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Perguntas frequentes sobre a avaliação do Kindergarten  

O que é a avaliação do Kindergarten? 

 A avaliação do Kindergarten é um retrato instantâneo de desenvolvimento da sua criança. É exigido por lei do estado de 

Massachusetts que todos os estudantes entrando no kindergarten sejam testados. Isso é feito para determinar se a criança apresenta ou 

não uma necessidade que nos obrigaria a prestar algum serviço para que a criança seja bem sucedida no kindergarten. Vamos dar uma 

olhada no desenvolvimento da fala de cada criança, coordenação motora fina e grossa, e o desenvolvimento cognitivo. As tarefas que 

a sua criança fará inclui construção com blocos, escrita, responder algumas perguntas pessoais simples, dar nome a objetos, apontar 

para as partes do corpo, contar e identificar conceitos. Esta é apenas um exemplo de cada área. Você receberá uma carta pelo correio 

até o final de julho, com os resultados da avaliação da sua criança. 

 

Quanto tempo demora essa avaliação? 

Você deve se preparar para a avaliação demorar no mínimo 60 minutos. O tempo dependerá o número de horários marcados por cada 

hora, como também o nível de conforto de sua criança fazendo o teste. 

 

O que eu faço durante o horário que minha criança está sendo testado? Posso sair? 

Enquanto sua criança estiver sendo testada, você será pedido para preencher alguns papéis sobre o desenvolvimento da sua criança. 

Quando você acabar de preencher os papéis, nós pedimos que você permaneça no local, em caso sua criança acabar mais cedo ou tiver 

algum problema. Sinta-se a vontade de trazer um livro ou revista para passar o tempo! 

 

Minha babá pode levar minha criança na avaliação? 

Não, os pais ou guardiões devem trazer a criança na avaliação. Isso é por que temos formulários que os pais terão que preencher sobre 

o desenvolvimento da sua criança. 

 

O que acontecerá quando minha criança estiver sendo avaliada? 

Sua criança será levada para o meio de uma sala grande, onde terá giz de cera e papel para colorir. Ele(a) então, aguardará sua vez de 

trabalhar com um especialista. Ele(a) vai trabalhar com profissionais especializados em cada uma das áreas de desenvolvimento que 

estarão sendo testados. Cada criança também terá uma avaliação de audição e visão com uma enfermeira da escola. Se houver uma 

segunda língua falada em casa (independentemente se a criança é bilíngüe ou não) ele ou ela participará de um segundo teste do 

idioma com um segundo especialista na linguagem. Depois que ele(a) tiver passado por cada um dos membros da equipe, sua criança 

será acompanhado de volta para a sala de espera para se encontar com você! 

 

Eu posso entrar na avaliação com minha criança? 

É melhor que você se separe da sua criança na sala de espera e deixá-lo participar do teste independentemente. Se sua criança tiver 

algum problema, um de nossos funcionários irá buscá-lo. 

 

O que minha criança deve vestir para essa avaliação? 

Sua criança deve vestir roupas confortáveis que o permitirá movimentar-se. Ele(a) deverá usar calçados que o permite participar de 

atividades motoras; i.e., por favor não use chinelo, ou sapatos de encaixar o pé ou Crocs. 

 

Minha criança tem um IEP (Plano de Educação Individual), ele ou ela precisa participar na avaliação do Kindergarten? 

Sim, sua criança deverá participar da avaliação do Kindergarten. A exceção seria se sua criança tem um IEP abrangente, neste caso a 

Equipe responsável pela sua criança te deixará informado, se sua criança deverá participar ou não. 

 

 

Inglês não é o idioma primário de minha criança, como minha criança participará da avaliação? 

Tradutores de espanhol e português estarão disponíveis para esses estudantes que falam esses idiomas. Se a sua criança fala um idioma 

diferente que esses, você ou um membro da sua família pode ser pedido para acompanhar a criança para fazer tradução se necessário. 


