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ENGLISH TO PORTUGUESE SAMPLE
SUBJECT AREA: Education
ENGLISH SOURCE TEXT
Evaluation of Developmental Domains

PORTUGUESE TARGET TEXT
Avaliação das Áreas de Desenvolvimento

Each section may include a summary of standardized testing,
parent/caregiver/early childhood educator information, and
observation of the child. Each of the developmental sections should
include descriptive statements about the child’s present abilities,
strengths, and their unique needs, as based on parent/caregiver/early
childhood educator report, administration of evaluation instruments,
observations, or review of recent evaluation information from other
agencies/programs outside of early intervention. Be sure to include
the functioning level of these skills, including academic information
and progress in appropriate activities for preschoolers.

Cada seção pode incluir um resumo de testes padronizados,
informações do pai/mãe/cuidadores/educadores de primeira infância
e observação da criança. Cada uma das áreas de desenvolvimento
deve incluir declarações descritivas sobre as atuais habilidades, os
pontos fortes e as necessidades próprias da criança, com base no
relato dos pais/cuidadores/educadores de primeira infância, na
administração de instrumentos de avaliação, observações ou revisão
das últimas informações de avaliação de outros órgãos/programas
fora da intervenção precoce. Não deixe de informar o nível de
funcionamento dessas aptidões, incluindo as informações acadêmicas
e o progresso nas atividades específicas para alunos da pré‐escola.

In order to be complete, all sections should include the information
above, as appropriate for an individual child.
The information below may be helpful for families to understand what
developmental skills may be represented in each section. These skills
can be demonstrated within the child’s typical play and community

Para que estejam completas, todas as seções devem conter as
informações acima, conforme o caso de cada criança.
As informações a seguir podem ser úteis para a família entender quais
aptidões podem ser representadas em cada seção. Essas aptidões

activities. This information may help to develop recommendations for
interventions, and for an eligible child, the development of outcomes
or goals, teaching strategies, specially designed instruction, and/or
the location of intervention.
Cognitive Development
This section refers to how the brain functions and includes the
development of thinking, learning, awareness, judgment, and
information processing.
Communication Development
This section includes early development of the communication and
language children use to express themselves, including the child’s
ability to understand (receptive) and communicate (expressive)
wants, needs, and ideas within everyday routines.
Social and Emotional Development
This section includes the child’s ability to engage others including
playing, responding to adults and other children, and expressing their
emotions.
Physical Development
This section includes the child’s ability to move their own body
including control of muscles, ability to sit, stand, move from place to
place, and manipulate toys using both large and small muscle
development.
Adaptive Development
This section includes the child’s self‐help skills such as feeding,
dressing, and toileting.
Other Information
This section may include additional evaluation/assessment
information from other sources or information not covered in

podem ser demonstradas nas brincadeiras e atividades comunitárias
normais da criança. Essas informações podem ajudar na elaboração
de recomendações para intervenções e, para uma criança elegível, na
definição de resultados ou objetivos, estratégias de ensino, instruções
especialmente elaboradas e/ou o local da intervenção.
Desenvolvimento Cognitivo
Esta seção refere‐se ao funcionamento do cérebro e inclui o
desenvolvimento do pensamento, da aprendizagem, conscientização,
julgamento e processamento de informações.
Desenvolvimento da Comunicação
Esta seção inclui o desenvolvimento precoce da comunicação e da
linguagem que as crianças usam para expressar desejos, necessidades
e ideias, inclusive a capacidade de compreensão (receptiva) e de se
comunicar (expressiva), nas rotinas diárias.
Desenvolvimento Socioemocional
Esta seção inclui a capacidade de a criança envolver‐se com outras
pessoas nas brincadeiras, na resposta aos adultos e a outras crianças,
e para expressar suas emoções.
Desenvolvimento Físico
Esta seção inclui a capacidade de a criança movimentar o próprio
corpo, incluindo o controle dos músculos, a capacidade de sentar,
ficar de pé, mover‐se de um lugar para outro e manipular brinquedos
usando a coordenação dos músculos grandes e pequenos.
Desenvolvimento Adaptativo
Esta seção inclui a capacidade de autoajuda da criança para se
alimentar, vestir‐se e nas atividades de higiene pessoal.
Outras Informações

previous sections. It may also include how the information gathered,
including cultural preferences, impacts on the child’s typical routines
and activities. This section might also include learning strengths and
learning difficulties observed and experienced in evaluation and daily
routines and assistive technology needs.

Esta seção pode incluir informações adicionais para avaliação de
outras fontes ou informações não incluídas nas seções anteriores.
Também pode incluir de que modo as informações obtidas, tais como
preferências culturais, impactam as atividades rotineiras normais da
criança. Esta seção também pode abordar os pontos fortes e as
dificuldades de aprendizagem observados e vivenciados na avaliação
e na rotina diária, bem como as necessidades de tecnologias
assistenciais.

Background: Extract from an evaluation report by the Pennsylvania Department of Human Services Office of Child Development and
Early Learning.

