
Nome da  prova:  
SGS II - Escala de Avaliação das Competências 
no Desenvolvimento Infantil, dos 0 aos 5 anos 
(Schedule of Growing Skills II). 

Autor(es ) :  Bellman, M., Lingam, S. & Aukett, A. 

Versão:  Portuguesa. 

Tipo de  
apl icação:  Individual. 

População:  Crianças dos 0 aos 5 anos. 

Tempo de  
apl icação:  Variável (aprox. 20-30 min) 

Object ivos:  

��No contexto das actuais preocupações com a 
educação e o desenvolvimento das crianças, 
bem como com a detecção precoce de qualquer 
anomali, a SGS II, Escala de Avaliação das 
Competências no Desenvolvimento Infantil 
constitui uma ferramenta bastante útil para os 
profissionais ligados à área do desenvolvimento 
e  da  v ig i l ânc ia  da  saúde  in fan t i l , 
d e s i g n a d a m e n t e ,  m é d i c o s  p e d i a t r a s , 
enfermeiros, psicólogos e educadores.. 

��Permite identificar de forma fiável, simples e 
prática, o nível de desenvolvimento da criança 
em nove áreas de competências. 

Tabelas  de  
normas:  ��Idade de Desenvolvimento 

Materia i s  
inc luídos  no  Kit  
Completo:  

��Manual do Utilizador (1) 
��Manual Técnico (1) 
��Folhas de Registo (pacote de 10 ou 25) 
��Folhas de Perfil (pacote de 25 ou 100)  
��Kit de materiais estandardizados 

Preços  (acresc idos  de  IVA)  

Kit  Completo  (25  Folhas  Registo  +  100 Folhas  Perf i l )  

Kit  de  mater ia i s  e standardizados  

Manual  Técnico  

Caderno de  Gravuras  

Folha de  Registo  (pacote  de  10 ou 25)  

Folha de  Perf i l  (pacote  de  25 ou 100)  

Kit  Completo  (10  Folhas  Regis to  +  25  Folhas  Perf i l )  

Manual  do  Ut i l izador  

Pasta  

DVD para formação 

Ex
emplo 

Preço (acresce 23% IVA)

729,27 €

630,89 €

361,79 €

91,06 €

91,06 €

28,45 €

30,89 €  65,85€

27,64 €  91,06€

241,16 €



SGS II
Schedule of Growing Skills II 

ESCALA DE AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS NO 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL  

DOS 0 AOS 5 ANOS 

A SGS II é um instrumento de rastreio do desenvolvimento das crianças dos 0 aos 5 
anos, com uma vasta amplitude de aplicação relativamente ao intervalo de idades em 
que é aplicável, aos aspectos do desenvolvimento que engloba e da variedade de 
profissionais a que é dirigida (pediatras, enfermeiros, educadores, professores, 
psicólogos etc.). 

A SGS II reúne os critérios científicos de validade e fidelidade, clínica e científica, 
exigidos a este tipo de instrumento. Adicionalmente, apresenta algumas vantagens, 
quando comparada com outras ferramentas de avaliação no desenvolvimento, como 
por exemplo: 

Rapidez� a avaliação de uma criança utilizando a SGS II tem uma duração média 
de 20-25 minutos. 

Simplicidade� o equipamento e os itens das diferentes escalas que compõem a SGS II 
são simples de aplicar. Também os resultados, quantificados, são de 
fácil interpretação, quer para os profissionais, quer para os pais das 
crianças avaliadas. 
Adicionalmente, esta edição da SGS II apresenta instruções de 
aplicação bastante detalhadas e são utilizados materiais de estímulo 
bastante atractivos para as crianças. 

Validade� os estudos de validade que correlacionaram a Escala de 
Desenvolvimento de Griffiths e a SGS II apresentam coeficientes que 
variam entre .52 e .96. Estes resultados confirmam que a SGS II 
constitui uma alternativa bastante válida àquele instrumento, quando se 
trata de fazer uma avaliação inicial do estado de desenvolvimento da 
criança. 

Tradução Oficial � a versão portuguesa da SGS II que a CEGOC apresenta, é uma 
tradução oficial devidamente aprovada pelo editor da prova. Tal 
permitirá, não só uma utilização uniforme da SGS II nas diferentes 
áreas profissionais ligadas à avaliação do desenvolvimento, como 
também a partilha de informações entre especialidades. 



A SGS II permite avaliar o desenvolvimento 
infantil em seis aspectos, através de 9 escalas: 

A SGS II integra ainda a avaliação de uma área Cognitiva, extraída a partir 
das restantes nove áreas. 

Desenvolvimento SocialDesenvolvimento Social  

Desenvolvimento SocialDesenvolvimento Social  

Competências Auditivas, na Competências Auditivas, na 
Fala e Linguagem Fala e Linguagem 

Função Motora Função Motora 
Grosseira e PosturaGrosseira e Postura  

Função Motora FinaFunção Motora Fina  

VisãoVisão  

Interacção Social 

Autonomia Pessoal 

Fala e Linguagem 

Audição e Linguagem 

Controlo Postural Passivo 

Controlo Postural Activo 

Competências Locomotoras 

Competências Manipulativas 

Competências Visuais 

Decúbito Ventral 
Posição Sentada (sem apoio) 
Posição de Pé 

Decúbito Dorsal 
Suspensão Ventral 
Puxar para Sentar 
Posição Sentada (com apoio) 

Movimento e Equilíbrio 
Subir e Descer Escadas 

Aptidão Manual  
Cubos 
Desenho 
Desenho da Figura Humana 

Função Visual 
Compreensão Visual 

Função Auditiva 
Compreensão da Linguagem 

Vocalização 
Linguagem Expressiva 

Comportamento Social 
Brincar 

Alimentação 
Higiene e Vestir 

Exemplo 

Exemplo 
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CURRICULO CAROLINA - Avaliação e 
Intervenção Psicopedagógica para Bebés e Crianças 
Pequenas com Necessidades Especiais (dos 0 aos 24 
meses de idade de desenvolvimento) 

Com base numa primeira fase de avaliação do 
desenvolvimento, é possível criar sequências de 
intervenção psicopedagógica adequadas a cada caso, 
adaptar os exercícios a crianças com deficiências 
visuais, auditivas ou motoras e integrar as 
actividades nas suas rotinas quotidianas. Permite, 
ainda, monitorizar a evolução da criança ao longo do 
tempo. 

A Folha de Registo pode ser 
utilizada em quatro momentos de 
avaliação distintos possibilitando, 
deste modo, a monitorização da 
evolução do desenvolvimento da 
criança ao longo do tempo. 

A Folha de Perfil possibilita uma 
visualização rápida e de fácil compreensão 
relativamente ao nível de desenvolvimento em 
cada uma das áreas de competências. 
O perfil permite comparar, em cada área 
competências, a idade de desenvolvimento 
com a idade cronológica, destacando as áreas 
mais e menos fortes . 
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WPPSI-R - Escala de Inteligência de Wechsler para 
a Idade Pré-Escolar e Primária - Edição Revista 

A edição revista da Escala de Inteligência para a 
Idade Pré-Escolar e Primária destina-se à avaliação 
de crianças dos 3 anos aos 6 anos e 6 meses. A 
WPPSI-R permite identificar quais os pontos fortes e 
fracos da criança, num dado momento do seu 
desenvolvimento, sendo um instrumento bastante útil 
na monitorização do seu desempenho ao longo do 
tempo, principalmente quando se pretende avaliar o 
efeito de procedimentos educativos ou de 
aconselhamento pedagógico. 

Outros produtos comercializados pela CEGOC na área do 
desenvolvimento e Inteligência: 




