
 Questionário sobre a Linguagem em crianças pré-escolares 
 

Rhode Island Department of Elementary and Secondary Education www.ride.ri.gov 

Nome da criança: __________________________________ Local de nascimento da criança: ____________________ 

Idade da criança: _______________ Idade da criança quando exposta ao inglês pela primeira vez: ________________ 

A criança fala?     ¨ Não     ¨ Sim, palavras soltas     ¨ Sim, junta 2-3 Palavras     ¨ Sim, frases 

País de origem da família: __________________________ Número de anos qua a família tem vivido nos EUA _______ 

Se o inglês não é a primeira língua da família, eles preferem comunicações verbais ou escritas? 

¨ Não têm preferência     ¨ Verbais (telefone/ em pessoa)     ¨ Escritas (cartas/ formulários) 

Formulário completado por: ______________________________ Parentesco com a criança: ____________________ 

 

Informações sobre as línguas faladas em casa: 

1. Qual foi a primeira língua que a criança aprendeu a falar? 

        ¨ Inglês     ¨ Português     ¨ Ambas    ¨ Outra: _____________ 

2. Qual a língua que a criança fala mais frequentemente? ¨ Inglês     ¨ Português     ¨ Outra: ___________ 

3. Qual a língua em que falam à criança mais frequentemente? ¨ Inglês     ¨ Português     ¨ Outra: ___________ 

4. Alguma outra pessoa cuida da criança durante a semana (p.ex. avós, ama-seca, etc.)?     ¨ Não     ¨ Sim 

 Se sim, que língua fala com mais frequência? ¨ Inglês     ¨ Português     ¨ Ambas     ¨ Outra: ______________ 

5. Que língua é usada com mais frequência quando os pais falam entre si? 

        ¨ Inglês     ¨ Português     ¨ Ambas     ¨ Outra: ______________ 

6. Que língua(s) usa a criança mais frequentemente quando fala com as seguintes pessoas? 

 Pais:  ¨ Inglês     ¨ Português     ¨ Ambas     ¨ ainda não fala     ¨ outra(s): ____________________ 
 Irmãos/irmãs: ¨ Inglês     ¨ Português     ¨ Ambas     ¨ ainda não fala     ¨ outra(s): ____________________ 
 Parentes:  ¨ Inglês     ¨ Português     ¨ Ambas     ¨ ainda não fala     ¨ outra(s): ____________________ 
 Amigos:  ¨ Inglês     ¨ Português     ¨ Ambas     ¨ ainda não fala     ¨ outra(s): ____________________ 
Exposição às línguas 

7. A criança frequenta/frequentou uma escola ou recebe(u) Intervenção Cedo ("Early Intervention")? 

 ¨ Não     ¨ Sim, "Head Start"     ¨ Sim, Jardim infantil     ¨ Sim, EI 

 Indique o nome da escola ou da EI: ________________________________________________________________ 

 Que língua foi usada?  ¨ Inglês     ¨ Português     ¨ Ambas     ¨ Outra: __________________________ 

8. A que língua está exposta ou usa a criança com maior frequência durante as seguintes atividades? 

 Livros/Contar histórias:  ¨ Inglês     ¨ Português     ¨ Ambas     ¨ Outra: __________________________ 
 TV/Rádio:    ¨ Inglês     ¨ Português     ¨ Ambas     ¨ Outra: __________________________ 
 Computador/Jogos de vídeo: ¨ Inglês     ¨ Português     ¨ Ambas     ¨ Outra: __________________________ 
 Brincadeira:    ¨ Inglês     ¨ Português     ¨ Ambas     ¨ Outra: __________________________ 
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