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Name

Grade Level

Teacher

Preschool 4 Social Development T1 T2

Follows classroom routines

Shares space, toys, materials

Demonstrates age appropriate attention span

Displays emotions appropriately

Waits briefly for turn

Explores environment and attempts new experiences

Makes effective transitions

Preschool 4 Language/Communication T1 T2

Follows verbal two step directions

Uses language to communicate for a variety of purposes

Uses a combination of dictation and drawing to give

information about a topic

Continues a conversation through multiple exchanges

Asks for help from an adult when needed

Preschool 4 Literacy (*with prompting and support) T1 T2

Identifies some uppercase letters

Recognizes some lowercase letters with emphasis on letters

in one's name

Recognizes one’s own name in print

*Retells a sequence of events from a story read aloud

Listens actively as a member of a group to age-appropriate

literature read aloud

*Recognizes and produces rhyming words

Preschool 4 Mathematics T1 T2

Identifies eight basic colors

Is able to sort, categorize and classify by more than one

attribute

Identifies two dimensional shapes using appropriate

language (circle, square, rectangle, triangle)

Recognizes and names written numerals 0 - 10

Shows 1:1 correspondence up to 10

Uses concrete objects to model real-world addition and

subtraction problems up through five

Preschool 4 Motor Skills T1 T2

Holds crayon/pencil using age appropriate grasp

Independently holds scissors and cuts out basic shapes

Is able to copy lines and shapes

Prints some upper case letters with emphasis on name

Preschool 4 Self Help Skills T1 T2

Follows hand washing and toileting sequence independently

Manages snack/drink items independently

Manages personal items independently

Initiates and follows through with classroom clean up
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Pré-escola 4 Desenvolvimento Social T1 T2

Segue as rotinas da sala de aula

Compartilha espaço, brinquedos e materiais

Demonstra capacidade de atenção apropriada para a idade

Demonstra emoção apropriadamente

Espera brevemente pela sua vez

Explora o ambiente e tenta novas experiências

Faz transições efetivas

Pré-escola 4 Linguagem/Comunicação T1 T2

Segue instruções verbais de dois passos

Usa linguagem para se comunicar para uma variedade de

propósitos

Usa uma combinação de ditado e desenho para fornecer

informações sobre um tópico

Continua uma conversa por meio de várias trocas

Pede ajuda de um adulto quando necessário

Pré-escola 4 Alfabetização (*com estímulo e ajuda) T1 T2

Identifica algumas letras maiúsculas

Reconhece algumas letras minúsculas com ênfase nas letras

do próprio nome

Reconhece o próprio nome escrito

* Reconta uma sequência de eventos a partir de uma história

lida em voz alta

Ouve ativamente como membro de um grupo a literatura

apropriada para a idade lida em voz alta

*Reconhece e produz palavras rimadas

Pré-escola 4 Matemática T1 T2

Identifica oito cores básicas

É capaz de separar, categorizar e classificar por mais de um

atributo

Identifica formas bidimensionais usando linguagem

apropriada (círculo, quadrado, retângulo, triângulo)

Reconhece e nomeia números escritos de 0 a 10

Mostra correspondência de 1 em 1 até 10

Usa objetos concretos para modelar problemas de adição e

subtração do mundo real até cinco

Pré-escola 4 Habilidades motoras T1 T2

Segura giz de cera/lápis de forma apropriada para a idade

Segura tesouras de forma independente e corta formas

básicas

É capaz de copiar linhas e formas

Imprime algumas letras maiúsculas com ênfase no nome

Pré-escola Habilidades de Autocuidado T1 T2

Segue a sequência de lavar as mãos e ir ao banheiro de

forma independente

Cuida/faz seu próprio lanche e bebidas de forma

independente

Cuida dos itens pessoais de forma independente

Inicia e mantém a limpeza da sala de aula
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