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Name

Grade Level

Teacher

Preschool 3 Social/Emotional Development T1 T2

Plays cooperatively in a group

Separates easily from parent/guardian when dropped off

Demonstrates sharing and turn-taking

Follows classroom routines

Transitions easily between activities

Complies with adult direction

Interacts with peers

Is able to attend to directed activities

Plays with one or more children

Preschool 3 Language/Communication T1 T2

Uses language to communicate with adults

Readily communicates with peers

Follows verbal directions in class

Is easily understood

Demonstrates appropriate pragmatic skills

Uses appropriate language to communicate wants and needs

Follows one-step directions

Preschool 3 Skill Development T1 T2

Holds a book right side up, turning pages one at a time

Listens actively to stories read in a group (i.e. eye contact,

quiet body, body oriented towards speaker)

Can match items by color and shape

Recites numbers 1-6

Shows 1:1 correspondence when counting to 6

Preschool 3 Motor Skills T1 T2

Participates in group motor activities

Is able to imitate simple motor activities

Demonstrates visual-spatial skills

Uses an age appropriate grasp when using a crayon

Is able to position and snip with scissors

Is able to draw lines and shapes by imitation

Preschool 3 Self Help Skills T1 T2

Initiates and follows toileting sequence

Is able to open snack and drink containers

Manages personal items independently

Participates in classroom clean-up
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Pré-escola 3 Desenvolvimento Social/Emocional T1 T2

Brinca de forma cooperativa em grupo

Separa-se facilmente dos pais/responsáveis quando deixado

na escola

Compartilha e troca a vez com os demais

Segue as rotinas da sala de aula

Muda facilmente de uma atividade para outra

Cumpre a orientação de um adulto

Interage com os colegas

É capaz de fazer as atividades direcionadas

Brinca com uma ou mais crianças

Pré-escola 3 Linguagem/Comunicação T1 T2

Usa a linguagem para se comunicar com os adultos

Comunica-se facilmente com os colegas

Segue as instruções verbais da aula

É facilmente entendido

Demonstra habilidades pragmáticas apropriadas

Usa linguagem apropriada para comunicar desejos e

necessidades

Segue instruções de uma etapa

Pré-escola 3 Habilidades de Desenvolvimento T1 T2

Segura o livro com o lado certo para cima, virando as

páginas uma de cada vez

Escuta com atenção as histórias lidas em grupo (ou seja,

contato visual, sem se mexer muito, corpo orientado para a

pessoa que está lendo)

Combina itens por cor e forma

Fala os números 1-6

Mostra a correspondência 1:1 ao contar até 6

Pré-escola 3 Habilidades Motoras T1 T2

Participa das atividades motoras em grupo

É capaz de imitar atividades motoras simples

Demonstra habilidades visuais-espaciais

Usa uma pegada apropriada para a idade ao usar um giz de

cera

É capaz de posicionar e cortar com a tesoura

É capaz de imitar o desenho de linhas e formas

Pré-escola 3 Habilidades de Autocuidado T1 T2

Inicia e segue a sequência no uso do banheiro

É capaz de abrir recipientes de lanches e bebidas

Organiza os itens pessoais de forma independente

Participa da limpeza da sala de aula
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Seguro

Em desenvolvimento

Iniciando

Ainda não está pronto para

ser avaliado

Não avaliado neste

momento
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