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Introdução 

 
Nas últimas décadas temos vindo a assistir ao crescente interesse pela temática do 

sucesso escolar e pelos factores que poderão estar na sua base. Na sua prática 

profissional, os psicólogos são frequentemente solicitados por pais, educadores ou 

professores para procederem a avaliação de crianças em idade pré-escolar para determinar 

as suas capacidades e promover o desenvolvimento das competências que garantam a sua 

melhor adaptação e futuro sucesso escolar. 

Paralelamente, o aproveitamento escolar inferior às capacidades ou as dificuldades 

de integração ou adaptação ao primeiro ciclo são também das mais frequentes causas para 

a solicitação da avaliação e intervenção psicológica. Mais concretamente, é frequente na 

nossa prática profissional ouvirmos os pais perguntarem se as dificuldades não terão 

surgido por uma entrada demasiado precoce para a escola, bem como, por seu lado, os 

professores e educadores questionarem-nos acerca da “maturidade” das crianças para a 

aprendizagem formal ou entrada na escola. 

Assim, temo-nos confrontado com a dificuldade em encontrar protocolos e 

instrumentos de avaliação que respondam especificamente à questão da prontidão escolar 

das crianças na sua transição do pré-escolar para o primeiro ciclo.  

Na maioria dos sistemas educativos por todo o mundo, a idade cronológica é o 

principal, e muitas vezes o único, critério de admissibilidade para o início da escolaridade. 

Contudo, tem-se prolongado o debate entre educadores, psicólogos, pais e legisladores 

sobre a questão da idade ideal para iniciar a educação formal. Vários estudos foram já 

efectuados, apresentando resultados díspares entre si (Martin, Foels, Clanton, & Moon, 

2004; Bentin, Hammer, & Cahan, 1991, citado por Meisels, 1999), prolongando a questão. 

No entanto, a prontidão escolar é um conceito multidimensional, que vai para além da idade 

cronológica da criança. Podemos assim distinguir entre a admissão escolar, idade a partir da 

qual se estima que as crianças serão capazes de ter bons desempenhos escolares, e a 

prontidão escolar.  

Como forma de dar resposta a este problema, definiu-se uma data como ponte de 

corte para iniciar a escolarização. Assim, actualmente em Portugal as crianças são inscritas 

e entram obrigatoriamente para a escola no ano civil em que completam seis anos até ao 

dia 15 do mês de Setembro desse mesmo ano, ficando condicionados à existência de vaga 

os alunos que apenas completem seis anos a partir dessa data até ao fim do ano. Até há 

pouco tempo havia ainda algumas medidas educativas de excepção, como o adiamento e a 

antecipação escolar, sendo esta última aplicada, por exemplo, nos casos de crianças 

sobredotadas (Seabra-Santos, Pereira, Simões, & Albuquerque, 2002). No entanto, verifica-

se que alguns pais e/ou educadores, de acordo com o conhecimento que têm da sua 

criança e de modo a proporcionar-lhe o que seja mais adequado, tentam encontrar formas 
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de contornar a imposição da idade – mediante o pedido de antecipação do ingresso no 1º 

ciclo ou a matrícula em instituições privadas que possibilitem a frequência antecipada.   

A transição para a escola do 1º ciclo é um momento decisivo na vida de qualquer 

criança, influenciando determinantemente o seu sucesso educativo e equilíbrio sócio-

emocional. Torna-se, então, fundamental que esta seja feita de forma a minimizar a 

probabilidade de insucesso na adaptação à mudança e na aprendizagem. A avaliação 

psicológica pode, então, constituir uma ferramenta útil, precursora de uma adequada 

intervenção para potencializar as mais-valias e recuperar as dificuldades de cada criança. 

Com o conhecimento das características de cada criança, os professores, pais e psicólogos 

estarão em condições de reunir os recursos necessários, adaptar estratégias de ensino e 

aprendizagem, acomodar estruturas e mobilizar serviços, para que todas as crianças 

possam alcançar os melhores resultados possíveis desde o primeiro momento na entrada 

no 1º Ciclo.  

À vista do que acontece noutros países, as concepções de prontidão são a base e o 

fundamento para as práticas de avaliação e mesmo para a construção de instrumentos 

específicos utilizados neste domínio. Assim, dada a especificidade do sistema educativo 

português e do contexto social em que se enquadra este estudo, considerámos ser 

essencial uma caracterização das concepções de um dos grupos que intervêm 

especificamente na avaliação da prontidão escolar das crianças que ingressam no 1º ano, 

os psicólogos. 

Actualmente, pensamos que os psicólogos portugueses estejam já a realizar um 

importante trabalho neste sentido, na avaliação psicológica da prontidão escolar de muitas 

crianças. O exercício destas funções realiza-se em diversos contextos (nas consultas de 

psicologia dos Centros de Saúde e Hospitais, nas instituições ligadas à reabilitação e ao 

ensino especial, em instituições de ensino, etc.) e para dar resposta a pedidos de pais, 

professores, educadores ou outros.  

Desconhecemos, contudo, a existência de uma definição consensual, objectiva e 

positiva do conceito de prontidão escolar em Portugal, que possa nortear e fazer coincidir as 

práticas dos psicólogos com as expectativas e necessidades das crianças, pais, educadores 

e professores nas suas práticas educativas. Assim, considerámos ser importante conhecer e 

caracterizar as concepções e práticas de avaliação da prontidão escolar dos psicólogos 

portugueses, para que possamos contribuir e caminhar para o preenchimento da lacuna que 

ainda se verifica neste domínio no nosso país. 

Para a prossecução deste objectivo geral, foi construído um questionário que 

permitisse a recolha dos dados necessários ao estudo, enviado aos participantes através de 

correio electrónico. Enviamos o questionário para cerca de 300 endereços de correio 

electrónico e obtivemos a participação de 77 psicólogos. 
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Os objectivos específicos deste trabalho foram: 

• Caracterizar as concepções de prontidão escolar dos seus participantes, quanto à 

sua descrição e principais dimensões valorizadas para a definição do constructo; 

• Descrever as práticas específicas de avaliação da prontidão escolar, quanto às 

principais técnicas e procedimentos, e realizar o levantamento dos instrumentos utilizados 

neste domínio; 

• Conhecer a necessidade que os profissionais de psicologia sentem da construção, 

aferição ou validação de instrumentos específicos de avaliação da prontidão escolar, que 

possam assim proporcionar clareza, objectividade e fiabilidade aos resultados obtidos nas 

suas avaliações.  

• Por último, pretendemos ainda apurar como é que os participantes entendiam que 

se deveria proceder no futuro da avaliação da prontidão escolar, nomeadamente se 

concordariam com a generalização desta avaliação a todas as crianças e quais os 

responsáveis pela sua implementação; 

A presente dissertação está dividida em duas partes, uma teórica e outra empírica, 

que passamos a descrever. Na primeira fizemos uma revisão da investigação empírica 

sobre transição e prontidão escolar, bem como a apresentação de alguns modelos 

conceptuais que procuram descrever as várias formas de perspectivar o conceito e a 

avaliação neste domínio. Na segunda parte procedemos à exposição dos aspectos 

metodológicos com a descrição dos resultados e sua discussão, tecendo algumas 

considerações que pretendíamos que contribuíssem para a reflexão e investigação futuras. 
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1. Transição 

O termo transição é normalmente utilizado para definir a evolução de uma etapa de 

um ciclo para outra, aos períodos de passagem de um estágio para o outro no ciclo de vida. 

Cowan (1991) diz que por transição se entende “um processo longo que resulta numa 

reorganização qualitativa tanto da vida interna como do comportamento externo” (p.5). De 

acordo com Rimm-Kaufman e Pianta (2000) o momento de entrada na escola pode ser 

considerado uma transição por vários motivos. Dos 4 aos 7 anos assistimos a mudanças 

transculturais nas crianças, em que estas demonstram uma independência e 

responsabilidade crescentes, evoluções ao nível do desenvolvimento cognitivo e 

modificações fisiológicas, e a entrada na escola correlaciona-se directamente com estas 

alterações. Também as redes de socialização se alteram com a mudança de contexto que é 

significativamente diferente, seja da educação pré-escolar ou de casa para a escola, pois, 

entre outros aspectos, são as mais novas da escola. O ensino formal encerra em si mesmo 

exigências e expectativas de sucesso, que é sentido tanto pelas crianças como pelos seus 

pais e professores. Consequentemente, as interacções entre estes mudam, tornando-se 

intencionais e focadas no progresso académico da criança. Contudo, estas novas 

exigências também se fazem sentir ao nível social e emocional, procurando-se que a 

criança se torne autónoma em relação aos adultos, se saiba relacionar socialmente com os 

seus pares, conheça e cumpra uma rotina, estando alerta e atenta por períodos de tempo 

mais longos. 

Uma investigação conduzida em Portugal por Rodrigues (2005) que pretendia 

comparar a percepção de educadoras de infância e de professoras de 1º ciclo quanto aos 

factores conducentes ao sucesso escolar, realçou a existência de diferenças nas qualidades 

mais ou menos valorizadas nas crianças, sustentando práticas diferenciadas nas duas 

etapas, mas salientou também a falta de articulação que se verifica na transição do pré-

escolar para o ensino básico. Conclui-se que se verifica uma clivagem que tem como 

principal consequência uma descontinuidade de trabalho, exigindo às crianças um enorme 

esforço de adaptação no sentido de reajustar os seus comportamentos e atitudes às 

diferentes expectativas que têm de si educadores e professores. 

Em Portugal, os alunos em idade de transição, na sua maioria a frequentarem o pré-

escolar, não conhecem a escola que irão frequentar e apenas contactam com o professor 

que irá acompanhá-los no 1º ano, no primeiro dia de escola. Os que têm a oportunidade de 

ter um contacto prévio, com a escola ou com o professor do 1º ano, apenas têm um 

encontro rápido e informal, proporcionado pelo educador de infância com o objectivo de 

familiarização com o espaço e ambiente escolares. Contudo, esta estratégia, por si só, não 

é suficiente para uma adaptação eficaz nem garante uma boa transição para a complexa e 

nova realidade com a qual se irão confrontar. 
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Segundo Castro e Rangel (2004) as crianças encaram o processo de transição como 

um “salto” para a escola dos crescidos, adquirindo um novo estatuto e tendo a oportunidade 

de aprender coisas novas e difíceis. O desconhecido traz consigo desconforto, receio e 

ansiedade, mas também se constitui como uma oportunidade para o crescimento pessoal. 

Assim, torna-se imperativo, tanto ao nível da investigação como da prática, abordar 

este momento de transição de uma forma mais estruturada. De acordo com o Modelo 

Dinâmico e Ecológico de Rimm-Kaufman e Pianta (2000), o momento da transição para a 

escolaridade formal é fundamental e desempenha um papel fulcral no sucesso escolar 

ulterior da criança. Tendo em conta que os níveis de sucesso se mantêm relativamente 

estáveis nos primeiros anos e que a intervenção é tanto mais eficaz quanto mais 

precocemente implementada, a qualidade da transição tanto pode actuar como um factor 

potenciador de sucesso com um factor de risco. Os autores defendem que uma 

compreensão completa das competências da criança deve incluir a avaliação da influência 

das relações entre as características da criança e o seu ambiente familiar, escola, pares e 

contexto da comunidade, e acima de tudo, o modo como estas relações mudam ao longo do 

tempo. Recomendam, então que futuras políticas educativas, práticas e investigação sejam 

baseadas nas seguintes três premissas. Em primeiro lugar, a transição para a escola deve 

ser conceptualizada em termos da relação da criança com os seus contextos envolventes. 

Em segundo lugar, também a avaliação da prontidão escolar de qualquer criança deve 

incluir a influência conjunta da escola, casa, pares e comunidade, bem como a relação entre 

estes e os seus efeitos directos e indirectos nas crianças. Por último, a análise deste 

período de transição deve incluir como os contextos e relações mudam ao longo do tempo, 

tornando a mudança e a estabilidade nestas relações aspectos fundamentais do processo 

de transição para a escola. De acordo com este modelo de transição seria possível 

antecipar medidas e práticas educativas que prevenissem dificuldades a populações 

especiais e normativas. 

Algumas medidas tomadas no nosso país, como a publicação da Lei-Quadro da 

Educação Pré-Escolar (Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro), que a estabelece como a primeira 

etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida, ainda que com 

objectivos próprios e específicos definidos pelas orientações curriculares para o Pré-Escolar, 

e mais recentemente o novo sistema de gestão por agrupamentos dos estabelecimentos de 

educação pré-escolar e do ensino básico, com a determinação de um projecto educativo 

comum, pretendem dar resposta a esta necessidade. Contudo, tal como Rodrigues (2005) 

salienta, devem ainda ser encontradas formas de colaboração, de troca de informação e a 

sua efectivação no seio dos agrupamentos de escolas, para que se ultrapassem as 

dificuldades criadas pela falta de articulação entre os dois níveis.  

É neste contexto que, tal como preconizado pelo modelo de Carlton e Winsler (1999), 

o papel do psicólogo pode ser determinante. Segundo estes autores, o psicólogo pode 
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contribuir no processo de transição e apoio à prontidão, actuando como elo de comunicação 

entre educadores e professores, sendo o técnico de referência comum a ambos os 

sistemas. O desenvolvimento de um sistema único e comum de avaliação, permitiria 

implantar práticas de intervenção e orientação psicopedagógica com pais, educadores e 

professores. 

 

2. Prontidão 

Podemos dizer que na literatura científica, a prontidão escolar tem sido encarada por 

duas perspectivas: a prontidão para aprender e a prontidão para a escola (Carlton & 

Winsler, 1999). De acordo com os autores, a prontidão para aprender é compreendida como 

o nível do desenvolvimento em que a criança está apta para aprender algo, enquanto a 

prontidão para a escola indica que a criança é capaz de ter sucesso num contexto 

tipicamente escolar. Segundo estes autores, a prontidão escolar combina ambos os 

conceitos, ou seja, o desenvolvimento precede a aprendizagem e seria, assim, uma 

qualidade que permite à criança ter sucesso no curriculum escolar previsto para o primeiro 

ano e no contexto de uma escola. Esta é uma definição que aponta para que a prontidão 

seja inerente à criança, e portanto será esta a ter de mudar para se adaptar a uma escola já 

existente, homogénea e relativamente estática. 

Numa revisão efectuada por Meiers (como citado em Fertig & Kluve, 2005), o autor 

identifica dois testes utilizados para determinar a maturidade de uma criança para frequentar 

a escola que remontam à Idade Média, demonstrando como a preocupação com este tema 

é tudo menos recente.1 Estes testes salientavam a importância de dois factores 

determinantes que resistem até aos dias de hoje, como o desenvolvimento físico e cognitivo, 

expresso por exemplo, na mudança da percepção que a criança tem do mundo que a 

rodeia. Ainda que actualmente os testes de avaliação do desenvolvimento possam utilizar 

medidas mais refinadas, é um facto que a determinação exacta da maturidade para a 

escolaridade formal continua sem uma fórmula exacta.  

Schorr (como citado em Meisels, 1999) salientou a necessidade de reflectir acerca 

de algumas questões que a avaliação da prontidão escolar suscita: 

1. Poderá a prontidão escolar das crianças ser avaliada sem as afectar? 

2. Poderá ser esta avaliação feita sem resultar em rótulos ou estigmas? 

                                                            
1 Um denomina-se de “Maçã ou Moeda e consiste num pedido de escolha que é feito a uma criança que ainda 
não frequente a escola. Pede-se-lhe que opte entre uma maçã e uma moeda; caso a criança escolha a maçã, 
permanece ao cuidado da mãe; caso escolha a moeda, é considerada como merecedora de instrução nas artes da 
guerra, ou seja, considera-se que tem maturidade suficiente para uma educação formal. O segundo teste, 
conhecido como “A medida Filipina”, defende que se pode determinar a maturidade de uma criança se esta 
conseguir chegar ao lóbulo da orelha esquerda com o braço direito sobre a sua cabeça, então é considerada 
suficientemente madura para ir para a escola. (Fertig & Kluve, 2005) 
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3. Poderão os objectivos da educação pré-escolar ser afectados por passarem a ser 

orientados para a “prontidão”? 

4. Será possível a avaliação para a prontidão escolar reconhecer o carácter único do 

desenvolvimento precoce e aprendizagem? 

5. Se várias crianças não estão preparadas para a escola, poderemos encarar este 

problema como pertencendo à criança ou à comunidade? 

Estas questões são extremamente importantes, pois não só levantam o problema da 

operacionalização da definição de prontidão escolar, como relembram as consequências 

que avaliações psicológicas inapropriadas poderão ter nas crianças ou nos objectivos da 

educação pré-escolar.  

Nos Estados Unidos da América (E.U.A.), o estudo e a preocupação com a prontidão 

para a escolaridade tem tido um peso substancial na história da educação, tendo a sua 

avaliação servido, ao longo de vários anos, para a estratificação de crianças e a divisão em 

grupos de competência. Segundo Cuban (como citado por Meisels, 1999) já em 1919 

existiam cerca de 84 testes estandartizados para o ensino pré-escolar (para a distribuição 

diferenciada por grupos) e primário (para determinar quais as crianças de cinco anos que 

estavam habilitadas para a transição para o primeiro ano escolar e quais deveriam ficar 

retidas). 

Com a evolução da psicologia educacional nos anos 50 e 60, maior ênfase foi ainda 

colocada na estrutura hierárquica do conhecimento: Tyler (como citado por Meisels, 1999) 

dizia que a prontidão para a aprendizagem derivava da análise dos conhecimentos e 

competências requeridas por novas actividades cognitivas. Assim, após a identificação dos 

mesmos, seriam organizados numa hierarquia, desde níveis mais baixos a níveis mais 

elevados de conhecimento. Bruner (como citado por Meisels, 1999) considerava que uma 

criança que está pronta para aprender não o fará, a não ser que alguém lhe ensine algo ou 

lhe crie as condições propícias para que o possa fazer sozinha. Assim, a prontidão não seria 

um fim em si mesmo, mas sim o princípio de um ensino activo e envolvimento na 

aprendizagem. Esperar que as crianças demonstrem prontidão, ao aprenderem algo 

espontaneamente sem intervenção ou preparação do ambiente, é, na sua opinião, 

infrutífero. A perspectiva de Bruner realça a relativização que está inerente ao conceito de 

prontidão. Se a prontidão consiste na mestria na realização de tarefas simples que permitem 

que a criança alcance competências mais elevadas ou complexas, o que consideramos 

prontidão numa criança pode ser um sucesso alcançado há muito por outra, ou um sucesso 

prestes a ser alcançado por outra. De cada vez que se tenta redefinir prontidão escolar em 

termos de um patamar específico, estaremos a omitir desta definição todas as crianças que 

não tiveram experiências ou oportunidades semelhantes na vida para a sua aprendizagem. 

É esta relatividade que impõe mais dificuldades no alcance de um consenso para a 

definição de prontidão.  
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3. Perspectiva de Meisels sobre as concepções e avaliação da Prontidão 
Meisels (1999), numa meta-análise das definições e concepções de prontidão 

escolar encontradas na literatura científica, descobriu que estas se podem categorizar 

segundo os seus pressupostos e principais implicações para a avaliação. Assim, segundo 

este autor, podemos enquadrar as concepções de prontidão numa das seguintes quatro 

categorias: idealista/nativista; empirista/ambiental; construtivista social; e interaccionista.  

 

3.1. Idealista /Nativista 

Esta é uma visão de prontidão escolar que defende que as crianças estão prontas 

para começarem a escola quando atingem um nível de maturidade que lhes permite 

estarem sentadas tranquilamente, focadas no trabalho, envolverem-se com os seus pares 

de modo aceitável e aceitarem indicações dos adultos. O desenvolvimento é apenas 

marginalmente influenciado por forças externas; sendo factores endógenos que controlam o 

comportamento e a aprendizagem, que estão fortemente relacionados. Esta perspectiva é 

frequentemente atribuída aos defensores da filosofia maturacional de Arnold Gesell que, na 

conceptualização do desenvolvimento privilegia a dinâmica interna da criança e consigna 

factores como o envolvimento parental, o ambiente económico, a estimulação educativa, ou 

outros factores sociais para segundo plano. Pressupõe a existência de um “relógio” interno 

na criança que continua a avançar, independentemente da actividade que o rodeia, sendo o 

papel dos educadores o de fomentarem o natural desenvolvimento da criança. Defende-se 

que as crianças estão prontas para aprender, quando estão prontas, e pouco podemos fazer 

para acelerar este processo. A prontidão escolar é resultante de um processo interno, 

independente da manipulação ambiental, pelo que as crianças irão, num determinado 

momento, ser capazes de se concentrarem na escola, focarem-se em actividades novas, 

relacionar-se adequadamente com pares e adultos, e adquirir satisfação por serem parte de 

uma comunidade de alunos.  

 

3.2. Empirista/Ambientalista 

Contrastando com a visão idealista, a concepção empirista de prontidão, define-a 

inteiramente em termos das características práticas do comportamento da criança. Focaliza-

se na evidência explícita da aprendizagem ao concentrar-se naquilo que a criança sabe ou 

consegue fazer (por exemplo, saber as cores, formas, onde mora, como se escreve o 

próprio nome, discriminar objectos semelhantes, contar até 10, saber as letras do alfabeto e 

comportar-se de forma educada e socialmente expectável). Esta perspectiva reflecte uma 

abordagem do desenvolvimento guiada externamente, assumindo que este pode ser quase 

totalmente controlado por eventos e condições que dominam o seu mundo social e cultural. 

A prontidão escolar pode assim ser caracterizada por um modelo de competências 

cumulativas que a posicionam numa hierarquia de tarefas, culminando numa tarefa final, de 
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tal modo que as tarefas intermédias não podem ser cumpridas sem que as anteriores 

tenham sido alcançadas. Enfatiza competências ou experiências específicas adquiridas 

através de orientação externa ou ensino, que são valorizadas como precursoras de uma 

experiência escolar de sucesso, e não como fins em si mesmas. Aqueles que não 

conseguem demonstrar estas competências não estão prontos para a escola e poderão 

necessitar de apoio especial, de um programa de estimulação ou de um ano suplementar no 

pré-escolar. Defende-se ainda que a prontidão é um estado absoluto, um fim pelo qual as 

crianças e os professores podem esforçar-se para alcançar, e que os critérios para a 

prontidão são estáveis e universais. 

  

3.3. Construtivista social 

Esta perspectiva rejeita a noção de que a prontidão é algo interno à criança 

(idealismo) ou algo absoluto e externo à criança em relação ao qual ela deva ser avaliada 

(empirismo). Pelo contrário, encara a prontidão como “um conjunto de ideias e significados 

construído pelas pessoas que de comunidades, famílias e escolas ao participarem na 

experiência educativa das crianças. Estas ideias emergem de valores e expectativas da 

comunidade e estão relacionadas com as crianças individualmente, em termos de atributos 

como a sua idade, género e experiência pré-escolar” (Graue, 1992, p.226, citado por 

Meisels, 1999). Esta visão desvia o focus da avaliação da criança para a comunidade em 

que a criança está inserida, salientando a importância das percepções de professores, pais 

e outros. Love (1995, p.1, citado por Meisels, 1999) nota que o “nível desenvolvimental em 

si mesmo não determina a prontidão, porque as competências e habilidades necessárias 

para o sucesso escolar podem variar substancialmente de uma escola para outra, ou até 

mesmo de uma sala de aula para outra, dentro da mesma escola. Para um determinado 

conjunto de expectativas, pode haver uma variabilidade considerável nas competências 

específicas, que poderão levar ao sucesso no desempenho escolar”. Smith e Shepard 

(1988) no seu estudo de seis escolas, descobriram que as crenças diferenciadas dos 

professores acerca da prontidão derivavam de valores particulares e das suas expectativas, 

mas também do seu treino e experiências pessoais, bem como do próprio nível 

socioeconómico médio da escola. Por outras palavras, a perspectiva construtivista social da 

prontidão renuncia a definições absolutas e vira-se para o contexto para a sua definição. 

Uma criança que pode estar preparada numa comunidade ou até mesmo numa escola de 

uma mesma comunidade, poderá não estar noutra escola ou noutra comunidade.  

 

3.4. Interaccionista 

A última perspectiva em relação à prontidão pode ser descrita como interaccionista, 

pois incorpora informação acerca da criança, bem como informação acerca do meio em que 

a criança é criada e ensinada. Nesta visão, a prontidão é um conceito bi-direccional, pois 
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foca-se simultaneamente na aprendizagem da criança e na capacidade das escolas em 

suprir as necessidades individuais dos seus alunos. Uma vez que diferentes crianças estão 

preparadas para diferentes experiências, e diferentes crianças respondem 

diferenciadamente a estímulos ambientais aparentemente similares, a prontidão é um termo 

relativo. Embora possa ser aplicado a crianças individuais, não é algo inerente nem à 

criança nem ao currículo. É um produto da interacção entre as experiências prévias da 

criança, o seu património genético, o seu estado maturacional e todo o conjunto de 

experiências ambientais e culturais com que se encontra (Meisels, 1999). 

Com o enfoque dual na criança e no ambiente em que a criança está a ser ensinada, 

integra uma ênfase no desenvolvimento da criança, com o reconhecimento de que as 

percepções dos indivíduos presentes no ambiente da criança modelam o conteúdo do que é 

ensinado, aprendido e valorizado. Assim, a interacção relaciona-se com o modo como a 

actividade da criança altera as expectativas do ambiente, assim como o ambiente modifica o 

que a criança é capaz de alcançar. Baseia-se no compromisso de ajudar todas as crianças a 

tornarem-se alunos, e sugere que o sucesso educativo depende da emergência de uma 

relação recíproca entre a escola e a criança, sendo esta relação orientada pelo professor da 

criança.  

A visão interaccionista da prontidão reformula o que antes pareciam opostos, para 

que ambos coexistam sem conflito. As competências da criança não são consideradas como 

totalmente inatas nem apenas contingentes do ambiente, reflectindo contribuições conjuntas 

de herança e experiência. Do mesmo modo, a intervenção educativa não deverá ser 

individualizada (criada como resposta ao conjunto único de competências, experiências, 

sucessos, ou necessidades de cada criança) nem como uma medida única para todos. A 

visão interaccionista assume um conjunto de princípios claros e explícitos, que admitem a 

continuidade na sua realização. Os professores aplicam estes princípios ao documentarem 

o desempenho da criança na escola, avaliando-o em relação com os parâmetros externos, 

formulando planos para o trabalho com a criança, com base nesta informação, e repetindo 

este processo de registo e avaliação ao longo do tempo com base nas experiências 

cumulativas. Deste modo, os eixos da equação da prontidão – a criança e o ambiente 

educativo – são mutuamente alterados e transformados (Meisels, 1999).  

O modelo RTI (Responsiveness to Intervention) enquadra-se nesta perspectiva 

interaccionista de concepção da prontidão escolar. Trata-se de um modelo desenvolvido 

originalmente para identificar e intervir precocemente com alunos com dificuldades de 

aprendizagem. Integra a avaliação e a intervenção num modelo de níveis múltiplos, de modo 

a maximizar o potencial de cada aluno e minimizar os seus problemas. Esta metodologia foi 

desenvolvida com o propósito de constituir uma alternativa ao modelo de identificação das 

dificuldades de aprendizagem pelo critério da discrepância de desempenho. Assim, procura 

prevenir o insucesso escolar através da intervenção precoce, avaliação dos progressos e 
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intensificação da intervenção empiricamente guiada aos alunos que ainda assim manifestam 

dificuldades. Assim, ao invés de esperar que os alunos falhem, ou demonstrem dificuldades, 

como acontece no modelo da discrepância, com o RTI, procura-se identificar e intervir com 

os alunos desde as fases mais precoces (Lyon & Fletcher, 2001).  

 

4. Avaliação da Prontidão Escolar 

A definição do constructo de prontidão é fundamental para que se possa determinar 

os procedimentos da sua avaliação.  

Nas perspectivas que encaram a prontidão escolar de acordo com o modelo 

Idealista/Nativista, uma vez que se preconiza que o desenvolvimento ocorre de acordo com 

estádios pré-estabelecidos, considera-se que é possível medir, através de avaliações 

especializadas, o progresso relativo das crianças à medida que elas vão avançando nos 

mesmos. Nos anos 80 e 90, nos EUA, tornou-se uma cause célèbre para os profissionais da 

área da educação a utilização do “Gesell School Readiness Test” (Haines, Ames & Gillespie, 

1980, citado por Meisels, 1999), para determinar se a criança deveria prosseguir para a 

escola, ficar mais um ano em casa, ou ter mais um ano de pré-escolar. Em certos estados 

começaram inclusivamente a elevar a idade mínima de entrada para a escola, tal era a 

frequência de desempenhos fracos neste teste, indiciando estatisticamente que as crianças 

não estavam a entrar para a escola com a preparação adequada (Meisels, 1987, 1989, 

1992, citado por Meisels, 1999). Contudo, o constructo subjacente e a metodologia de 

avaliação que estava a ser utilizada, derivavam da teoria Maturacional desenvolvida por 

Gesell meio século antes, tendo muito pouca investigação empírica que a suportasse 

(Walker, 1992; Lichtenstein, 1990, citado por Meisels, 1999). 

Na avaliação enquadrada pela perspectiva Empirista/Ambientalista, uma vez que 
defende que a prontidão reside numa série de competências, comportamentos e traços de 

personalidade, estes podem ser avaliados empiricamente e são considerados precursores 

do desempenho escolar de sucesso. A avaliação destas competências tem uma longa 

história, desde os testes de aptidão para a leitura de 1930, que permanecem até hoje. Ao 

longo dos anos, vários instrumentos não têm diferido muito na forma (de escolha múltipla), 

nas características psicométricas (validados externamente uns pelos outros), constructos 

(as competências são reduzidas em partes descontextualizadas), e no conteúdo (sobretudo 

itens de pré-literacia ou literacia). Para além destes testes, outro exemplo da avaliação no 

modelo empirista pode ser encontrado nos testes de avaliação do desenvolvimento (ex.: 

construção com blocos, tarefas de motricidade ampla, desenho, etc), que procuram 

determinar se uma criança adquiriu um conjunto de competências e de aprendizagens que 

consideram essenciais antes da escola. No entanto, não só as crianças adquirem 

competências a ritmos e de formas diferentes, como são extremamente sensíveis às 

oportunidades de aprendizagem. Se não ensinaram as cores ou as formas a uma criança, 
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ou se esta não foi exposta a oportunidades para as aprender, esta informação não poderá 

estar-lhe disponível. Contudo, crianças avaliadas no início do ano pré-escolar com 

desempenhos modestos, podem apresentar grandes subidas nos níveis de aprendizagem, 

bem como crianças que começam por demonstrar competências mais avançadas podem 

estacionar ou até mesmo regredir nos resultados obtidos no final do ano (Meisels, 1987). 

Esta variabilidade demonstra que o problema não está nas crianças, mas sim nos testes. 

Podemos então concluir que não há evidência empírica para este tipo de avaliação para a 

prontidão. 

Na abordagem Construtivista Social assume-se que a prontidão é especificamente 

situacional e muito relativa (Graue, 1992; 1993, citado por Meisels, 1999), não podendo ser 

definida sem referência à forma como o comportamento e o desenvolvimento da criança 

estão a ser suportados (Love, Aber & Brooks-Gunn, 1994, citado por Meisels, 1999). A visão 

construtivista social reconhece que as comunidades locais defendem valores, expectativas e 

normas diferentes para as suas crianças. Diferenças no nível sócio-económico dos pais, na 

sua etnia e nas suas habilitações literárias, bem como nos vários agentes educativos, são 

apenas alguns dos elementos que esta perspectiva defende que devem ser avaliados para 

determinar a prontidão para a aprendizagem escolar. Ou seja, esta perspectiva sustenta que 

para conhecer e avaliar a prontidão de uma criança, é essencial conhecer o contexto em 

que esta cresceu e em que está a ser educada. Os autores supra citados sugerem que se 

implemente uma metodologia ao nível da comunidade para que se recolha informação sobre 

o estado colectivo das crianças no momento da entrada na escola. Deveria avaliar-se todas 

as dimensões individuais de cada criança (bem-estar físico e desenvolvimento motor, 

desenvolvimento emocional e social, interesse pela aprendizagem, uso da linguagem, 

cognição e conhecimento geral), bem como traçar um perfil do status das crianças e das 

instituições de uma determinada comunidade. Assim, poderiam incorporar-se múltiplos 

métodos de avaliação, ou seja, recomendam que se alie a avaliação directa do 

desenvolvimento das crianças, à avaliação indirecta através dos relatórios de pais e 

professores, observação das crianças em grupo, e questionários aos adultos que estão 

inseridos na vida da criança e da comunidade. Esta avaliação deverá ainda ser adaptável às 

circunstâncias locais, reflectindo os valores e características da comunidade em questão 

(centrando o focus não apenas nos seus problemas, mas também nas suas forças e 

recursos disponíveis). Contudo, as limitações desta estratégia derivam precisamente dos 

seus pontos fortes, pois se por um lado, poderíamos recolher um leque muito vasto de 

indicadores que proporcionam um perfil ou retrato geral da prontidão escolar das crianças 

numa comunidade, por outro lado, torna-se necessário recolher informação de pais, 

educadores, e outros agentes de política educativa, uma vez que não está presente uma 

criança individual. Assim, a sua complexidade, o custo potencial e as competências 

necessárias para o fazer não estão disponíveis em muitas comunidades. 
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Na visão Interaccionista defende-se que a prontidão é um constructo relacional, 

assente na interacção entre o perfil da criança e as características do ambiente educativo. 

É, assim, o produto de um conjunto de decisões educacionais que são diferenciadamente 

esculpidas pelas competências, experiências e oportunidades de aprendizagem que a 

criança teve e as perspectivas e objectivos da comunidade, escola e professor. Quando a 

prontidão é definida como uma interacção, há duas condições que são críticas para a sua 

avaliação. Primeiro, têm de existir oportunidades sustentadas para que ocorram interacções 

entre a criança e o professor. E em segundo lugar, estas interacções terão de ocorrer ao 

longo de um certo tempo e não apenas numa única ocasião. Estas duas condições implicam 

que a prontidão reside no focus conjunto da criança e do ambiente educativo e o 

reconhecimento de uma dimensão temporal na avaliação da prontidão. Esta visão não 

defende que possamos olhar para todas as crianças elegíveis de uma comunidade num 

determinado dia e avaliá-las para determinar a sua prontidão. Mas sugere, no entanto, que a 

prontidão apenas pode ser avaliada ao longo de algum tempo e em contexto.  

A metodologia RTI proporciona-nos o tipo de avaliação da prontidão que serve estes 

propósitos: a avaliação do desempenho baseado no currículo que pode ser vista como um 

meio para ajudar os professores e as crianças a atingir o seu máximo potencial na educação 

pré-escolar. Está fundada na noção de que a aprendizagem e o desenvolvimento apenas 

podem ser avaliados ao longo do tempo e em interacção com materiais, pares e outras 

pessoas (Lyon & Fletcher, 2001). Nos EUA, um sistema denominado Work Sampling 

System oferece um teste empírico desta definição interaccionista de prontidão. Utiliza para 

tal, um conjunto de linhas de orientação desenvolvimentais, checklists, portfolios e relatórios 

sumários que são baseados nas percepções dos professores dos seus alunos em situações 

reais de sala, ao mesmo tempo que informam, expandem e estruturam estas percepções. 

Assim envolve-se os alunos e os pais no processo de aprendizagem e de avaliação, em vez 

de se utilizar apenas medidas externas à comunidade, sala e contexto familiar e torna-se 

possível a documentação sistemática do que as crianças estão a aprender e como os 

professores o estão a ensinar. Em resumo, o Work Sampling System chama a atenção para 

o que a criança traz para a situação de aprendizagem e o que a situação de aprendizagem 

traz para a criança. Como constructores activos de conhecimento, das crianças espera-se 

que analise, sintetize, avalie e interprete factos e ideias. Esta abordagem à avaliação de 

desempenho permite que os professores tenham oportunidade para aprender acerca destes 

processos pela documentação das interacções das crianças com os materiais, adultos e 

pares em ambiente de sala e usando esta documentação pata avaliar os resultados das 

crianças e planear futuras intervenções educativas (para evidências acerca da fiabilidade e 

validade do Work Sampling System com crianças do pré-escolar vide Meisels, Liaw, 

Dorfman, & Nelson, 1995).  
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Apenas as avaliações de desempenho que satisfaçam vários critérios críticos irão 

realmente ajudar-nos a alcançar os nossos objectivos de avaliar a prontidão através de 

interacção. Segundo Calfee (como citado por Meisels, 1999), estes critérios incluiriam:  

1. Primeiro, estas avaliações deverão ser integrativas, juntando várias aptidões em 

apresentações e demonstrações visíveis de comportamento que ocorrem no contexto 

educativo. 

2. Em segundo lugar, estas avaliações deverão enfatizar competência proficiente. Ao 

contrário dos testes administrados em grupo e por referência a normas, as avaliações por 

desempenho pedem às crianças que mostrem o que conseguem fazer, e aos professores 

que trabalhem com elas para que as ajudem a atingir o seu melhor, que reflicta os seus 

talentos e interesses particulares. 

3. Em terceiro, estas avaliações deverão encorajar a meta-cognição a capacidade de 

articular tão bem quanto o reflictam no desempenho. Através das avaliações pelo 

desempenho, as crianças são envolvidas no processo de aprendizagem. Elas avaliam o seu 

próprio trabalho e reflectem sobre o seu próprio progresso, ao invés de permanecerem 

como recipientes passivos de instrução ou ocupantes aquiescentes da sala. 

4. Finalmente, as avaliações da prontidão pelo desempenho são guiadas por normas 

desenvolvimentais. Estas deverão estar imbuídas no carácter longitudinal do trabalho das 

crianças, que é apreendido pelo formato de contínuo progresso do curriculum. Estas normas 

também enfatizam a continuidade do desenvolvimento curricular entre crianças de diferentes 

idades, classes ou níveis de funcionamento.  

Esta visão representa a mudança significativa nas expectativas para avaliação da 

prontidão. Já não podemos esperar que se determine se uma criança deverá entrar para a 

escola, baseando a nossa avaliação de competências-chave que deverão ser atingidas por 

todas as crianças como resultado do processo de maturação. A prontidão deverá ser algo 

para ser demonstrado pelas crianças in situ, ao longo do tempo e diferenciadamente, 

quando os professores estão preparados para, de um modo sistemático, observar, 

documentar, avaliar e aplicar princípio baseados na comunidade, que são estabelecidos em 

relação a um entendimento nacional e validado dos domínios do curriculum. 

A prontidão não pode ser avaliada facilmente, rapidamente e, ainda assim, 

eficientemente. O tipo de avaliação do desempenho aqui descrito como forma de avaliação 

da prontidão não é adoptado levemente ou sem custos. Requer um desenvolvimento 

profissional dos professores complexo, mudanças nas orientações em relação à testagem, 

classificação e seriação dos alunos por legisladores da educação e alterações nas 

expectativas de pais e da comunidade. Estas mudanças implicam encargos financeiros, 

necessitam de coordenação centralizada e avaliação dos programas, um comprometimento 

a longo-prazo dos professores, pais e da comunidade – sendo todos estes elementos, 

obstáculos à sua implementação.  
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Em conclusão, Meisels (1999) considera que a avaliação da prontidão escolar é 

bastante complexa, ainda que alguns denominadores comuns possam ser apontados, 

descritos por este autor em três aforismos: 

1. A testagem não é um monólito 

Há muitos tipos de avaliação e esta serve diversos propósitos. Nenhuma avaliação 

irá satisfazer todas as necessidades educativas ou resolver todos os problemas 

educacionais. Uma das formas pelas quais podemos esbanjar recursos e colocar crianças 

em risco, é utilizando avaliações como um instrumento, através do qual sirva o propósito de 

outros: “When instruments and procedures designed for screening are used for diagnostic 

purposes, or when tests are administered by individuals who have a limited perspective on 

the variations of normal development, or when staff with little formal training in test 

administration perform the screening, children can be wrongly identified and their education 

jeopardized” (The Committee on School Health and Committee on Early Childhood of the 

American Academy of Pediatrics, 1995, p. 437, citado por Meisels, 1999).  

2. A avaliação por high-stakes não promove a aprendizagem 

Este termo refere-se à utilização dos dados da avaliação para tomar decisões acerca 

de inclusão escolar, retenção, incentivos para crianças ou professores, ou outras 

recompensas ou punições tangíveis. À medida que aumenta a pressão para a utilização das 

avaliações para estes fins, os professores ou outros educadores têm tendência a reagir, 

referindo com mais frequência para retenção ou educação especial. Contudo, também os 

pais têm tendência a reagir, protelando a entrada das crianças na escola de modo a prevenir 

que os seus filhos apresentem problemas educativos. No entanto, alguma investigação tem 

já provado que a idade cronológica não tem efeito tão poderoso quanto a escolarização no 

progresso desenvolvimental das crianças. Alguns estudos (Bentin, Hammer, & Cahan, 1991, 

citado por Meisels, 1999), mostram que os efeitos independentes da escolarização são 

quatro vezes mais fortes que os da idade, e que qualquer vantagem conferida pela idade 

cronológica no momento da entrada para o primeiro ano se perde ao fim de alguns anos 

escolares (Bickel, Zigmond, & Strahom, 1991, citado por Meisels, 1999).  

3. A avaliação da prontidão escolar requer uma visão compreensiva da 

aprendizagem e do desenvolvimento. 

Um dos elementos-chave no debate acerca da prontidão é relativo à questão de 

onde deveremos colocar o ónus: deverão ser as crianças a estarem preparadas para a 

escola ou serão as escolas que deverão estar preparadas para as crianças? Na verdade, a 

visão de inevitabilidade e de dicotomia quanto à prontidão para a entrada na escola, parece 

permanecer premente ainda nos dias de hoje. A prontidão é algo que ocorre ao longo do 

tempo e não termina com o primeiro dia de escola. Outro dos debates tem também a ver 

com quando deverá esta prontidão ser demonstrada: no pré-escolar ou já no primeiro ano. 
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Segundo Meisels (1999), se a prontidão é um processo e se as escolas são um dos 

elementos mais decisivos para este processo, então é necessário que decorra um certo 

período de envolvimento na escola para que se possa avaliar. Pianta e Walsh (1996), dizem 

que as crianças estão prontas para a escola quando “for a period of several years, they have 

been exposed to consistent, stable adults who are emotionally invested in them; to a physical 

environment. that is safe and predictable; to regular routines and rhythms of activity; to 

competent peers, and to materials that stimulate their exploration and enjoyment of the 

object world and from which they derive a sense of mastery”. A prontidão deverá ser 

conceptualizada como um constructo abrangente que incorpore todos os aspectos da vida 

da criança que contribuem directamente para a sua capacidade de aprendizagem. As 

definições de prontidão deverão ter em conta o contexto, ambiente e condições segundo as 

quais a criança adquire competências e é encorajada a aprender. A sua avaliação deverá, 

portanto, incorporar dados recolhidos ao longo do tempo acerca da criança, dos 

professores, pais e comunidade. O seu principal objectivo deverá ser o de permitir que as 

crianças tenham oportunidade para melhorarem as suas capacidades, conhecimentos e 

competências pela participação em escolas que são sensíveis aos valores da comunidade, 

reconhecem as diferenças individuais, reforçam e consolidam as forças das crianças, e as 

apoiam nas suas dificuldades.  

Contudo, apesar de ser realçado pelos autores anteriormente referidos, que a 

avaliação da prontidão escolar deve ser feita ao longo do tempo e com uma multiplicidade 

de técnicas e de intervenientes, será certamente comum a adopção de práticas, 

nomeadamente a utilização de instrumentos de avaliação psicológica, para responder aos 

pedidos endossados aos psicólogos, de tomada de decisão para considerar uma criança 

“pronta” para ingressar na escola. Neste âmbito, e por não existir ainda um estudo que 

caracterize a actuação dos psicólogos portugueses neste domínio específico da prontidão 

escolar, tomamos como referência o estudo de Almeida, Diniz, Pais e Guisande (2006), que 

analisou aspectos referentes à prática da avaliação psicológica em Portugal e se encontrou 

“uma taxa bastante elevada de utilização de provas psicológicas não devidamente validadas 

e aferidas na população portuguesa”. 

Para Carlton e Winsler (1999), a maior parte dos instrumentos de avaliação, no 

âmbito da prontidão escolar podem ser classificados em uma de duas categorias: os que 

medem marcos importantes no desenvolvimento e os que medem o conhecimento 

académico, existindo ainda os que representam uma combinação das duas categorias. 

Meisels (como citado por Scarpati & Silver, 1999) faz a distinção entre testes de 

despiste desenvolvimental e testes de prontidão, referindo que os primeiros permitem uma 

avaliação breve das aptidões desenvolvimentais da criança – altamente associadas com o 

futuro sucesso escolar – enquanto que os segundos visam determinar quais as 
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competências, baseadas no currículo escolar, que a criança já adquiriu – competências que 

constituem um pré-requisito para a integração nos programas de ensino.  

Scarpati e Silver (1999) referem que os testes de prontidão académica contêm 

medidas de componentes muito semelhantes, frequentemente relacionados com o sucesso 

académico. Classificam estes componentes nos seguintes domínios: cognitivo ou 

conceptual, desenvolvimento motor, linguagem, competências académicas, conhecimentos 

gerais, competências sociais e desenvolvimento emocional e competências ligadas aos 

processos (podendo esta categoria abranger vários domínios, como a percepção auditiva, 

visual e motora, a atenção, a concentração e a organização).  

Contudo, Carlton e Winsler (1999), ao debruçarem-se sobre este assunto, 

constataram que as práticas de avaliação têm falta de validade e precisão, o que significa 

que uma boa parte das crianças consideradas “não prontas” poderão estar tão prontas como 

aquelas a quem é permitido integrar o sistema escolar. As concepções individuais dos 

psicólogos baseiam-se normalmente nas perspectivas maturacionista de Gesell ou na 

construtivista de Piaget, as quais implicam que a prontidão é algo inerente à criança, sendo 

esta o elemento central de mudança e de adaptação a um modelo de escola já existente, 

homogéneo e estático. Ou seja, deverá ser a criança a atingir um determinado nível ou 

estádio desenvolvimental de base biológica para poder estar apta a beneficiar da inserção 

na escola ou de instrução. Assim, as actuais práticas de avaliação de prontidão escolar 

consistem em avaliações, que levam a processos de adiamento ou, mais raramente, de 

antecipação. As principais implicações e consequências deste seu trabalho são a exclusão 

de crianças da escola, quando deveria esta estar a preparar-se para todos. Por outro lado, 

esta ênfase nas competências e requisitos poderá conduzir a uma espiral crescente de 

exigência, em que cada vez mais crianças serão rotuladas como não estando preparadas. 

Deste modo, os autores concluem que os testes não podem, por si só, ser considerados 

adequados para decidir o ingresso ou predizer o sucesso escolar das crianças avaliadas. 

Tanto mais considerando que, pela inexistência no nosso país de um único teste específico 

de avaliação da prontidão da prontidão escolar, validado e aferido, a maioria dos testes de 

que os psicólogos se socorrem, foram, na sua essência, concebidos para outros fins que 

não aquele para que são utilizados.  

Assim, segundo estes autores, a prontidão escolar deveria estar a ser encarada 

pelos psicólogos sob um outro ponto de vista, que não apenas o da avaliação. Propõem que 

se mude o paradigma da intervenção dos psicólogos neste domínio, que conduza 

ulteriormente a novas concepções e práticas: 

• De avaliações demarcadas no tempo, para o apoio nas mudanças e adaptações 

necessárias à integração da criança na escola; 

• Avaliar não apenas para adiar ou permitir a escolarização, mas para planear a 

transição e o enquadramento da criança na sua nova etapa; 
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• Estruturar a comunicação entre o jardim-de-infância e a escola, sendo o psicólogo 

o técnico responsável por mediar a comunicação entre educadores e professores, e 

actuando como elo de referência entre os dois sistemas; 

• Desenvolver um sistema único e global de avaliação para determinar os pontos 

fortes ou a melhorar de cada criança, para que estes sejam trabalhados no momento 

anterior à entrada na escola, ou para que estejam previstos no planeamento da intervenção 

já no contexto escolar; 

• Complementar a avaliação proporcionada pelos educadores de jardim-de-infância, 

numa perspectiva de assessoria ao processo de integração no 1º Ciclo (Carlton & Winsler, 

1999); 

Na verdade, para as crianças consideradas “não prontas” para iniciar a escolaridade, 

deveriam existir respostas alternativas viáveis para as ajudar a tornarem-se aptas para se 

confrontarem com as exigências do ensino escolar. No entanto, o que se verifica, na maior 

parte dos casos, é que estas apenas permanecem mais um ano no pré-escolar, na 

esperança de que num ano lectivo, atinjam o que lhes é exigido. Contudo, para além da 

inexistência de ganhos na retenção, verifica-se ainda que, em alguns casos, ocorrem efeitos 

negativos ao nível das atitudes e da auto-estima. Tal como referem Ramey e Ramey (2004), 

as crianças que não fazem transições precoces positivas para a escola, são as que mais 

provavelmente se tornarão desatentas, indisciplinadas e desviantes, e as que possivelmente 

virão a abandonar a escola.   

Deste modo, a avaliação da prontidão escolar deveria servir o propósito de nortear 

intervenções com vista a proporcionar a todas as crianças as oportunidades sociais e as 

experiências escolares de apoio de que elas precisam para desenvolver as aptidões 

necessárias para o seu sucesso escolar. Ainda segundo Ramey e Ramey (2004), é 

essencial facultar precocemente às crianças um conjunto enriquecedor de experiências 

eficazes de aprendizagem, cruciais para garantir um normal desenvolvimento cerebral e 

comportamental e assegurar a prontidão escolar. 

Com base nestas perspectivas, os recursos de avaliação disponíveis, em vez de 

serem utilizados unicamente para determinar o momento de entrada na escola, poderiam 

passar a ser utilizados com o seu propósito original: determinar o nível de 

competências/aptidões da criança, com o objectivo de desenhar a melhor forma para criar 

experiências que apoiem a criança na progressão da sua aprendizagem.  

Assim, ao invés de continuarmos a ver a prontidão escolar como residindo apenas na 

criança, deveremos atribuir um papel activo e determinante ao contexto escolar, exigindo-lhe 

que seja capaz de dar resposta a todos os seus alunos, tal como o defende Meisels (1999) 

na sua perspectiva Interaccionista de prontidão escolar, anteriormente descrita. 
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1. Enquadramento do estudo e objectivos 

A revisão da literatura realizada anteriormente deixou claro que a definição 

consensual do conceito de prontidão escolar é algo que ainda não foi alcançado. De acordo 

com alguns autores (Carlton & Winsler, 1999), o significado de prontidão escolar continua a 

ser um mistério, acrescentando que, embora possa parecer simples classificar uma criança 

como pronta ou não pronta para ingressar na escola, quando se tenta operacionalmente 

definir o conceito e se procura estabelecer orientações que o caracterizem, torna-se 

evidente a complexidade do tema. No entanto, algo comum ao longo do tempo, tem sido a 

ênfase que é atribuída ao papel da criança, partindo do pressuposto de que a prontidão 

escolar é algo inerente às crianças e que, para se integrarem nos programas escolares 

existentes, têm de se ajustar às suas exigências. Esta noção tem implicações directas na 

forma como é então encarada a avaliação da prontidão escolar das crianças pré-escolares, 

tarefa frequentemente solicitada aos psicólogos. 

Assim, por não encontrarmos na literatura científica portuguesa um conceito 

operacionalmente definido de prontidão escolar, e por não existir um instrumento ou bateria 

de avaliação psicológica específicos desta área, este estudo tem como objectivo geral 

contribuir para uma maior compreensão das concepções dos psicólogos portugueses e uma 

caracterização das suas práticas de avaliação psicológica.  

Pretendemos, deste modo, contribuir para realçar a necessidade de formação nesta 

temática e o desenvolvimento de instrumentos de avaliação adequados, que contribuam 

para o sucesso escolar das crianças. Em última análise, este trabalho insere-se num esforço 

de mudança do paradigma de intervenção dos psicólogos portugueses no âmbito da 

prontidão escolar, de modo a que não seja apenas a da avaliação para a tomada de 

decisões, mas para uma contribuição efectiva no processo de transição e adaptação de 

todas as crianças à escola, para o seu sucesso escolar.  

 
2. Método  

O nosso estudo assume-se como exploratório, com ênfase na descrição e 

interpretação de alguns aspectos relativos à avaliação psicológica no âmbito da prontidão 

escolar, não tendo como objectivo a generalização dos seus resultados ou a associação das 

variáveis em estudo. Trata-se de uma investigação não experimental, quanto ao controlo 

das variáveis, e descritiva, no que se refere aos seus objectivos, tendo sido utilizadas 

técnicas de análise e interpretação quantitativas, através de estatísticas descritivas e da 

análise de conteúdo, segundo a Técnica de Bardin (1977).  

 

2.1 Participantes  

Para uma caracterização mais pormenorizada da amostra de psicólogos, recolhemos 

dados relativos ao género, idade, região do país em que exerce a sua actividade profissional 
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em Psicologia, instituição universitária em que fez a sua formação inicial, grau de formação 

actual, tempo de serviço, área de especialização dentro da psicologia, contexto em que 

desenvolve a sua actividade profissional principal e secundária.  

Assim, como podemos constatar (cf. Quadro 1), a nossa amostra é maioritariamente 

constituída por mulheres, o seu intervalo de idades mais frequente é o dos 30 aos 39 anos, 

sendo que 84,5% dos nossos participantes têm menos de 40 anos, exercem a sua 

actividade profissional maioritariamente no distrito de Lisboa (32,5%) e na Região Autónoma 

da Madeira (15,6%). Da análise do Quadro 1 é ainda possível concluir que apenas não 

foram contemplados participantes dos distritos de Beja, Portalegre, Setúbal, Viana do 

Castelo, Vila Real e Viseu. 

 

Quadro 1. Caracterização sócio-demográfica dos participantes 

Dados sócio - demográficos Nº % 

Género 
Feminino 68 88,3 
Masculino 9 11,7 
Total 77 100,0 

Faixa etária 

20-29 anos 30 39,0 
30-39 anos 35 45,5 
40-49 anos 9 11,7 
50-59 anos 2 2,6 
60-69 anos 1 1,3 
Total 77 100,0 

Distrito ou Região 

Açores 6 7,8 
Aveiro 7 9,1 
Beja 0 0 
Braga 1 1,3 
Bragança 2 2,6 
Castelo Branco 1 1,3 
Coimbra 4 5,2 
Évora 2 2,6 
Faro 2 2,6 
Guarda 3 3,9 
Leiria 2 2,6 
Lisboa 25 32,5 
Madeira 12 15,6 
Portalegre 0 0 
Porto 8 10,4 
Santarém 2 2,6 
Setúbal 0 0 
Viana do Castelo 0 0 
Vila Real 0 0 
Viseu 0 0 
Total 77 100,0 

 

Para um enquadramento da amostra do nosso estudo em termos da sua formação 

em Psicologia (cf. Quadro 2), recolhemos elementos relativos à Instituição em que 
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realizaram a sua formação inicial em Psicologia, o grau de formação actual e a área de 

graduação ou de pré-especialização aquando da licenciatura em Psicologia. 

 

Quadro 2. Distribuição dos participantes quanto à formação em Psicologia 

Formação em psicologia Nº % 

Instituição de 
Formação 

Instituto Superior de Ciências da Saúde - Egas Moniz 1 1,3 
ISCTE 1 1,3 
ISMAI 2 2,6 
ISPA 26 33,8 
Universidade da Beira Interior 1 1,3 
Universidade da Madeira 1 1,3 
Universidade de Coimbra 19 24,7 
Universidade de Évora 1 1,3 
Universidade de Lisboa 10 13,0 
Universidade do Algarve 1 1,3 
Universidade do Minho 3 3,9 
Universidade do Porto 5 6,5 
Universidade Fernando Pessoa 3 3,9 
Universidade Lusíada 1 1,3 
Universidade Lusófona 2 2,6 
Total 77 100,0 

Grau de 
Formação 

Licenciatura  22 28,6 
A frequentar estudos pós-graduados 12 15,6 
Pós-graduação 12 15,6 
Mestrado Integrado 14 18,2 
Mestrado 15 19,5 
Doutoramento 2 2,6 
Total 77 100,0 

Área de 
graduação ou de 
pré-                      
-especialização 

Avaliação Psicológica 5 6,5 
Psicologia Clínica e da Saúde 35 45,5 
Psicologia Comunitária 1 1,3 
Psicologia da Educação e Desenvolvimento 25 32,5 
Psicologia da Justiça, Forense ou do Comportamento 
Desviante 5 6,5 

Psicologia Social, das Organizações e do Trabalho 6 7,8 
Total 77 100,0 

 

Podemos concluir da análise do quadro anterior que a principal Instituição em que os 

nossos participantes realizaram a sua formação inicial foi o Instituto Superior de Psicologia 

Aplicada (ISPA), com 33,8%, seguida da Universidade de Coimbra (24,7%). O grau de 

formação actual mais frequente foi a licenciatura (28,6%), mas os restantes participantes 

possuem graduações superiores (55,9%) ou estão a frequentar estudos pós-graduados 

(15,6%). 

Para a caracterização da prática profissional, enquanto psicólogos, dos nossos 

participantes, recolhemos dados relativos ao tempo de prática profissional, aos contextos 

em que actualmente exercem a sua actividade, tanto o principal como, na eventualidade da 

sua existência, um secundário (cf. Quadro 3).  

 



26 
 

Quadro 3. Caracterização da prática profissional dos participantes 

Prática profissional dos participantes Nº % 

Tempo de 
prática 
profissional 

Não respondeu 1 1,3 
Até 2 anos 17 22,1 
De 3 a 5 anos 15 19,5 
De 6 a10 anos 26 33,8 
De 11 a15 anos 10 13,0 
De 16 a 20 anos 4 5,2 
De 21 a 30 anos 4 5,2 
Total 77 100,0 

Contexto 
principal da 
prática 
profissional 

Autarquia 7 9,1 
Contexto Escolar 24 31,2 
Contexto Hospitalar 10 13,0 
Empresa 1 1,3 
Exército 1 1,3 
Instituição Privada de Solidariedade Social para crianças 
e jovens 15 19,5 

Organismo ou Instituição ligadas à Intervenção Precoce 
ou ao Ensino Especial de crianças e jovens 9 11,7 

Outro 1 1,3 
Prática Privada 9 11,7 
Total 77 100,0 

Contexto 
secundário de 
prática 
profissional 

Autarquia 1 1,3 
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens 4 5,2 
Contexto Escolar 14 18,2 
Contexto Hospitalar 3 3,9 
Instituição Privada de Solidariedade Social para crianças 
e jovens 6 7,8 

Organismo ou Instituição ligadas à Intervenção Precoce 
ou ao Ensino Especial de crianças e jovens 3 3,9 

Outro 8 10,4 
Prática Privada 30 39,0 
Nenhum 8 10,4 
Total 77 100,0 

 

Da recolha e análise dos dados de caracterização, é ainda possível extrairmos que a 

maioria dos participantes na nossa investigação têm entre 6 a 10 anos de prática 

profissional (33,8%), ainda que logo de seguida estejam 22,1% dos participantes com um 

tempo de prática profissional até 2 anos. As áreas de graduação ou de pré-especialização 

mais referidas foram sobretudo a de Clínica e da Saúde (45,5%), ainda que seguida de 

muito perto pela área de Educação e Desenvolvimento (32,5%). É ainda de realçar que o 

principal contexto de intervenção é o escolar (31,2%), e ainda que apenas 10,4% não 

mantêm uma actividade secundária, sendo que a mais frequente é a prática privada (39%). 

 

2.2 Instrumento 

O instrumento utilizado foi um questionário criado de acordo com os objectivos da 

investigação e dados da literatura e tinha como objectivo específico saber o que pensam os 

psicólogos da amostra acerca do conceito de prontidão escolar e como realizam as 

avaliações psicológicas para a determinação da mesma (Cf. Anexo 1). 
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Numa fase prévia à construção do questionário utilizado neste estudo, baseamo-nos 

em questionários utilizados em investigações realizadas nos E.U.A. com professores com 

vista à caracterização das concepções destes acerca da prontidão escolar dos seus alunos 

(Lewit & Baker, 1995). Passamos, em seguida, por uma fase de selecção das questões mais 

relevantes que serviriam para cumprir os objectivos do nosso estudo, procurando incluir as 

questões mais relevantes e adequadas à nossa amostra. Por último, procedemos a uma 

aplicação do questionário piloto com uma amostra de 10 psicólogos, através de entrevista, 

para atestar a formulação adequada das questões e efectuar as reformulações necessárias.  

O questionário utilizado no estudo é constituído por: 

− Um conjunto de questões fechadas com vista à caracterização sócio-demográfica 

dos participantes, em que estes teriam de seleccionar as opções adequadas relativamente 

ao seu género, idade, instituição de formação inicial e a respectiva área de graduação ou de 

pré-especialização, bem como o seu grau de formação actual; caracterização da prática 

profissional dos participantes, ou seja, distrito ou região do país onde exerce, tempo e 

contextos principal e secundário de prática profissional; 

− Um grupo de questões de resposta fechada com o objectivo de caracterizar as 

práticas de avaliação da prontidão escolar, questionando-se se já tinham efectuado 

avaliações neste âmbito, bem como o número médio de avaliações efectuadas, quem as 

solicita habitualmente, em que contexto são realizadas, quais os objectivos nomeados para 

a solicitação destes pedidos de avaliação, quais as técnicas ou procedimentos utilizados. 

Por último, incluímos nesta secção uma questão de resposta aberta em que se solicitava 

aos participantes que enunciassem quais os instrumentos utilizados nesta avaliação. 

− Um conjunto de questões com vista à caracterização das concepções de 

prontidão escolar dos participantes na investigação, constituído por uma questão de 

resposta aberta, solicitando-se que descrevessem o que entendiam pelo conceito de 

prontidão escolar, e por um conjunto de 10 indicadores de resposta tipo Likert com o 

objectivo de averiguar quais as dimensões mais valorizadas na avaliação da prontidão 

escolar, extraídas da revisão da literatura (Scarpati & Silver, 1999; Meisels, 1999)  pedindo-

se, em seguida, que indicassem outros indicadores não incluídos na questão anterior que 

considerassem importantes. 

− Por último, existe ainda um conjunto de questões de resposta fechada que 

procura apreender se os participantes consideram importante a criação ou validação de um 

instrumento específico e compósito para a avaliação da prontidão escolar das crianças 

portuguesas, bem como se consideram que todas as crianças deveriam ser avaliadas antes 

da entrada para a escolaridade obrigatória, solicitando-se que justifiquem as suas opções 

através de resposta aberta, sendo que, no caso de terem respondido afirmativamente, 

deveriam indicar quem deveria assumir a responsabilidade por essa avaliação e de que 
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forma poderia ser implementada, e no caso de terem respondido negativamente, a 

descrição das razões da sua objecção. 

 
2.3 Procedimento 

Tendo em conta que pretendíamos realizar um estudo exploratório, que nos 

permitisse caracterizar, de forma geral, as concepções sobre prontidão escolar e as práticas 

de avaliação da mesma, dos psicólogos portugueses, recorremos a uma amostragem por 

“Bola-de-Neve”, de tamanho reduzido, seleccionada ao acaso. Por dispor de um tempo 

limitado por razões profissionais, os dados foram recolhidos através de uma ferramenta 

disponível electronicamente (Google Docs). O instrumento foi disponibilizado numa página 

da internet e os participantes foram contactados para colaborarem através de correio 

electrónico, enviado directamente para alguns e reencaminhado por associações de 

psicólogos, centros de formação, universidades ou grupos temáticos para psicólogos 

registados nas sua bases de dados. 

Sendo claramente vantajoso o facto de ter sido possível contactar uma grande 

quantidade de psicólogos num curto espaço de tempo e de a ferramenta electrónica 

utilizada ter facilitado o acesso ao questionário aos participantes, tal não significou que a 

adesão às solicitações de colaboração tenha sido óptima. Foram enviadas cerca de 300 

solicitações de participação e obtivemos 77 questionários preenchidos, ou seja, obtivemos 

uma taxa de retorno de 25,6%, dentro do esperado neste tipo de procedimento. Por outro 

lado, uma adicional desvantagem desta técnica de amostragem está no facto de não ser 

possível generalizar os resultados da investigação para além do âmbito da amostra. 

 

2.4 Tratamento dos dados 

Após a recolha de dados, procedeu-se à sua introdução no programa estatístico 

Statistical Package for Social Sciences – SPSS (versão 15.0). Foram realizadas análises 

descritivas nomeadamente, frequências absolutas e relativas, medidas de tendência central 

(médias) e medidas de dispersão ou variabilidade (desvio padrão e coeficiente de variação).  

Para a análise da questão relativa à concepção de prontidão escolar para cada um 

dos participantes, recorremos à análise de conteúdo segundo a técnica de Bardin (1977). 

Este autor considera que a análise de conteúdo se define como um “conjunto de técnicas de 

análise das comunicações” que aposta no rigor do método, de forma a não se perder na 

heterogeneidade do seu objecto. Visa obter, por procedimentos, sistemáticos e objectivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores e conhecimentos relativos às condições 

das variáveis inferidas. Assim, após a exploração das respostas, procedemos à sua 

codificação, na qual efectuámos recortes das mesmas em unidades de contexto e de 

registo; e as categorizamos, tendo em conta que os requisitos para uma boa categoria são a 

exclusão mútua, homogeneidade, pertinência, objectividade, fidelidade e produtividade. Por 
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último, foi elaborado um quadro, de acordo com as categorias, unidades de contexto e a 

unidades de registo, e a frequência de cada uma das categorias. Através desta técnica, foi 

possível elaborar um tratamento estatístico simples para a interpretação das respostas dos 

participantes a esta questão. 
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1. Apresentação dos resultados 

No sentido de caracterizar as práticas de avaliação da prontidão escolar dos 

participantes no estudo, questionou-se se os mesmos procediam a este tipo de avaliação, 

qual o número médio de avaliações a que já terão procedido, a indicação de quem 

habitualmente as solicita, o contexto em que normalmente são realizadas, e os objectivos 

principais destas avaliações. 

 
Quadro 4. Distribuição das respostas dos inquiridos relativamente às práticas de avaliação 

psicológica da prontidão escolar 

Práticas de avaliação psicológica da prontidão escolar Nº % 
Avaliação de 
crianças quanto à 
sua prontidão 
escolar 

Não 9 11,7 

Sim 68 88,3 

Número de 
avaliações 
realizadas 

0-10 42 54,5 
11-20 1 1,3 
21-50 15 19,5 
Mais de 50 19 24,7 

Habitualmente quem 
solicita esta 
avaliação 

Pais ou encarregados de educação 48 37,8 
Professores 35 27,6 
Educadores 36 28,3 
Outros técnicos 8 6,3 
Não responde 3 3,9 

Contexto da 
avaliação 
psicológica da 
prontidão escolar 

Autarquia 3 3,9 
Contexto Escolar 29 37,7 
Contexto Hospitalar 10 13 
Instituição Privada de Solidariedade Social para 
crianças e jovens 8 10,4 

Prática Privada 17 22,1 
Organismo ou Instituição ligadas à Intervenção 
Precoce ou ao Ensino Especial de crianças e jovens 5 6,5 

Nenhum 5 6,5 

Objectivos do 
pedido de avaliação 

Antecipação Escolar 32 19,3 
Adiamento Escolar 35 21,1 
Relatório Técnico 44 26,5 
Despiste/diagnóstico 51 30,7 
Nenhum 4 2,4 

 
Dos resultados obtidos (cf. Quadro 4), podemos constatar que a maioria dos 

participantes (88,3%) já realizaram avaliação da prontidão escolar, e ainda que 54,5% 

apenas tenham efectuado entre 0 a 10 avaliações, é de realçar que 24,7% dos participantes 

declare que já realizou mais de 50 avaliações. Segundo os inquiridos, são mais 

frequentemente os pais ou encarregados de educação quem solicita esta avaliação (37,8%). 

O contexto escolar, ainda assim, é o mais apontado (37,7%) como local onde a avaliação 
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decorre. No entanto é de realçar que o contexto de prática privada seja o segundo mais 

referido (22,1%), uma vez que este contexto é, de acordo com os dados de caracterização 

da actividade profissional da amostra, mais referido como contexto secundário de trabalho 

(39%). Por último, podemos ainda constatar que o motivo mais frequente para que se 

recorra a avaliação da prontidão escolar é o despiste ou diagnóstico (30,7%), ainda que os 

objectivos relativos à antecipação e adiamento escolares, perfaçam um total de 40,4% das 

respostas dos inquiridos. 

Com vista a caracterizar as práticas efectivas de avaliação da prontidão escolar 

realizadas pelos participantes, pediu-se que identificassem quais as técnicas ou 

procedimentos que utilizam, solicitando-se em seguida, através de uma questão de resposta 

aberta, que enunciassem os instrumentos utilizados na referida avaliação.  

 
Quadro 5. Distribuição das respostas dos participantes quanto às principais técnicas 

ou procedimentos utilizados na avaliação da prontidão escolar 

Técnicas ou procedimentos Nº % 

Entrevista 64 24,1 
Questionários ou inventários 38 14,3 
Provas de aptidões/inteligência  68 25,6 
Escalas de desenvolvimento 45 16,9 
Grelhas de observação 20 7,5 
Provas Projectivas 26 9,8 
Nenhuma 5 1,9 
Total  266 100,0 

 

Os 72 psicólogos que afirmam utilizar uma técnica ou procedimento na avaliação da 

prontidão escolar fazem-no utilizando em média 2,9 técnicas, sendo de salientar as provas 

de aptidão/inteligência (68 referências) e a entrevista (64 referências) tal como se pode 

verificar no Quadro 5. 

Quadro 6. Distribuição das respostas dos participantes relativamente aos 

instrumentos utilizados na avaliação 

Instrumentos Nº % 

Dados de Contextualização/Entrevistas   
• Entrevistas 5 1,21 
• Questionário de Anamnese 3 0,73 

Sub-Total 8 1,94 
Avaliação neuropsicológica / inteligência / funções cognitivas / criatividade 
• WISC-III (Escala de inteligência de Weschler para Crianças) 54 13,08 
• Teste do Desenho da figura humana (3- 15 anos; V. espanhola) 

(Goodenough & Harris) 44 10,65 

• MPCR - Matrizes Progressivas Coloridas de Raven  40 9,68 
• Figura Complexa de Rey (acima dos 4 anos) (Rey) 38 9,20 
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• WPPSI-R (escala de inteligência de Weschler para a idade Pré-
escolar e Primária) 28 6,78 

• Teste Gestáltico Visuomotor de Bender / Baby Bender 7 1,69 
• Reversal test – Teste de Aptidão Perceptiva 5 1,21 
• Teste de Pensamento Criativo de Torrance (Torrance) 2 0,48 
• PMA – Aptidões Mentais Primárias (Thurstone) 1 0,24 
• PM 38 (Matrizes Progressivas de Raven) 1 0,24 
• BPRD (Bateria de Provas de Raciocínio Diferencial) 1 0,24 
• Bateria Neuropsicológica de Coimbra 1 0,24 
• Draw a Person – Teste de Desenho da Figura Humana (Jack Naglieri) 1 0,24 
• D 48 - Teste de Dominós (Anstey, E.) 1 0,24 
• BPR 56 1 0,24 
• Provas de lateralidade 1 0,24 
• Escala Clinica de Memória de Wechsler 1 0,24 
• TIG 1 – Teste de Dominós (Departamento de estudos TEA) 1 0,24 

Sub-Total 228 55,17 
 

Avaliação comportamental 
• Inventário de Comportamento da Criança para Pais (ICCP/CBCL) 5 1,21 
• Inventário de Comportamento da Criança para Professores 

(ICCPR/TRF) 
6 1,45 

• Escala Revista de Conners 28 (pais e professores) 5 1,21 
Sub-Total 16 3,87 

 

Avaliação socioafectiva / personalidade / sintomatologia   
• Teste do Desenho da Família (acima dos 5 anos) (Corman) 16 3,87 
• CAT (Children Apperception Test) (V. espanhola) (Murray et al.) 9 2,18 
• Era Uma Vez (Teresa Fagulha) 5 1,21 
• Teste de Auto-Conceito Piers-Harris Forma A 4 0,97 
• Teste do desenho da Árvore 3 0,73 
• Bar-Ilan – Teste de figuras para crianças (Itskowitz, R. & Strauss, H.) 3 0,73 
• Rorschach 3 0,73 
• TAT – Thematic Apperception Test 2 0,48 
• FRT – Family Relations Test (Bene-Anthony) 2 0,48 
• H-T-P Desenho da casa, pessoa e árvore 2 0,48 
• Roberts  Apperception Test for Children (McArthur, G. & Roberts, S.) 1 0,24 
• Como é que eu sou (Susan Harter) 1 0,24 
• Perfil de Auto-Percepção para Crianças e Pré-Adolescentes (Susan 

Harter) 1 0,24 

• CDI – Children’s depression Inventory 1 0,24 
• Escalas de Ansiedade Manifesta para crianças 1 0,24 
• Fábulas de Duss 1 0,24 
• 16 PF 1 0,24 

Sub-Total 56 13,54 
   

Avaliação do desenvolvimento (escalas e checklists)   
• Escala de Desenvolvimento Mental de Griffiths  11 2,66 
• Provas Piagetianas 2 0,48 
• DGS-II 2 0,48 
• Escala de maturidade social de Vineland 2 0,48 
• Programa Portage de Educação Precoce (Bluma, S.) 1 0,24 
• Teste de Piaget-Head 1 0,24 

Sub-Total 19 4,58 
   

Avaliação do desenvolvimento (através do jogo)   
• Desenho livre 8 1,94 
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• Jogos comuns 1 0,24 
Sub-Total 9 2,18 
   

Avaliação da linguagem   
• Bateria de Provas de Avaliação da Linguagem Oral (Inês Sim-Sim) 2 0,48 
• PALPA – Provas de avaliação da linguagem e da afasia 

(Processamento Fonológico)(Kay, Lesser & Coltheart) 1 0,24 

• TALC – Teste de avaliação da linguagem da criança (2-6 anos) (Sua-
Kay, E. & Tavares, M. D.) 1 0,24 

Sub-Total 4 0,96 
   

Avaliação de competências pré-académicas, avaliação de competências de 
numeracia e literacia emergente
• BAPAE - Bateria de Aptidões para a aprendizagem escolar (acima 

dos 6 anos) (Cruz, M.) 18 4,36 

• Provas de Diagnóstico Pré-Escolar (5-7 anos) (Cruz, M.) 13 3,15 
• TICL – Teste de Identificação de Competências Línguisticas 3 0,73 
• Avaliação do Projecto Pessoal de Leitor-Escritor, da Funcionalidade 

da Leitura e Escrita e do Nível de Leitura 2 0,48 

• KIDS 1 0,24 
• Avaliação do conhecimento da Cadeia Numérica 1 0,24 
• Prova de leitura e de escrita (ex. M . Alves Martins ISPA) 1 0,24 
• Maturidade Escolar, Victoria de la Cruz 1 0,24 
• ABC Lourenço e Filhos 1 0,24 
• Escala de Avaliação da Prontidão Escolar de Bracken 1 0,24 
• Bateria de Provas Fonológicas (Ana Cristina Silva) 1 0,24 

Sub-Total 43 10,4 
Avaliação de competências de auto-regulação   
• Teste de Barragem de Sinais de Toulouse-Pieron 4 0,97 
• Obs da capacidade de resolução de problemas (Viana, F.) 1 0,24 
• Inventário de estratégias/hábitos de estudo e aprendizagem 1 0,24 
• Tolerância à Frustração 1 0,24 
• D2 – Teste de Atenção (Brickenkamp, R.) 1 0,24 
• Escala de atenção 1 0,24 

Sub-Total 9 2,17 
   

Outros Domínios    
• PADD (Prova de Análise e Despiste de Dislexia) 4 0,97 
• Questionário Zelazowska 2 0,48 
• Avaliação em Terapia da Fala 1 0,24 
• AVE-TP – Inventário para a avaliação da violência em contexto 

escolar (Piñuel & Oñate) 1 0,24 

• Rastreio Visual e auditivo 1 0,24 
• Avaliação das Expectativas dos pais e dos educadores/professores 1 0,24 
• Prova de ritmo de Stamback 1 0,24 
• Inventário Clínico de Millon para Adolescentes 1 0,24 
• PEDE 1 0,24 
• Terman 1 0,24 
• TPD – Teste de Percepção de diferenças (Thurstone, L. & Yela, M.) 1 0,24 
• Screening (EPIS, 2006) 1 0,24 

Sub-Total 16 3,85 
Nenhum 5 1,21 
Total 413 100,00*

* Acerto estatístico 
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Podemos constatar, da análise do Quadro 6, que das 413 referências, apenas 5 

participantes referiram não utilizar quaisquer instrumentos. Foram referidos, no total, 80 

instrumentos de avaliação psicológica para determinar a prontidão escolar das crianças. 

Cada participante utiliza em média 5,3 instrumentos, sendo de realçar a WISC-III com 54 

referências, o desenho da figura humana com 44, as MPRC, com 39, a Figura Complexa de 

Rey com 38 e a WPPSI-R com 28. Podemos salientar que a avaliação centrada na criança, 

através de instrumentos de avaliação de aspectos cognitivos e socioafectivos gerais, é a 

mais frequentemente referida. Aos instrumentos que avaliam variáveis de contexto, como a 

família, escola e comunidade é dada menor importância. É ainda de referir o recurso, 

embora pouco frequente, à avaliação de competências pré-académicas através de 

instrumentos de despiste (BAPAE, Provas de Diagnóstico Pré-Escolar, KIDS) e também 

através de instrumentos centrados em competências específicas precursoras da 

aprendizagem escolar (literacia, matemática, auto-regulação), que a investigação tem vindo 

a revelar serem importantes para o sucesso escolar. 

Para a apresentação dos resultados da questão relativa à definição de prontidão 

escolar para cada um dos participantes, realizamos uma análise conteúdo segundo a 

técnica de Bardin, tal como tínhamos referido anteriormente, estando estes descritos no 

quadro 7.  

 

Quadro 7. Distribuição das unidades referentes às concepções de Prontidão Escolar 

por parte dos inquiridos 

Unidades 
de 

Contexto 
Unidades de registo Unidades de 

enumeração 
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• Considerando variáveis psicológicas (…, cognitivas) 4 
• A criança tem adquirido um conjunto de competências 
cognitivas 15 

• Níveis de desenvolvimento cognitivos e intelectuais 2 
• Raciocínio matemático. Competências como vocabulário, 
orientação espacial, percepção visual e auditiva, articulação, 
memória.  

2 

• Competências (… cognitivas, etc) necessárias ao percurso 
escolar. 1 

• Conhecimentos e competências no âmbito… cognitivo 1 
• Competências básicas ao nível da … cognição, atenção 1 
• Aspectos cognitivos e instrumentais 1 
• Nível de eficiência intelectual esperado para a faixa etária do 
aluno  6 

• Conjunto de competências cognitivas necessárias ao 
percurso escolar de acordo com a idade da criança e o ano 
lectivo que frequenta  

2 

• Aptidões e competências sócio-cognitivas 1 
Subtotal  36 

na l /c o m • A criança adquiriu um conjunto de competências emocionais 6 
• Estar apto ou não (… emocional) 2 
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• "Maturação" emocional 7 
• Avaliação das competências … emocionais 1 
• Factores emocionais 2 
• Conhecimentos e competências no âmbito …afectivo 1 
• Em termos emocionais e de desenvolvimento psicossexual 1 
• Inteligência emocional 1 
• Maturidade sócio-emocional 2 
• Conjunto de competências …emocionais … necessárias ao 
percurso escolar de acordo com a idade de cada criança e o 
ano lectivo que frequenta 

5 

• Desenvolvimento afectivo-emocional 1 
Sub-total  29 
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 • Adquirir conceitos e aprendizagens relativas ao programa em 

que está inserido 6 

• As crianças entrem para o 1º ano e consigam desenvolver as 
competências que lhe são exigidas, nomeadamente 
aprendizagem da leitura, escrita e cálculo.  

3 

• Aquisição dos pré-requisitos básicos para iniciar o processo 
de aprendizagem leitura/ escrita  3 

• Desenvolvimento dos conceitos quantitativos, manipulativos 
e verbais, estando as aprendizagens escolares formais numa 
área proximal aos conhecimentos existentes na criança 

1 

• Capacidade da criança/jovem em responder às exigências 
escolares 2 

• Potencial de aprendizagem ou disponibilidade para a 
aprendizagem escolar 1 

• Competência para iniciar a escolaridade 2 
• Possuir as competências necessárias para as aprendizagens 
requeridas na escola, nomeadamente a  1 

• Preparada para iniciar o ensino primário, e se frequenta e 
está a ter problemas no 1º ano 1 

Sub-total  20 
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 • Considerando variáveis psicológicas (…comportamentais) 1 
• Desenvolver o seu potencial com autonomia, auto-direcção e 
auto-regulação. 1 

• Adaptação ao contexto escolar, 1 
• Integração positiva da criança no contexto escolar. 1 
• Adquirir conhecimentos em contexto escolar, respondendo às 
regras e exigências aí estabelecidas. 1 

• As forças e resiliência na criança que a tornam ou não capaz 
de enfrentar a situação de sala de aula 1 

Sub-total  6 
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• Desenvolvimento bio-psico-social suficiente tendo sempre 
como referência a idade 1 

• Caracteriza o desenvolvimento … da criança em idade pré-
escolar 1 

• Nível de desenvolvimento global adequado de acordo com a 
idade e nível de desenvolvimento da criança 2 

• Sucesso na aprendizagem dos conteúdos escolares 
adequados à sua idade 2 

• Competências da criança/jovem se encontram ao nível do 
ano de escolaridade que frequenta 2 

• Maturidade para a aprendizagem escolar nas diversas áreas 
do desenvolvimento 1 

• Resposta adequada ao esperado para a idade e tarefa 1 
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• Nível desenvolvimental de um aluno para responder 
adequadamente às exigências que o grau de ensino em que se 
encontra pede 

1 

• Percurso escolar acordo com a idade cronológica da criança 
e o ano lectivo que frequenta 3 

• Progredir academicamente de forma satisfatória (quando 
comparada com o grupo de pares da mesma idade). 1 

• Actual nível de desenvolvimento da criança 1 
Sub-total  16 
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s • Variáveis … sócio-familiares. 1 
• A criança adquiriu um conjunto de competências … sociais  13 
• Conhecimentos e competências no âmbito social 1 
• Aptidões relacionais 1 
• Avalia todas as competências … sociais, necessárias ao 
percurso escolar  2 

• Competências pessoais e sociais 1 
• Conjunto de competências … sociais necessárias ao 
percurso escolar de acordo com a idade de cada criança e o 
ano lectivo que frequenta 

1 

Sub-total  20 
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• Interesse para aprender 2 

• Motivação aplicada à frequência escolar 1 
• Motivação intrínseca 1 
• Motivação no contexto académico (escolar) 1 
• Motivação, interesse 1 

Sub-total  6 
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• Inserida no contexto do ingresso antecipado no 1º ano de 
escolaridade. 2 

• Inserida no contexto do ingresso antecipado no 1º ano de 
escolaridade ou de permanência no ensino pré-escolar 1 

• Ingresso antecipado no 1º ano de escolaridade ou aceleração 
no percurso escolar, antes de atingida a idade cronológica 1 

Sub-total  4 
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• Aptidões diferenciais, competências 1 
• O conjunto de aptidões inerentes à aprendizagem  5 
• Competências e aptidões necessárias ao sucesso 3 
• Competências que a criança deve ter adquiridas antes da 
sua entrada no ensino formal. 1 

• Pré-requisitos necessários para a escola iniciar determinado 
tipo de aprendizagens 1 

• Competências básicas, essenciais ao processo de 
aprendizagem 1 

• Competências e conhecimentos mínimos 2 
• Conjunto de requisitos/factores, intrínsecos e extrínsecos à 
própria 1 

• Aptidões essenciais para a aprendizagem escolar/formal 1 
• Competências básicas para a aprendizagem escolar  2 
• Pré-disposição de uma série de componentes que facilitem 

ou possibilitem (ou não) um óptimo desenvolvimento escolar 1 

Sub-total  19 
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• Factores … físicos 1 
• Culminar maturacional dos componentes, quer físicos… 
motores 1 

• Competências básicas ao nível da motricidade 1 



38 
 

• Características de desenvolvimento físico, motor, motricidade 
fina 1 

Sub-total  4 
Total  160 

 

Como poderemos verificar, pela análise do quadro 7, emergiram 9 unidades de 

contexto sendo que a mais representativa é a unidade que designamos de “Capacidade 

intelectual / competências cognitivas” com 36 unidades de enumeração, da qual se destaca 

a unidade de registo “a criança tem adquiridas um conjunto de competências cognitivas” 

com 15 unidades de registo. Na unidade de contexto “Maturidade emocional /competências 

emocionais” (20 unidades de enumeração) é de salientar a unidade de registo “maturação 

emocional”, com 7 unidades de enumeração. A par desta última, realçamos ainda a unidade 

de contexto “Competências Sociais” com 20 unidades de enumeração também, e mais 

especificamente a unidade de registo “a criança tem adquirido um conjunto de competências 

sociais”, com 13 unidades de enumeração. Por último, damos destaque à elevada 

frequência de unidades de registo (19) na unidade de contexto que denominamos “Aptidões 

básicas / pré-requisitos (não especificados)”. 

Para apurar o grau de importância atribuído pelos participantes a 10 indicadores do 

conceito de prontidão escolar extraídos da revisão da literatura (Scarpati & Silver, 1999; 

Meisels, 1999), foi-lhes solicitado que os classificassem numa escala de tipo Likert, sendo 

que as respostas estão quantificadas de maneira que um resultado elevado é revelador de 

uma atribuição de uma maior importância não só a cada indicador, mas na totalidade da 

prontidão escolar.   

 

Quadro 8. Caracterização da amostra quanto a importância atribuída aos indicadores e à 

totalidade da avaliação da prontidão escolar de uma criança 

Indicadores Mínimo Máximo Media SD 
Bem-estar físico 2 5 4,06 ,833 
Desenvolvimento Motor; 2 5 4,04 ,768 
Desenvolvimento Social; 3 5 4,38 ,650 
Desenvolvimento Emocional 3 5 4,64 ,560 
Interesse pela aprendizagem; 3 5 4,39 ,672 
Linguagem; 3 5 4,39 ,652 
Desenvolvimento Cognitivo 3 5 4,49 ,620 
Conhecimento Geral 2 5 3,73 ,772 
Motivação para a aprendizagem 3 5 4,35 ,644 
Nível sócio-económico da família 1 5 2,62 ,918 
Total 30 50 41,09 4,44 

Relativamente ao grau de importância atribuído a cada indicador e ao total da 

prontidão poderemos constatar que os respondentes atribuíram uma maior importância ao 
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desenvolvimento emocional (media de 4,64; SD de 0,560) e uma menor importância ao nível 

socioeconómico da família (media de 2,62; SD de 2,62). 

Se tivermos presente o valor mediano da escala (30) e o valor máximo possível (50) 

poderemos referir que os inquiridos em média atribuem muita importância à prontidão 

escolar (media de 41,0; SD de 4,4). Tendo presente o valor do desvio padrão e da média 

(Coeficiente de variação de 10,7%) não há muita dispersão dos valores em torno da média. 

Foi ainda solicitado aos participantes que enunciassem outras dimensões que 

considerassem importantes para a avaliação da prontidão escolar e que não tivessem sido 

incluídas na escala anterior, cujos resultados se apresentam no quadro 9. 

Quadro 9. Outras dimensões consideradas relevantes para a avaliação da prontidão escolar 

pelos participantes 

Dimensões Nº % 

Familia ou adultos de referência (habilitações literárias, competências 
parentais, expectativas, apoio e envolvimento) 16 24,6 

Comportamento auto-regulado (Atenção/concentração e permanência na 
tarefa, autonomia e tolerância à frustração) 11 16,9 

Contexto Escolar (recursos, professor) 8 12,3 

Maturidade e competências socio-emocionais (auto-conceito, auto-estima) 7 10,8 

Contexto Sócio-cultural 5 7,7 

Desenvolvimento Psicomotor 4 6,2 
Historial de aprendizagens (frequência de ensino pré-escolar) e de 
adaptação à mudança 4 6,2 

Relação escola/família 4 6,2 

Competências de literacia emergente /consciência fonológica 3 4,6 

Grupo de pares 2 3,1 

Presença ou ausência de quadro clínico significativo 1 1,5 

Total 65 100,0*
*  Acerto estatístico 

De acordo com o quadro 9, é possível constatarmos que a maioria dos participantes 

salientou a importância da dimensão familiar (24,6%), nomeadamente, as habilitações 

literárias, as competências parentais e as expectativas, apoio e envolvimento dos pais na 

transição para a escolaridade das crianças. Verificou-se ainda a especial importância 

atribuída ao comportamento auto-regulado (16,9%), com referências específicas à 

capacidade de atenção/concentração e de permanência na tarefa, bem como à autonomia e 

tolerância à frustração. É ainda mencionado por 12,3% dos participantes, a relevância do 

próprio contexto escolar, no que diz respeito às variáveis relacionadas com os recursos 

deste ou do próprio professor. 
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 Com vista a traçar as necessidades sentidas pelos psicólogos da amostra quanto às 

práticas de avaliação da prontidão escolar em Portugal, questionou-se acerca da opinião 

quanto à pertinência da criação ou validação de um instrumento específico e compósito 

neste domínio e da sua concordância com a avaliação de todas as crianças quanto à sua 

prontidão escolar. Para ambas as respostas, negativas ou positivas a esta última questão foi 

solicitada uma justificação, pedindo-se a designação dos responsáveis pelo processo de 

avaliação, no caso de concordarem que esta deveria ser estendida a todas as crianças 

antes da entrada na escolaridade obrigatória (Cf. Quadro 10). 

 

Quadro 10. Distribuição das respostas dos inquiridos quanto à sua concordância com a 

criação de um instrumento, a avaliação generalizada da prontidão escolar e suas 

justificações 

Instrumento e avaliação da prontidão escolar Nº % 

Criação ou validação de um 
instrumento para a avaliação da 
prontidão escolar  

Sim 70 90,9 
Não 7 9,1 
 Total 77 100,0 

Avaliação da prontidão escolar 
de todas as crianças  

Sim 42 54,5 
Não 35 45,5 
Total 77 100,0 

No caso de concordância com a 
avaliação da prontidão escolar 
de todas as crianças, 
responsáveis pela mesma 

Psicólogos 23 57,5 
Psicólogos com Pais e Professores 1 2,5 
Técnicos especializados 2 5 
Equipa Multidisciplinar 7 17,5 
Psicólogos com Educadores 3 7,5 
Educadores 1 2,5 
Psicólogo com Professor 1 2,5 
Ministério (não especif.) 2 5 
Total 40 100,0 

Razões invocadas para a não 
concordância com a avaliação 
da prontidão escolar de todas as 
crianças  

Avaliação apenas quando se justifique 
(para despistes de défices ou 
precocidade) 

20 64,5 

A escola deverá estar preparada para 
todos 2 6,5 

Quando há divergência de opiniões entre 
os pais e os educadores/professores 2 6,5 

Apenas para os alunos de matrícula 
condicional 1 3,2 

Não seria vantajoso 6 19,4 
Total 31 100,0* 

*  Acerto estatístico 

 

Da análise do quadro anterior é de salientar que a larga maioria dos participantes 

(90,9%) considera importante a construção ou validação de um instrumento específico de 

avaliação da prontidão escolar. Quanto à questão da avaliação generalizada das crianças 

antes da entrada na escolaridade obrigatória, podemos constatar que as opiniões se 

dividem quase equitativamente, com uma tendência ligeira para a concordância com esta 
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prática (54,5%). Assim, no caso dos que concordam com esta prática, mais de metade 

afirmam que a mesma deverá ser da responsabilidade dos psicólogos (57,5%), ainda que 

17,5% salientem a importância de uma equipa multidisciplinar. Como justificações invocadas 

para a não concordância com a avaliação da prontidão escolar de todas as crianças, 64,5% 

declaram que esta deverá ocorrer apenas em casos excepcionais, como no despiste de 

défices ou de casos de precocidade. 

 

2. Discussão de resultados  

O principal objectivo deste estudo foi conhecer as concepções e práticas dos 

profissionais de psicologia no âmbito da prontidão escolar e sua avaliação. Também se 

pretendeu saber em que medida é que os resultados reflectem a necessidade que os 

profissionais em Portugal sentem de uma definição operacional e clara do conceito de 

prontidão escolar, que norteie as suas avaliações e tomadas de decisão. Procuramos 

também averiguar se os psicólogos inquiridos sentem a indispensabilidade da construção, 

aferição ou validação de instrumentos específicos neste domínio, que possam assim 

proporcionar clareza, objectividade e fiabilidade aos resultados obtidos nas suas avaliações. 

Por último, com base nos resultados obtidos, pretendemos contribuir para uma mudança do 

paradigma da intervenção do psicólogo no âmbito da transição e da sua prontidão escolar, 

de modo a que a avaliação deixe de ser um fim em si mesma e passe a ser um ponto de 

partida para traçar rumos e orientar uma intervenção tão necessária e imprescindível, como 

o é neste período de vida das crianças. 

De acordo com o nosso primeiro objectivo, o de contribuir para a caracterização das 

concepções de prontidão escolar entre os psicólogos portugueses, podemos concluir que os 

resultados espelham o que já se havia realçado na revisão da literatura. A ausência de uma 

definição comum e a falta de consenso quanto aos elementos de caracterização da 

prontidão escolar são notórios na dispersão das respostas dos participantes ao pedido de 

definição do conceito, tendo sido apuradas um total de 160 unidades de registo, distribuídas 

por 9 unidades de contexto. Quando analisadas de acordo com a conceptualização de 

Meisels, podemos verificar que se encontram relacionadas com aspectos centrados apenas 

na criança, correspondendo às perspectivas Idealista/Nativista e Empirista/Ambientalista. 

Nas respostas dos participantes ao pedido de definição de prontidão escolar, as unidades 

de contexto mais frequentes foram “Capacidade intelectual / competências cognitivas” (36 

unidades de enumeração), “Maturidade emocional /competências emocionais” (20 unidades 

de enumeração) e “Competências Sociais” (20 unidades de enumeração). Na questão em 

que solicita que enumerem os factores aos quais atribuem maior importância, os 

participantes destacam o Desenvolvimento Emocional (M=4,64) e o Desenvolvimento 

Cognitivo (M=4,49), considerando ainda o Desenvolvimento Social (M=4,38) como menos 

importante que as dimensões de Interesse pela aprendizagem (M=4,39) e da Linguagem 
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(M=4,39). Analisando as respostas a estas questões à luz da categorização de Meisels, 

podemos dizer que se enquadram, por um lado, na perspectiva Idealista/Nativista, pois são 

consistentes com uma conceptualização de prontidão escolar determinada por parâmetros 

centrados na criança, atribuindo menor importância ao seu percurso educativo, estimulação 

ambiental ou outros factores do meio que rodeia. Por outro lado, a preocupação em centrar 

a avaliação em competências e aquisições prévias à entrada na escola, poderá ser mais 

relacionada com a perspectiva Empirista/Ambientalista, na qual se espera que a influência 

exercida pelo meio na educação da criança determine a sua prontidão escolar.  

É ainda verificável a identificação com esta perspectiva pelas referências ao contexto 

familiar (cf. Quadro 9), nomeadamente a elevada importância atribuída à dimensão familiar 

(24,6%), as habilitações literárias dos pais, as competências parentais e as expectativas, 

apoio e envolvimento dos pais na transição para a escolaridade das crianças. Este é 

também um aspecto central para a perspectiva Interaccionista de Meisels, que salienta a 

importância da relação com os pais e o ambiente de suporte à aprendizagem presente no 

meio familiar da criança para a sua prontidão escolar.  

Por último, podemos ainda relacionar com a perspectiva Empirista/Ambientalista o 

facto de ter sido mencionado por 12,3% dos participantes, a relevância do contexto escolar, 

no que diz respeito às variáveis relacionadas com os recursos deste ou do próprio professor. 

Contudo, estão ainda longe de conceptualizarem um cenário no qual seria este a adaptar-se 

às características da criança e na sua interacção potenciar a sua prontidão e ajustamento 

aos novos desafios colocados pela entrada para a escola, como se preconiza na perspectiva 

Interaccionista. 

 Assim, apesar de os participantes no nosso estudo serem, na sua maioria, 

detentores de formação pós-graduada (55,9%), será importante realçar a importância que 

poderá representar a formação contínua e actualizada sobre os mais recentes modelos e 

teorias de prontidão escolar, para que esta passe a ser assumida pelos psicólogos 

portugueses como um conceito em que criança, escola, família e comunidade, são mútua e 

reciprocamente alteradas ao longo do tempo, e não seja apenas a criança que deverá 

adaptar-se ao contexto escolar.  

Assim, podemos concluir que falta para os psicólogos portugueses um 

enquadramento conceptual que lhes permita uma definição clara do conceito de prontidão 

escolar, a sua operacionalização e a possibilidade da sua tradução nas práticas de 

avaliação e intervenção psicológicas neste domínio.  

 

 Quanto ao segundo objectivo, o de caracterizar as práticas actuais dos psicólogos 

portugueses no âmbito da avaliação da prontidão escolar, dos resultados obtidos, 

começamos por salientar que 88,3% dos participantes neste estudo, afirmam já terem 

realizado avaliação da prontidão escolar, tendo inclusivamente 27,4% destes, realizado um 
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número bastante significativo (mais de 50). Tendo em conta a diversidade da amostra, 

podemos concluir que esta é uma área de solicitação de colaboração frequente para os 

psicólogos. 

Por outro lado, ainda que sejam os pais ou encarregados de educação (37,8%) quem 

mais frequentemente solicita esta avaliação aos psicólogos, constatamos que é no contexto 

escolar que esta avaliação é habitualmente realizada (37,7%), o que indicia um bom 

prognóstico para a participação do psicólogo, como elemento centralizador e catalisador de 

dinâmicas entre pais, educadores, professores e criança. Será cada vez mais importante 

que a prontidão escolar seja perspectivada no seu contexto, tanto mais que factores 

contextuais por si e em interacção (familiares, escolar e comunitários) contribuem de forma 

decisiva para o desempenho escolar e desenvolvimento global das crianças, não podendo, 

de forma alguma, serem afastadas desta equação (Meisels, 1999). Para o nosso optimismo 

quanto à mudança do papel do psicólogo no contexto escolar de acordo com o modelo de 

Carlton e Winsler (1999) anteriormente referido, contribuem ainda os resultados da questão 

à avaliação generalizada da prontidão escolar, em que a maioria dos participantes que 

concordariam com a sua implantação, defendem que esta deveria ser da responsabilidade 

dos psicólogos.  

 

Contudo, analisando o dado que nos indica que 22,1% dos respondentes declaram 

que esta avaliação é realizada no contexto da prática privada, é possível que não esteja a 

ser implantada numa dinâmica de interacção entre os vários contextos, e poderá ser um 

alerta para a eventual falta de capacidade de resposta do sistema educativo para as dúvidas 

e necessidades dos pais no momento da transição para o ensino básico. Estas parecem 

estar mais relacionadas com questões gerais de despiste e diagnóstico (30,7%), mas 

objectivos relacionados mais especificamente com a efectiva entrada das crianças no ensino 

escolar, como o adiamento e antecipação escolares, perfazem um total de 40,4% dos 

motivos invocados para os pedidos de avaliação da prontidão escolar. Assim, podemos 

concluir que o papel do psicólogo poderá estar a ser, muito frequentemente, o de elemento 

central na tomada de decisão acerca do momento de entrada da criança no sistema de 

ensino, acrescendo responsabilidade ao seu papel no desenvolvimento de práticas de 

intervenção e orientação psicopedagógica com crianças, pais, educadores e professores. 

Consideramos assim, fundamental a mudança para uma conceptualização da 

prontidão escolar de acordo com a perspectiva Interaccionista de Meisels, cujo 

enquadramento conceptual permitiria aos psicólogos a adopção de novas práticas de 

avaliação psicológica.  

Tal como no estudo de Almeida, Diniz, Pais, e Guisande (2006), confirmamos com os 

nossos resultados a elevada taxa de utilização de provas psicológicas, incluindo algumas 
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não devidamente validadas e aferidas na população portuguesa. Sendo fundamental a 

existência de instrumentos de avaliação aferidos para as crianças portuguesas, pois 

constituem ferramentas essenciais para o trabalho dos psicólogos, dado que permitem 

comparar o desempenho de determinada criança com os seus pares, conferindo maior 

objectividade ao processo de avaliação, os psicólogos vêem-se frequentemente 

confrontados com a inexistência de instrumentos de avaliação com estas características ou 

destinados ao exame específico de um determinado constructo. Assim, apesar do número 

significativo de pedidos de avaliação psicológica incidindo sobre a prontidão escolar, a 

possibilidade de conduzir uma avaliação completa, adequada e fundamentada, está limitada 

à partida. Esta situação é mais frequente na área das competências socioafectivas, seja ao 

nível das técnicas projectivas seja ao nível dos questionários, do que na área da avaliação 

cognitiva. Deste modo, apesar de o número ultrapassar largamente as nossas expectativas 

iniciais, a multiplicidade de instrumentos e provas enunciados pela nossa amostra (413 

referências de instrumentos pelos 72 psicólogos, num total de 80 instrumentos referidos) 

parece ser reflexo da falta de um enquadramento conceptual que norteie a avaliação 

realizada. Ao assumirmos que a avaliação psicológica integra a definição do perfil 

profissional dos psicólogos, e ainda que esta não se possa reduzir à utilização de provas, é 

importante que imperem a objectividade, precisão e validade dos resultados com elas 

obtidos. Ainda de acordo com os mesmos autores, pela importância que assumem as 

provas psicológicas na prática dos psicólogos e na vida das pessoas e instituições, é 

importante salientar a necessidade da escolha adequada das mesmas e possuir treino 

específico no seu manuseio (Almeida, Diniz, Pais, & Guisande, 2006).  

É de realçar, contudo, que de acordo com os resultados, estes profissionais estão a 

utilizar extensivamente mais que uma técnica ou procedimento (utilizam em média 2,9 

técnicas ou procedimentos) para a avaliação da prontidão escolar, pois de acordo com a 

literatura revista, nenhum procedimento por si só poderia conduzir a resultados fiáveis. Se, 

por um lado, a referência maioritária das provas de aptidão e inteligência (68 referências) 

parecem apontar para uma centralização do processo de avaliação em torno da criança, por 

outro, a utilização muito referenciada da entrevista (64 referências) poderá apontar para a 

inclusão de outros interlocutores, como pais, professores ou educadores, já que é prática 

corrente na avaliação psicológica que a entrevista também lhes seja dirigida. 

De acordo com a categorização proposta por Carlton e Winsler (1999) para os 

instrumentos de avaliação da prontidão escolar (os que medem marcos importantes no 

desenvolvimento e os que medem o conhecimento académico), podemos salientar que os 

42,5% dos procedimentos referidos pelos participantes são as provas de aptidão/inteligência 

e as escalas de desenvolvimento, havendo apenas algumas referências a instrumentos 

relativos a competências precursoras da aprendizagem (literacia, linguagem, matemática). 
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Assim, podemos constatar, que as unidades de contexto mais referidas nas 

concepções de prontidão escolar dos participantes são consistentes com as categorias de 

instrumentos de avaliação psicológica mais referidas. A categoria de instrumentos mais 

referida (55,17%) foi a da avaliação neuropsicológica, relacionada com funções cognitivas 

como a inteligência e a criatividade, tal como tinha sido mais salientada a unidade de 

contexto relacionada com a capacidade intelectual e as competências cognitivas nas 

concepções de prontidão. Também no que concerne à valorização dos aspectos 

socioafectivos nas unidades de registo na definição de prontidão solicitada, voltou a coincidir 

com a elevada frequência de referência a instrumentos de avaliação deste domínio. A área 

que consideramos ser a menos consistente com as áreas que os participantes consideram 

relevantes para a prontidão será a das competências precursoras da aprendizagem 

relacionadas, que se reflectem timidamente nos instrumentos que as avaliam e que são das 

áreas menos referidas.  

Constatamos, deste modo, que as práticas de avaliação de prontidão escolar 

reveladas pelos participantes no nosso estudo, consistem em avaliações, realizadas com o 

principal objectivo de determinar a entrada na escola (40,4%) que levam a processos de 

adiamento ou, mais raramente, de antecipação, utilizando instrumentos que não podem, por 

si só, predizer o sucesso escolar das crianças e que foram concebidos para fins diferentes 

daquele para que estão a ser utilizados. As principais implicações e consequências deste 

seu trabalho poderão ser o adiamento da entrada de crianças para a escola até ao momento 

em que estão ajustadas às expectativas que recaem sobre si, quando deveria ser a própria 

escola a preparar-se para todos.  

Em face dos resultados apurados, torna-se evidente a necessidade de sensibilizar os 

psicólogos portugueses para uma mudança do paradigma actual, passando a avaliação 

psicológica a constituir um meio e não um fim em si mesma, conduzindo, em última análise, 

a novas práticas. Pensamos que seria útil a formação específica no domínio da prontidão e 

transição escolares, áreas para as quais não parece existir a preparação adequada, 

sobretudo quando as suas conclusões têm implicações tão determinantes para o percurso 

escolar e de vida das crianças. De acordo com o enquadramento conceptual de Meisels, a 

prontidão deveria, então, ser vista como um produto da interacção entre características da 

criança e as do meio que a rodeia. Assim, a avaliação, nomeadamente através da utilização 

de instrumentos específicos ou não da prontidão escolar, será um recurso determinante 

para que se mobilizem os recursos e estratégias necessárias para o sucesso escolar de 

cada e de todas as crianças. Deverá incorporar dados recolhidos ao longo do tempo acerca 

da criança, dos professores, pais e comunidade, tendo como objectivo o de permitir que as 

crianças tenham oportunidade para melhorarem as suas capacidades, conhecimentos e 

competências pela participação em escolas que são sensíveis aos valores da comunidade, 

reconhecem as diferenças individuais, reforçam e consolidam as forças das crianças, e as 
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apoiam nas mudanças e adaptações necessárias, planeando a transição e o 

enquadramento da criança na sua nova etapa.  
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Considerações finais 

O estudo aqui apresentado apresenta algumas limitações, que deverão ser 

consideradas. Por um lado, salientamos o número reduzido da amostra, que não a torna 

representativa da população em estudo. Por outro lado, o instrumento utilizado apresenta 

também algumas deficiências, o que dificulta a possibilidade de extrair resultados mais 

conclusivos. 

Em primeiro lugar, tal como referido, o número de participantes é pouco significativo, 

o que resultou, sobretudo da opção metodológica de utilizar uma ferramenta electrónica. 

Apesar de inicialmente termos apostado nesta opção, considerando que seria de mais fácil 

utilização, menos dispendiosa e mais rápida na recolha de questionários, a mesma veio a 

revelar-se de pouco interesse para os psicólogos contactados, cujo tempo de devolução das 

respostas foi maior e em número inferior ao previsto. Consideramos que mesmo que o 

preenchimento do questionário pudesse ter continuado a ser feito de forma electrónica, em 

investigações futuras, optaríamos pela disponibilização da ferramenta presencialmente, ou 

através de versão impressa. 

Quanto às limitações a apontar ao próprio instrumento, salientamos algumas 

imprecisões na sua construção, nomeadamente ao nível da formulação de algumas 

questões e das opções de resposta. Por exemplo, nas questões cujas opções de resposta 

foram formuladas através de intervalos ou com base em categorias, estes limitaram a 

possibilidade de exploração dos dados estatisticamente (para a obtenção de médias e 

desvios-padrão de algumas variáveis). Também o facto de termos optado por recorrer a 

algumas questões, em que é possível seleccionar várias opções em simultâneo, minimizou 

a percepção mais exaustiva e a caracterização mais fiel das concepções e práticas dos 

psicólogos portugueses na área da prontidão escolar.  

Contudo, ainda que tenhamos optado por realizar um estudo exploratório, 

consideramos que este traz contributos, nomeadamente por caracterizar concepções e 

práticas actuais dos psicólogos portugueses que têm implicações reais e actuais no sistema 

educativo. Por um lado, por trazer à luz a necessidade de formação dos psicólogos na 

temática da transição e prontidão escolar, com vista ao estabelecimento de uma mudança 

de paradigma em relação ao seu papel no contexto escolar. Por outro, por retratar a 

inexistência de instrumentos que permitam avaliar outros aspectos para além da criança, 

nomeadamente características dos ambientes educativos, permitindo identificar factores que 

possam constituir obstáculos ou oportunidades para uma transição adequada e promotora 

do sucesso educativo. 
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ANEXO 1 
 
Questionário de investigação 
Este questionário destina-se a fins de investigação, para elaboração de dissertação para a 
obtenção do Grau de Mestre em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação da Universidade do Porto. Salientamos que este questionário é anónimo e a 
confidencialidade das respostas disponibilizadas será mantida. Os itens A a I destinam-se a 
caracterizar sociodemograficamente a amostra recolhida e os itens restantes destinam-se a 
caracterizar as práticas e concepções dos profissionais de psicologia acerca da prontidão 
para a aprendizagem escolar. 
*Obrigatório 
 
A. Escolha a alinea correspondente ao seu género: * 

 Feminino 

 Masculino 

 
B. Qual a sua idade actual? * 

 20-29 

 30-39 

 40-49 

 50-59 

 60-69 

 mais de 70 

 
C. Qual o distrito ou região do país onde exerce: *Seleccione o distrito/região que 
corresponde à área onde desempenha a sua actividade profissional. Caso o faça em mais 
que um distrito, seleccione aquele onde dispende maior carga horária. 

 Aveiro 

 Beja 

 Braga 

 Bragança 

 Castelo Branco 

 Coimbra 

 Évora 

 Faro 

 Guarda 

 Leiria 

 Lisboa 

 Portalegre 

 Porto 

 Santarém 
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 Setúbal 

 Viana do Castelo 

 Vila Real 

 Viseu 

 Açores 

 Madeira 

 
D. Em que instituição fez a sua formação inicial em Psicologia? *Escreva o nome e 
localização da instituição onde concluiu a sua licenciatura. 

 Universidade de Coimbra 

 Universidade de Lisboa 

 Universidade do Minho 

 Universidade do Porto 

 ISPA 

 Universidade dos Açores 

 Universidade do Algarve 

 Universidade de Aveiro 

 Universidade Católica Portuguesa 

 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 Universidade da Madeira 

 ISLA 

 Universidade da Madeira 

 Universidade da Beira Interior 

 Universidade de Évora 

 Instituto Superior Miguel Torga 

 ISCTE 

 Universidade Lusíada 

 Universidade Portucalense 

 Outra:  

 
E. Qual o seu grau de formação actual? * 

 Licenciatura 

 Pós-graduação 

 Mestrado Integrado 

 Mestrado 

 Doutoramento 
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 A frequentar estudos pós-graduados 

 
F. Tempo de prática profissional: *Escolha a opção que corresponde ao número de anos de 
experiência profissional que possui. 

 0-2 

 3-5 

 6-10 

 11-15 

 16-20 

 21-30 

 31-40 

 
G. Qual a sua área de graduação ou de pré-especialização? * 

 Psicologia Clínica e da Saúde 

 Psicologia da Educação e Desenvolvimento 

 Psicologia Social, das Organizações e do Trabalho 

 Psicologia da Justiça, Forense ou do Comportamento Desviante 

 Outra:  

 
H. Qual o contexto da sua prática profissional (principal)? * 

 Contexto Escolar 

 Contexto Hospitalar 

 Instituição Privada de Solidariedade Social para crianças e jovens 

 Organismo ou Instituição ligadas à Intervenção Precoce ou ao Ensino Especial de 
crianças e jovens 

 Autarquia 

 Comissão de Protecção de Crianças e Jovens 

 Prática Privada 

 Outra:  

 
I. Caso desenvolva a sua prática profissional num outro contexto adicional (que não o 
principal, referido na questão anterior), assinale-o aqui: * 

 Contexto Escolar 

 Contexto Hospitalar 

 Instituição Privada de Solidariedade Social para crianças e jovens 

 Organismo ou Instituição ligadas à Intervenção Precoce ou ao Ensino Especial de 
crianças e jovens 

 Autarquia 
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 Comissão de Protecção de Crianças e Jovens 

 Prática Privada 

 Outra:  

 
1. Já avaliou crianças quanto à sua prontidão escolar? * 

 Sim 

 Não 

 
2. Quantas avaliações para a prontidão escolar já realizou? * 

 0-10 

 11-20 

 21-50 

 mais de 50 

 
3. Habitualmente quem solicita esta avaliação? * 

 Pais ou Encarregados de Educação 

 Professores 

 Educadores 

 Outra:  

 
4. Em que contexto realiza avaliação psicológica da prontidão escolar? * 

 Contexto Escolar 

 Contexto Hospitalar 

 Instituição Privada de Solidariedade Social para crianças e jovens 

 Organismo ou Instituição ligadas à Intervenção Precoce ou ao Ensino Especial de 
crianças e jovens 

 Autarquia 

 Comissão de Protecção de Crianças e Jovens 

 Prática Privada 

 Outra:  

 
5. Quais os objectivos que são nomeados para este pedido de avaliação? * 

 Antecipação escolar 

 Adiamento escolar 

 Relatório técnico 

 Despiste / diagnóstico 

 Outra:  
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6. Quais as principais técnicas ou procedimentos que utiliza na avaliação da prontidão 
escolar? * 

 Entrevista 

 Questionários ou Inventários 

 Provas de aptidões/inteligência 

 Escalas de desenvolvimento 

 Grelhas de observação 

 Provas Projectivas 

 Outra:  

 
7. Nomeie os instrumentos que utiliza na avaliação para a prontidão escolar. *Ex.: WPPSI-R, 
WISC III, Matrizes de Raven, Figura Complexa de Rey, Desenho da Figura Humana 

(Goodenough)  

 
I. O que entende pelo conceito de "prontidão 

escolar"? *  

 
II. Indique o grau de importância que atribui às seguintes dimensões na avaliação da 
prontidão escolar de uma criança:Utilize a seguinte escala: 1 - nada importante; 2 - pouco 
importante; 3 - importante; 4 - muito importante; 5 - essencial; 

1 2 3 4 5 

Nada importante    Essencial

 
II.1. Bem-estar físico * 

1 2 3 4 5 

Nada importante    Essencial

 
II.2. Desenvolvimento Motor; * 

1 2 3 4 5 
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Nada importante    Essencial

 
II.3. Desenvolvimento Social; * 

1 2 3 4 5 

Nada importante    Essencial

 
II.4. Desenvolvimento Emocional; * 

1 2 3 4 5 

Nada importante    Essencial

 
II.5. Interesse pela aprendizagem; * 

1 2 3 4 5 

Nada importante    Essencial

 
II.6. Linguagem; * 

1 2 3 4 5 

Nada importante    Essencial

 
II.7. Desenvolvimento Cognitivo; * 

1 2 3 4 5 

Nada importante    Essencial

 
II.8. Conhecimento Geral; * 

1 2 3 4 5 

Nada importante    Essencial

 
II.9. Motivação para a aprendizagem; * 

1 2 3 4 5 

Nada importante    Essencial

 
II.10. Nível sócio-económico da família; * 

1 2 3 4 5 

Nada importante    Essencial
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III. Indique outras dimensões que considere relevantes para a avaliação da prontidão 

escolar: *  

 
IV. Considera necessária a criação ou validação de um instrumento específico e compósito 
para a avaliação da prontidão escolar das crianças portuguesas? * 

 Sim 

 Não 

 
V. Acha que todas as crianças deveriam ser avaliadas antes da entrada para a escolaridade 
obrigatória? * 

 Sim 

 Não 

 
V. 1. No caso de ter respondido afirmativamente, quem acha que deveria assumir a 
responsabilidade por essa avaliação e de que forma poderia ser 

implementada?  

 
V. 2. No caso de ter respondido negativamente, justifique brevemente a sua 

escolha.  

 
Enviar
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