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Descrição
Principais vantagens




Permite a identificação da lateralidade dominante
A partir dos 4 anos de idade
Aplicação individual nas formas papel ou informatizada

O Q-LADO permite uma administração via papel ou directamente através do computador.
É constituído por um conjunto de provas estruturadas, de fácil aplicação em ambiente amigável, administrada
exclusivamente com recurso a materiais diversos ou com uma opção mista associando o computador e materiais.
Os resultados são tratados informaticamente. Não sendo um teste de identificação de quadros de dislexia ou de
dificuldades de aprendizagem, dá, porém, pistas que permitem aprofundar o processo de avaliação nesta área.
O Q-LADO é, sem dúvida, um excelente instrumento de avaliação complementar do TICL.
Identificação das Provas
1.

Lateralidade Própria (11 itens)
Identificação da lateralidade em relação a si próprio

2.

Dominância Lateral (8 itens)
Mão (movimentos finos e grossos)
Pé
Olho

3.

Ponto Focal predominante (4 itens)
Ponto focal dominante na perceção de áreas

4.

Lateralidade do Outro (4 itens)
Identificação da lateralidade em relação ao outro

5.

Perceção Espacial (4 itens)
Capacidade de perceção espacial com desenhos

6.

Simetrias (8 itens)
Identificação de figuras idênticas e diagnóstico de percepção em espelho

7.

Letras em Espelho (8 itens)
Identificação de figuras idênticas e diagnóstico de percepção em espelho

8.

Padrões Idênticos (4 itens)
Identificação de figuras idênticas e percepção de diferenças

9.

Perceção de Diferenças (4 itens)
Identificação de figuras idênticas e percepção de pormenores
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Objetivos
Trata-se de uma prova original, trabalhada para a população portuguesa, destinada a identificar a lateralidade e que
vem colmatar uma lacuna deste instrumento em língua portuguesa.
Avalia e identifica quadros classificados como lateralidade indefinida, cruzada, invertida, ambidextralidade. Dá
indicações sobre percepção em espelho, deficit de atenção e de concentração, indicações muito úteis para o
despiste de situações de dislexia e de dificuldades de aprendizagem e de leitura.
Normas

Correcção

Material















Manual
CD (inclui manual, folhas de resposta e programa para aplicação via computador)
Caleidoscópio
Caixa com Tampa
2 Cubos
1 Bola
1 Berlinde
1 Ponteiro
1 Tesoura para mão direita
1 Tesoura para mão esquerda
1 Lápis
1 Base em cartolina para colocação da bola
30 Papelinhos Coloridos
Cartões para as provas



Folhas de Resposta
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