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Parents, please complete the preschool readiness checklist below and return it with the completed 
Student Application.  Pais, por favor completar a lista de avaliação da prontidão da criança para ingressar na pré-escola 
da PACA e entregar junto com a Solicitação de Admissão preenchida.

Student Name:
 Nome do aluno         First Name - Primeiro Nome           Middle Name - Segundo  Nome          Last Name - Sobrenome

não usa mais fraldas

sabe abotoar/desabotoar e abrir/fechar zíper 

alimenta-se sozinho(a) com pouca ou  
nenhuma ajuda

consegue permanecer na escola período integral
 (8h10 – 15h20)

consegue dormir sem a presença dos pais

consegue adaptar-se aos horários de lanche

pronto para ficar longe de casa e dos pais 

capaz de se adaptar a novos locais e pessoas

sabe controlar-se

Desenvolvimento Emocional

Desenvolvimento Físico

brinca com outras crianças regularmente

relaciona-se bem com outras crianças

sabe repartir e aguardar a sua vez

capaz de seguir instruções de outros adultos 

capaz de se concentrar numa tarefa ou 

than his/her parents

minutes

além de pai e mãe

projeto por alguns minutos

your child speaks at home.
Por favor indique abaixo qual(is) idioma(s) 
seu(sua) filho(a) fala em casa.

Desenvolvimento da Linguagem

Desenvolvimento Social

no help

(8:10 – 3:20)

Outras observações 

Physical Development 

potty-trained

zip and button pants/shorts

feed himself/herself with little or 

able to maintain the school schedule

able to sleep without parents being there

adapt to school snack and lunch times

Emotional Development

ready for separation from home and parents

able to adjust to new places and people

maintains self-control

Social Development

plays with peers regularly

gets along with other children

learning to share and take turns

takes directions from adults other 

focus on one project or task for several 

Language Development

Please list below what language(s) 

______________________________

______________________________

Any other observations?

______________________________

______________________________


