
Questionário para pais 
Entrada e triagem no jardim de infância 

Histórico médico: 

● Seu filho passou algum período na unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN)? Em 
caso afirmativo, qual foi o motivo?   
  

Saúde e desenvolvimento infantil 
● Descreva qualquer histórico de saúde significativo que devemos saber.   

  
  

● O seu filho é treinado para usar o banheiro? Em caso negativo, em que parte do 
processo ele se encontra?   
  

Desenvolvimento social e emocional: 
● Seu filho se sente confortável ao ficar com uma babá ou outro cuidador?    

● Seu filho tem oportunidade de brincar com outras crianças remotamente ou 
pessoalmente? 
Especifique.   

● Seu filho pode brincar de forma colaborativa com outras pessoas? (por exemplo: 
trabalhando juntos para construir um castelo, jogando o mesmo jogo imaginário) Em 
caso afirmativo, por quanto tempo?   

● Você tem dúvidas com relação à dificuldade do seu filho em prestar atenção ou ficar 
sentado quieto? Em caso afirmativo, compartilhe as suas ideias.   
  

● Seu filho costuma parecer distraído quando você está falando com ele?   

● Seu filho geralmente gosta de brincar e conversar com coleguinhas da mesma idade?   

● Seu filho tem "reações extremas"? (Ou seja: acessos de birra, choro, gritos, raiva 
excessiva, etc.) Em caso afirmativo, com que frequência ocorrem, quando ocorrem e 



você sabe quais são os gatilhos?   
  

Experiências de aprendizagem: 
● O seu filho frequentou a pré-escola/creche antes? Em caso afirmativo, diga onde ele 

frequentou: 
  

● Seu filho trabalha com algum provedor externo? (ou seja: terapeutas, assistentes sociais, 
fonoaudiólogo ou terapeuta ocupacional)    

● Quantas horas por dia seu filho passa em frente a uma tela? (ou seja: tablet, telefone ou 
TV)    

Desenvolvimento da linguagem: 
● Que língua(s) é (são) falada(s) em casa?   

● Seu filho parece mais quieto, menos vocal do que os seus colegas?    

● Seu filho parece muito preocupado, tem muitos medos ou mostra sinais de ansiedade? 
Em caso afirmativo, compartilhe as suas ideias.    
  

● Seu filho pode usar palavras para ter as necessidades atendidas? (ex: posso beber 
água? Posso ir ao banheiro? Estou com fome.)    

● Seu filho conversa com amigos ou parentes que o visitam?    

● Seu filho pode seguir as instruções adequadas para a idade? (por exemplo: coloque seu 
casaco e sapatos)    

Informação adicional: 
● Compartilhe três detalhes que você acha que seriam úteis para os professores, 

enfermeiro, conselheiro escolar e diretor do seu filho estarem cientes. 
1.    

  

2.    
  

3.    



  

● Há mais alguma coisa que você acha que devemos saber sobre o seu filho?    
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