encontrar mais informações e atividades em www.ApertureEd.com/Parent-Portal.  
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