As brincadeiras do(a) seu(sua) filho(a)

Como pai/mãe, conhece bem o que o(a) seu(sua) filho(a) sabe ou não fazer. Em baixo
encontra uma lista de atividades. Por favor indique se o(a) seu(sua) filho(a) consegue ou
não realizar essa atividade. Isto é, se já viu o(a) seu(sua) filho(a) a realizar essa atividade
(ou algo similar) deve assinalar “SIM”. Se sabe que o(a) seu(sua) filho(a) não seria capaz
de realizar aquela atividade deve assinalar “NÃO”. Se não tem a certeza se o(a) seu(sua)
filho(a) consegue ou não realizar a tarefa deve assinalar “NÃO SEI”. Por favor responda a
todas as questões.
Por favor tenha presente que estas questões são para crianças entre os 18 meses e os 4 anos.
Algumas atividades poderão ser mais fáceis para o(a) seu(sua) filho(a) e outras mais difíceis. A maior
parte das crianças com a idade do(a) seu(sua) filho(a) não será capaz de realizar algumas destas
atividades.

SIM

NÃO

NÃO
SEI

1

O(a) seu(sua) filho(a) imita coisas como aconchegar um urso de
peluche? (Se não tiver a certeza tente aconchegar um urso de peluche
e depois dê ao(à) seu(sua) filho(a). Diga: Agora aconchega tu o
ursinho).

  

2

Quando esconde um brinquedo à frente do(a) seu(sua) filho(a),
ele/a vai procurá-lo e encontrá-lo? (Tente cobrir um pequeno
brinquedo com um pano ou uma chávena e veja se o(a) seu(sua)
filho(a) descobre o brinquedo).

  

3

O(a) seu(sua) filho(a) consegue colocar uma peça simples, como
um quadrado ou um animal no local correto de um puzzle?

  

4

Alguns brinquedos têm vários buracos e aberturas com
diferentes formas, como círculos, triângulos e estrelas. O(a)
seu(sua) filho(a) seria capaz de colocar as formas nas aberturas
corretas?

  

5

O(a) seu(sua) filho(a) consegue colocar dois pequenos blocos ou
brinquedos em cima um do outro?

  

6

O(a) seu(sua) filho(a) consegue construir, sozinho(a), um puzzle
ou algo similar em que as peças encaixam umas nas outras?

  

7

Se sim, o(a) seu(sua) filho(a) consegue fazer um puzzle com 10
ou mais peças?

  

8

O(a) seu(sua) filho(a) consegue riscar num papel usando um
lápis de cera, lápis de cor ou giz?
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SIM

NÃO

NÃO
SEI

O(a) seu(sua) filho(a) consegue desenhar uma linha mais ou
menos reta num papel?

 

10

O(a) seu(sua) filho(a) vira, ou tenta virar, as páginas de um livro
uma de cada vez?

 

11

O(a) seu(sua) filho(a) faz de conta que um objeto, como um
bloco, é outro objeto, como um carro ou um telefone?

 

12

O(a) seu(sua) filho(a) consegue empilhar três pequenos blocos
ou brinquedos em cima uns dos outros sozinho(a)?

 

13

O(a) seu(sua) filho(a) costuma fazer de conta que faz coisas?
Por exemplo, montar um cavalo ou tomar chá?

 

14

O(a) seu(sua) filho(a) consegue empurrar um carro pelo chão,
com as rodas no chão?

 

15

O(a) seu(sua) filho(a) olha com interesse para as imagens de um
livro?

 

16

O(a) seu(sua) filho(a) aponta para as imagens de um livro?

17

O(a) seu(sua) filho(a) tenta imitar coisas que você faz, tais como
mexer com a colher num copo?

 
 

18

O(a) seu(sua) filho(a) consegue empilhar sete pequenos blocos
ou brinquedos em cima uns dos outros sozinho(a)?

 

19

O(a) seu(sua) filho(a) aponta ou mostra onde estão pessoas ou
objetos quando lhe pergunta: “Onde está a luz?” “Onde está o
papá?” ou “Onde está o ursinho?”

 

20

Alguma vez o(a) seu(sua) filho(a) “fez de conta” que duas
bonecas estavam a brincar ou a falar uma com a outra, ou que
uma dava de comer à outra?

 

21

Alguma vez o(a) seu(sua) filho(a) jogou ao “faz de conta” com
outra criança, fazendo de conta que é outra pessoa, como a
mamã, papá, polícia, ou enfermeiro?

 

22

Alguma vez o(a) seu(sua) filho(a) jogou com outras crianças
jogos que envolvem revezar (dar a vez)?

 

23

O(a) seu(sua) filho(a) copia ações logo após as ter presenciado
(poucos minutos depois)?

 

24

O(a) seu(sua) filho(a) consegue ir sozinho(a) buscar objetos,
como brinquedos, a outras divisões da casa se lhe pedirem?

 

9
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NÃO

NÃO
SEI

25

O(a) seu(sua) filho(a) sabe o sítio dos objetos, como por
exemplo, que o lugar do objeto é numa caixa?

  

26

O(a) seu(sua) filho(a) guarda parte de um biscoito (ou bolacha)
para comer mais tarde, por vontade própria?

  

27

Alguma vez viu o(a) seu(sua) filho(a) a reunir três ou mais
brinquedos antes de começar a brincar com eles?

  

28

Alguma vez viu o(a) seu(sua) filho(a) a agrupar ou empilhar
objetos que se encaixam (blocos, outros brinquedos) sozinho(a)?

  

29

Se o(a) seu(sua) filho(a) quiser alguma coisa fora do seu
alcance, vai buscar uma cadeira ou uma caixa para se colocar em
cima?

  

30

Quando o(a) seu(sua) filho(a) brinca com um telefone, fala pelo
bocal e não pelo recetor?

  

31

Quando o(a) seu(sua) filho(a) bebe de uma caneca, tem cuidado
ao pousá-la, tentando não derramar?

  

32

O(a) seu(sua) filho(a) tenta abrir portas, girar tampas, ou abrir e
fechar tampas de rosca?

  

33

O(a) seu(sua) filho(a) reconhece-se quando se olha ao espelho?

34

Alguma vez o(a) seu(sua) filho(a) usou o dedo indicador para
apontar demonstrando interesse em alguma coisa?
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