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BAFEC - Bateria de Avaliação de Funções Executivas em Crianças 

 

Tartaruga da Ilha  
Instrumento completo de avaliação das Funções Executivas que permite 
situar a criança em diferentes níveis progressivos de complexidade, quer em 
Dimensões Cognitivas (Fluência Verbal, Atenção, Memória, Planeamento) 
quer em Dimensões Emocionais (Teoria da Mente, Compreensão da Ironia, 
Tomada de Decisão com base em Informação Emocional). Permite ainda 
avaliar a interacção entre as Funções Executivas cognitivas e emocionais na 
produção de uma conduta competente (Direccionamento, Flexibilidade). 

  

Ficha  
  

Versão: Portuguesa 

Autor: Isabel Magno 

Idades: 6 aos 10 anos 

Aplicação:  Individual 

Duração: Variável 

Classificação: C 

  

Descrição  
  

A BAFEC procura enfatizar os aspetos mais recentes da investigação na área das Funções Executivas (e.g. 
Hongwanishkul, Happaney, Lee, & Zelazo, 2005), integrando, nos seus objectivos de avaliação, a vertente das 
Funções Executivas quentes ou emocionais. Apresenta um novo paradigma de integração entre funções executivas 
quentes e frias, permitindo obter uma terceira dimensão de Funções Executivas, resultante da interacção ou 
potenciação mútua entre Funções Executivas cognitivas e emocionais. Do ponto de vista teórico, a sua construção 
teve por base a Teoria da Complexidade Cognitiva e Controlo (Zelazo, Frye, & Rapus, 1996), e segundo a qual a 
evolução das Funções Executivas em crianças assenta na progressiva capacidade de utilização simultânea de um 
número crescente de regras ou condições. Este tipo de construção permite avaliar a criança por níveis de 
complexidade em diferentes dimensões quentes e frias das Funções Executivas. O instrumento é apresentado à 
criança como uma história que contém jogos, tendo o formato de um pequeno livro, tornando-a de fácil aplicação 
com óptimos resultados. 

  

Normas  
  

 

  

Correcção  
  

 

  

Material  
  

 Livro da criança; 

 Manual do examinador; 

 Folha de registo e cotação; 

 Folha do Jogo I; 

 Folha dos Jogos II e III; 

 Folha do Jogo IV. 
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