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Gostaria de lhe perguntar sobre algumas atividades que o(a) (nome) consegue fazer atualmente. Tenha presente que as crianças podem 
desenvolver-se e aprender a ritmos diferentes. Por exemplo, algumas começam a falar mais cedo do que outras, ou podem já dizer algumas 
palavras, mas ainda não formar frases. Assim, não há problema se o(a) seu(sua) filho(a) não for capaz de fazer todas as coisas sobre as quais lhe 
vou perguntar. Pode consultar-me se tiver dúvidas acerca da resposta a dar. 

ECD1. O(a) (nome) é capaz de andar numa superfície irregular, por exemplo, numa rua 
acidentada ou inclinada, sem cair? 
 

SIM ...................................................... 1 
NÃO .................................................... 2 
 
NÃO SEI ............................................. 8 

 

ECD2. O(a) (nome) é capaz de saltar levantando ambos os pés do chão? 
 

SIM ...................................................... 1 
NÃO .................................................... 2 
 
NÃO SEI ............................................. 8 

 

ECD3. O(a) (nome) é capaz de se vestir, isto é, de pôr as calças e uma t-shirt, sem 
ajuda?  
 

SIM ...................................................... 1 
NÃO .................................................... 2 
 
NÃO SEI ............................................. 8 

 

ECD4. O(a) (nome) é capaz de apertar e desapertar botões sem ajuda? 
 
 
 

SIM ...................................................... 1 
NÃO .................................................... 2 
 
NÃO SEI ............................................. 8 

 

ECD5. O(a) (nome) é capaz de dizer 10 ou mais palavras, como “mamã” ou “bola”? 
 
 

SIM ...................................................... 1 
NÃO .................................................... 2 
 
NÃO SEI ............................................. 8 

 

ECD6. O(a) (nome) é capaz de falar utilizando frases de 3 ou mais palavras que se 
combinam entre si, por exemplo, “Eu quero água” ou “A casa é grande”? 
 
 

SIM ...................................................... 1 
NÃO .................................................... 2 
 
NÃO SEI ............................................. 8 

 
2ðECD8 
 
8ðECD8 

ECD7. O(a) (nome) é capaz de falar utilizando frases de 5 ou mais palavras que se 
combinam entre si, por exemplo, “A casa é muito grande”? 

 
 

SIM ...................................................... 1 
NÃO .................................................... 2 
 
NÃO SEI ............................................. 8 

 

ECD8. O(a) (nome) é capaz de utilizar corretamente qualquer uma das palavras “eu”, 
“tu”, “ela” ou “ele”, por exemplo, “Eu quero água” ou “Ele come arroz”? 

 

SIM ...................................................... 1 
NÃO .................................................... 2 
 
NÃO SEI ............................................. 8 
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ECD9. Se mostrar ao(à) (nome) um objeto que (ele/ela) conhece bem, como um copo ou 
um animal, (ele/ela) é capaz de dizer o seu nome sistematicamente?  
 
Por “sistematicamente” queremos dizer que (ele/ela) usa a mesma palavra para se referir 
ao mesmo objeto, ainda que a palavra que empregue não seja de todo correta. 
 

SIM ...................................................... 1 
NÃO .................................................... 2 
 
NÃO SEI ............................................. 8 

 

ECD10. O(a) (nome) é capaz de reconhecer pelo menos 5 letras do alfabeto? 
 

SIM ...................................................... 1 
NÃO .................................................... 2 
 
NÃO SEI ............................................. 8 

 

ECD11. O(a) (nome) é capaz de escrever o seu nome? 
 

SIM ...................................................... 1 
NÃO .................................................... 2 
 
NÃO SEI ............................................. 8 

 

ECD12. O(a) (nome) é capaz de reconhecer todos os números de 1 a 5? 
 

SIM ...................................................... 1 
NÃO .................................................... 2 
 
NÃO SEI ............................................. 8 

 

ECD13. Se pedir ao(à) (nome) que lhe dê 3 objetos, como 3 pedras ou 3 feijões, (ele/ela) 
dá-lhe a quantidade correta? 

 
 

SIM ...................................................... 1 
NÃO .................................................... 2 
 
NÃO SEI ............................................. 8 

 

ECD14. O(a) (nome) é capaz de contar 10 objetos, por exemplo, 10 dedos ou 10 cubos, 
sem se enganar? 

 

SIM ...................................................... 1 
NÃO .................................................... 2 
 
NÃO SEI ............................................. 8 

 

ECD15. O(a) (nome) é capaz de executar uma atividade, como colorir ou brincar com 
blocos de construção, sem pedir repetidamente ajuda ou desistir depressa demais?  
 

SIM ...................................................... 1 
NÃO .................................................... 2 
 
NÃO SEI ............................................. 8 

 

ECD16. O(a) (nome) pergunta por pessoas familiares, além dos pais, quando elas estão 
ausentes, por exemplo, “Onde está a avó?”? 
 

SIM ...................................................... 1 
NÃO .................................................... 2 
 
NÃO SEI ............................................. 8 

 

ECD17. O(a) (nome) oferece-se para ajudar alguém que pareça precisar de ajuda? 
 

SIM ...................................................... 1 
NÃO .................................................... 2 
 
NÃO SEI ............................................. 8 

 

ECD18. O(a) (nome) dá-se bem com outras crianças? 
 

SIM ...................................................... 1 
NÃO .................................................... 2 
 
NÃO SEI ............................................. 8 
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ECD19. Com que frequência o(a) (nome) parece muito triste ou deprimido(a)? 
  
Diria que: diariamente, semanalmente, mensalmente, algumas vezes por ano ou nunca? 
 

DIARIAMENTE ................................. 1 
SEMANALMENTE ............................ 2 
MENSALMENTE ............................... 3 
ALGUMAS VEZES POR ANO ......... 4 
NUNCA ............................................... 5 
 
NÃO SEI ............................................. 8 

 

ECD20. Em comparação com crianças da mesma idade, com que frequência o(a) (nome) 
dá pontapés, morde ou bate em outras crianças ou adultos? 

  
Diria que: nunca, com frequência igual ou menor, com frequência maior ou com 
frequência muito maior? 
 

NUNCA ............................................... 1 
COM FREQUÊNCIA IGUAL OU 

MENOR ............................................ 2 
COM FREQUÊNCIA MAIOR ........... 3 
COM FREQUÊNCIA MUITO MAIOR

 .......................................................... 4 
 
NÃO SEI ............................................. 8 

 

 
 


