
1 
 

 
Faculdade Adventista da Bahia 

Assessoria Pedagógica 
BR-101, km 197, Capoeiruçu – Caixa Postal 18 – Cachoeira BA 

CEP: 44.300-000 – Brasil  
e-mail: selcr25@gmail.com 

 

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS n. 6/2014 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO/PARECER DESCRITIVO 

Entender processos individuais de aprendizagem e valorizar diferenças entre 
os estudantes exigem registros que favoreçam a análise de singularidades e 
peculiaridades de desenvolvimento. (HOFFMANN, 2001, p.200). 
 
Relatórios de avaliação devem expressar avanços, conquistas, descobertas e 
dos estudantes, bem como relatar o processo vivido em sua evolução, em 
seu desenvolvimento, dirigindo-se aos encaminhamentos, às sugestões de 
cooperação entre todos que participam do processo. (HOFFMANN, 2003, 
p.104). 

 
 

1 PARA ENTENDER O QUE É E O PORQUÊ 

 O processo de avaliar as aprendizagens dos estudantes é desafiador por muitos 

motivos, dentre os quais destacamos: a) cada sujeito aprende de uma maneira; b) muitas 

vezes não temos clareza sobre o que avaliar, pois não elegemos critérios previamente; c) não 

conseguimos olhar para o estudante em suas particularidades e a turma como todo; d) 

entendemos avaliação como aferição, algo pronto e acabado; e) não refletimos sobre a 

avaliação dos alunos como reflexo de nossas práticas docentes. 

 No entanto, se nossa concepção de avaliação estiver sustentada à visão de uma 

pedagogia transformadora e para, além disso, integral e restauradora, investiremos tempo e 

esforço buscando e implementando mecanismos que nos guiem de maneira segura rumo ao 

alcance dos objetivos educacionais propostos.  Essa busca implicará em processos pessoais e 

institucionais de reflexão, interpretação da realidade, intervenções didáticas e 

encaminhamentos metodológicos.  

 Tal cenário nos remete a práticas claras e sistemáticas de registros em avaliação. Mas 

por onde começar? Sem dúvida alguma, pelos objetivos eleitos como significativos e 

importantes. Esses objetivos serão traduzidos em marcos de aprendizagem, matrizes 

curriculares e matrizes de referência, etc. 
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Alguns registros escolares como o boletim, por exemplo, são bem conhecidos de 

todos, mas geralmente os resultados são traduzidos ou comunicados através de notas, 

conceitos ou menções, dando apenas o resultado, mas ainda assim, sem sabermos direito o 

que significam. Quando as notas estão acima da média prevista regimentalmente nos damos 

por satisfeitos, não demandando de nossa parte uma reflexão criteriosa sobre o que 

realmente significam o 6,0, 7,0, 8,0 e assim por diante. Parece-nos que uma nota “azul” por si 

mesma recomenda nosso trabalho como escola. 

Há outros tipos de registros em avaliação menos conhecidos que enriquecem o 

processo educativo e contribuem para que estudantes, pais e professores compreendam a 

trajetória de ensino e aprendizagem, podendo, dessa maneira, efetuar a mediação necessária 

para o avanço do aprendiz. Vejamos três deles brevemente, no quadro abaixo: 

 NOTAS DE SALA PAUTAS DE OBSERVAÇÃO DIÁRIOS AMPLIADOS 

O que são  Anotações curtas feitas nas 
aulas, como frases, 
comentários dos estudantes, 
perguntas e dúvidas 
levantadas por eles, 
conteúdos a serem 
pesquisados, informações 
para checagem etc. 

Tabelas de duas ou mais 
entradas, nas quais aparecem 
o nome dos estudantes e os 
conteúdos didáticos ou 
atitudinais a serem 
observados. 
 

Documento de escrituração 
escolar com espaço para 
anotações sobre os 
estudantes. 
 

Objetivo  
 

Recordar momentos 
importantes e não perder 
dados significativos do 
processo de ensino e 
aprendizagem. 

Acompanhar a evolução do 
aprendizado de um ou mais 
conteúdos ao longo do ano. 
 

Acompanhar o percurso de 
aprendizagem do estudante 
e não perder dados 
significativos do processo de 
ensino e aprendizagem. 

Organização Deixar sobre a mesa uma 
prancheta, sulfites e 
canetas. Não é preciso se 
preocupar com a ordem 
nem com a profundidade 
dos apontamentos. 

Tabular os nomes e os 
aspectos a serem analisados. 
Legendar a tabela com 
conceitos ou cores referentes 
a um estágio de 
aprendizagem. Preencher 
durante ou logo após a 
atividade. 

Folhas com critérios 
referentes aos principais 
aspectos a serem avaliados, 
com indicação da data de 
observação e do 
instrumento utilizado para 
analisar o que está sendo 
foco da avaliação. 

Como usar Serão a base de 
planejamentos futuros, 
relatórios mais detalhados 
sobre projetos ou atividades 
e dos relatórios de avaliação 
dos estudantes. 

De tempos em tempos, é 
preciso fazer a análise e a 
comparação das tabelas. 
Quanto maior a frequência 
com que elas forem 
preenchidas e analisadas, mais 
informações você terá sobre o 
avanço de cada estudante e 
mais rápido será possível fazer 
intervenções. 

Serão a base de 
planejamentos futuros, 
relatórios mais detalhados 
sobre projetos ou atividades 
e dos relatórios de avaliação 
dos estudantes. 
 

 

 Cada um desses registros contribui a seu tempo para montarmos uma base de dados 

que nos auxiliarão na elaboração/construção de um registro em avaliação que ganhou força na 
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Educação Infantil, mas que aos poucos tem chegado aos anos iniciais do ensino fundamental. 

Estamos nos referindo ao registro denominado relatório de avaliação ou parecer descritivo. 

 Tal relatório destaca-se por pelo menos três funções pedagógicas: 

1. Comunicar aos pais, os resultados dos processos vivenciados pelos estudantes e 

professores num determinado período letivo.  

2. Oportunizar ao professor uma reflexão sobre sua prática pedagógica. 

3. Contribuir positivamente para os processos de formação e autoformação do 

professor. 

Na literatura educacional os relatórios não têm forma única e invariável, o que nos 

permite como escola, pensar numa proposição que atenda as especificidades da escola e de 

seu currículo, sem perder de vista os fundamentos teóricos que o sustentam.  

Há pelo menos, dois tipos de relatório de avaliação: um que fica em poder do 

professor, para uso exclusivo da escola, como parte dos registros mais amplos e outro 

destinado principalmente aos pais, onde são apresentados os principais aspectos curriculares.  

 O relatório destinado aos pais pode ser sintético ou ampliado, conforme a decisão da 

instituição escolar, mas em ambos os casos é preciso pensar sobre o seu uso, construção e 

finalidades. Isso porque o parecer ou relatório é apontado pela literatura educacional como 

um registro próprio da avaliação formativa (algo que merece mais estudo e aprofundamento 

por sua riqueza e complexidade). No entanto, ele em si mesmo não apresenta nenhuma 

garantia desse tipo de avaliação, podendo, inclusive tornar-se um instrumento de uso 

classificatório, burocrático e somatório. 

 O relatório sintético é elaborado a partir de categorias e eixos de conteúdos 

trabalhados a cada unidade, por exemplo, a partir das expectativas de aprendizagem e dão aos 

pais o retorno parcial das conquistas e dificuldades próprias da aprendizagem dos filhos na 

escola. O desejável é que existam dois relatórios sintéticos: um entregue ao final da I unidade 

ou do primeiro mês do estudante na escola (por volta do mês de abril) e o segundo, por volta 

da III unidade (comumente no mês de setembro), apontando os encaminhamentos ainda 

necessários. Ainda sobre o relatório sintético é preciso considerar que em cada unidade ele 

contará com itens diferentes, conforme o que está previsto pelo currículo escolar, 

evidenciando os marcos de aprendizagem. 

O relatório ampliado, por sua vez, também é elaborado a partir de itens previamente 

definidos, mas com mais liberdade, pois é descritivo. Nele haverá aspectos grupais e 

individuais, será elaborado duas vezes ao ano e entregue aos pais ao final de cada semestre 

(junho e novembro). 
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2 QUAIS OS PRÓS E CONTRA DE UTILIZAR O RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO? 

O relatório favorece a compreensão dos progressos e dificuldades individuais, fornece 

sugestões sobre como melhorar o processo (encaminhamentos). É mais criterioso, pois 

explicita as intervenções realizadas pelo docente. Ao seu tempo, exige do professor a 

observação acurada e registros parciais (diário ampliado), assim como ótimo nível de 

organização e compreensão do currículo previsto para o ano em curso e subsequentes.  

Destacamos como dificuldade a questão da quantidade de estudantes em sala, o 

tempo para a construção desses registros e o domínio que o professor tem de sua ação 

docente. Seja como for, registros significativos são construídos ao longo do processo e sua 

forma final é apenas uma síntese do que vem ocorrendo, uma representação do vivido. Isso 

quer dizer que elaborar um bom e adequado relatório de avaliação tem a ver com a 

apropriação docente do fazer didático em sala de aula. 

 

3 O QUE CONSIDERAR NA CONSTRUÇÃO DE UM RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO? 

Villas Boas (2009) propõe que a equipe pedagógica responda inicialmente as seguintes 

perguntas: 

 Por que registrar? 

 Para que registrar? 

 O que registrar? 

 Quando registrar? 

 Como registrar? 

 O que fazer com as informações constantes dos registros? 

 Quem irá ler e usar os registros? 

 O que fazer com os registros de um ano para o outro? 

Essas perguntas (outras podem ser agregadas) nos lembram de que “os registros 

avaliativos... vinculam-se a uma determinada concepção de avaliação e que trazem embutidas 

questões morais, éticas, estéticas, sociais, políticas e pedagógicas.” (VILLAS BOAS, 2009, p. 

105). Assim, na perspectiva da avaliação formativa, “as informações contidas nos relatórios 

incidem sobre as aprendizagens, os avanços, as conquistas, as necessidades ainda existentes e 

as intervenções feitas.” (VILLAS BOAS, 2009, p. 106). 

 

4 QUE ITENS OU ELEMENTOS DEVEM SER CONTEMPLADOS NO RELATÓRIO? 

Essa é uma pergunta muito comum e não possui uma resposta definitiva, mas entendemos 

que no relatório constarão os itens ou elementos que interferem positiva ou negativamente na 
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aprendizagem dos estudantes. Nesse sentido, aspectos como: frequência do educando na 

escola; contexto familiar e comportamento são itens que merecerão especial atenção do 

docente, se forem fatores comprometedores do desenvolvimento do estudante. 

Ainda assim, é preciso cuidar com os seguintes aspectos: 

 Visão futurista (expectante).   Ex.: O estudante tem potencial para... ou  o 

estudante poderá... 

 Aspectos comportamentais sob o ponto de vista psicológico. Ex.: O estudante é 

inquieto, hiperativo... ou apresenta dificuldade de concentração... 

 Visão contemplativa (ingênua).  Ex.: O educando lê bem...  é dinâmico, executa 

rapidamente suas tarefas... 

 Análise de aspectos psíquicos, emocionais, numa pretensão científica.  Ex.: 

Estudante nervosa... ou  demonstra possuir algum distúrbio... 

 Aspectos genéricos.  Ex.: O estudante revelou um bom desempenho em Ciências, 

 mas está com dificuldades  em Língua Portuguesa. 

 Acontecimentos naturais entre os estudantes. Ex.: Hoje, Carlos bateu em Luíza. 

Conversei com ele por um longo tempo... 

 O que não foi visto ou trabalhado em sala. 

No relatório sintético, haverá espaço para registrar: 

 Expectativas de aprendizagem das áreas de conhecimento que foram trabalhadas, 

conforme currículo escolar. 

 O momento em que o estudante se encontra a partir de uma escala previamente 

construída. 

 O trabalho que vem sendo realizado junto ao estudante. 

No relatório ampliado, poderá haver o registro: 

 Das expectativas de aprendizagem das áreas de conhecimento que foram 

trabalhadas, conforme currículo escolar. 

 Dos avanços que a estudante tem demonstrando nas áreas de conhecimento. 

 Da área a ser mais bem desenvolvida. 

 Das sugestões que o professor oferece nesse sentido: Tarefas? Jogos? Leituras? 

 Do trabalho que vem sendo realizado junto ao estudante. 
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5 CUIDADOS NA REDAÇÃO DO RELATÓRIO 

Esse item merece especial atenção por parte do relator, pois tendo em vista que o 

relatório é “técnico”, validado como documento, sua redação deve conter indicações de cunho 

pedagógico, a partir do nível cognitivo. Assim, é preciso assegurar: 

 Objetividade e linguagem clara: ser direto, com clareza, de modo que o pai/mãe 

entenda o que está registrado.  

 Respeito à norma culta: ortografia, concordância e estética. 

 Coerência. 

 Ética. 

 Estética do documento (paginação, fonte, espaço, etc.). 

Melchior (2003) sugere que na redação do relatório o professor prefira: 

 Verbos de ação aos de estado. 

 Objetos diretos e indiretos e adjuntos adverbiais precisos. 

 Que os verbos sejam mais no condicional do que no indicativo. 

 Que a interpelação seja direta ao estudante. 

 A exposição no passado. 

 Emprego da primeira pessoa para se envolver pessoalmente. 

 

6 CONSTRUÇÃO DOS RELATÓRIOS1 

6.1 SINTÉTICO 

 O relatório sintético (ver sugestão de modelo no final desta OD) tratará de aspectos 

individuais do estudante (socioafetivos e cognitivos). 

 

6.2 AMPLIADO 

Optamos por construir um relatório ampliado (ver sugestão de modelo no final desta 

OD) com duas categorias: grupal e individual. Vale lembrar que cada relatório será fruto 

(estará ancorado) de registros menores realizados durante todo o processo diário em sala de 

aula, preferencialmente no diário ampliado e a partir dos marcos ou expectativas de 

aprendizagem postos no currículo escolar. 

No relatório grupal a professora deverá estar atenta aos seguintes itens: 

 Qual a faixa etária, composição de gênero, perfil e preferências do grupo? 

 Como se iniciou o período letivo? 

                                                           
1 Contribuições das professoras: Daniela Reis – FADBA, Lucicleide Maria da Silva Liessi– CAS e Edileuza 
Neris – FADBA. 
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 O que trabalhei no período? Que projetos? 

 Como questões socioafetivas foram trabalhadas com as estudantes? 

 Quais as atividades propostas? O que as estudantes construíram?  

 Como foram as descobertas e produções relativas à leitura e escrita? 

 Quais os interesses e dificuldades que manifestaram? 

 Quais as brincadeiras que as estudantes mais realizaram? Que materiais e 

brinquedos utilizaram? Como utilizaram o espaço externo e interno da classe? ( 

específico para a educação infantil) 

 Como está a iniciativa e autonomia do grupo? 

 Como e o que utilizei para interferir no grupo de estudantes? 

 Como foi esse período em relação ao meu planejamento? 

 Quais são os passos seguintes? 

No relatório individual, as questões orientadoras poderão ser as seguintes: 

 Quais as conquistas individuais?  

 Como o estudante se manifestou em relação ao grupo e aos adultos nas atividades 

propostas? 

 Como o estudante se organizou no espaço e com os materiais? 

 Como foi seu desenvolvimento em relação aos projetos e atividades propostas? 

 O estudante brincou com algo que me chamou a atenção? (específico para 

Educação Infantil) 

 Como foi seu crescimento cognitivo, relacional e físico? 

 O estudante apresenta alguma dificuldade que deva ter um acompanhamento ou 

encaminhamento específico? 

 

8 APÓS A CONSTRUÇÃO DOS RELATÓRIOS 

 Quando o relatório estiver pronto, a professora deve discuti-lo com a coordenação, a 

qual fará a primeira leitura como leitor inicial, podendo, desse modo, dar devolutiva sobre os 

aspectos analisados e pontuados. Na dúvida, faz-se uma verificação final através de um check 

list. 

Professora e coordenação definirão juntas como e quando será o procedimento de 

entrega aos pais. Sobre este item, a literatura tem apontado a importância desse momento em 

que professor e pais leem e discutem o relatório, trocam ideias, enfim, onde há uma 

interlocução verdadeira. Outros autores sugerem ainda que a estudante faça parte desse 

momento, mas isso precisa ser bem pensado para não ser um momento de ajustes de contas.  
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De qualquer modo, a entrega deve ser precedida de um convite sedutor e acolhedor. 

No dia e horários agendados a professora deverá receber os pais ou responsáveis iniciando 

uma conversa pedagógica consistente, presencial, com escuta atenta e novos registros de 

combinados e encaminhamentos que se façam necessários entre a escola e a família. 

 

 

Para saber + leia: 

 HOFFMANN, Jussara.  Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: 
Mediação, 2001. 219p.  

 HOFFMANN, Jussara. Avaliação mediadora: uma prática de construção da pré-escola à 
universidade. 21.ed. Porto Alegre: Mediação, 2003. 155p. 

 MELCHIOR, Maria Celina. Da avaliação dos saberes à construção de competências. 
Porto Alegre: Premier, 2003. 180p. 

 SANT’ANNA, Ilza Martins. Por que avaliar?: Como avaliar?: Critérios e instrumentos. 
8.ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2002. 137p. 

 VILLAS BOAS, Benigna Maria de Freitas. Virando a escola do avesso por meio da 
avaliação. 2. Ed. Campinas, SP: Papirus, 2009. 144p. (Coleção Magistério: Formação e 
trabalho pedagógico).  
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ANEXO A. SUGESTÃO DE PROTOCOLO PARA RELATÓRIO SINTÉTICO 

< logo da escola> 
< dados básicos de identificação da estudante> 

DESENVOLVIMENTO SÓCIO-EMOCIONAL ( ou socioafetivo) 
Legenda: Sempre (S); Às vezes ( AV); ED (Em desenvolvimento); Não (N) 

A – Em relação aos outros .....bimestre 

* Estabelece vínculos com os colegas  

* Demonstra preferência por um ou mais amigos  

* Divide ou troca materiais com os colegas  

* Respeita a sua vez e a dos colegas de participar  

B - Defende seus direitos   

* Por meios físicos  

* Através do diálogo  

C – Em relação às atividades  

* Envolve-se com interesse nas atividades propostas  

* Demonstra iniciativa  

* Persiste diante de situações que apresentam dificuldades.  

D – Formação de Hábitos   

*Apresenta hábitos de higiene  

* É  assíduo  

* É  pontual  

* Demonstra cuidado com o material  

* Realiza as atividades para casa  

* Concentra-se até o final da atividade  

D - Demonstra independência nos hábitos de: (específico para educação 
infantil) 

 

* Ir ao banheiro  

* Guardar materiais  

* Servir-se do lanche  

* Vestir-se  

( * são itens ilustrativos, pois os itens verdadeiros serão retirados do programa curricular) 
 
 

DESENVOLVIMENTO COGNITIVO 

Conduta que expressa percepção, linguagem verbal, oral,  gestual e raciocínio 
lógico 

.....bimestre 

* Dramatização  

* Expressão Oral  

* Leitura (figuras de livro).  

*Demonstra prazer pela leitura  

* Saber seu nome. Distingue seu nome...  

* Ritmo de palavras (palmas).   

* Contagem escrita de 6 à 10. Relaciona o numeral a quantidade  

* Consegue grafar os numerais  

* Oraliza com facilidade os sons das letras do alfabeto  

*Consegue grafar as letras do alfabeto  

*Reconhece as formas geométricas   

*Grafa seu nome ...  
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( * são itens ilustrativos, pois os itens verdadeiros serão retirados do programa curricular) 
 
 

DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR 

Conduta que envolve o estado geral do corpo, seu uso e movimento, 
relacionando-os com os aspectos mentais 

.....bimestre 

* Desenho livre.  

* Montagem.  

* Recortes.  

* Jogos.  

* Expressão corporal.  

* Colagem.  

* Demonstra Lateralidade  

* Demonstra Percepção viso-motora  

* Demonstra Percepção espaço - temporal  

* Demonstra Percepção auditiva  

* Demonstra Percepção gustativa  

* Demonstra Percepção olfativa  

* Demonstra Percepção tátil  

( * são itens ilustrativos, pois os itens verdadeiros serão retirados do programa curricular) 
 

CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS: 

...... BIMESTRE 
 
 
 

...... BIMESTRE 
 
 
 

 
 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

....BIMESTRE 
 

.... BIMESTRE 
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ANEXO B. SUGESTÃO DE PROTOCOLO PARA RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 

< logo da escola>  

< identificação do estudante, turma, professora, período a que se refere o relatório> 

Perfil do grupo (Destacar a faixa etária; composição de gênero; perfil e  preferências do grupo)    

 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Atividades desenvolvidas pelo grupo (Apresentar aos pais de modo sucinto os projetos 

desenvolvidos no bimestre e/ou semestre; as atividades mais relevantes para o grupo e o crescimento 

do grupo (conceitos adquiridos, formação pessoal e social - grupo).  

 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

  

Relatório individual (Ressaltar as conquistas e avanços do estudante (a), preferencialmente 

separar por eixos do conhecimento; apontar o que ainda não foi construído (que a construção seja 

pertinente à faixa etária e não a expectativas da família/escola).  

Aspectos socioafetivos 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Aspectos cognitivos 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx. 

Aspectos psicomotores 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx. 

Agradecimento aos pais pela parceria e/ou salientar a necessidade dela (usar apenas 2 ou três linhas 

para isso). Em seguida assinar.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

xxxxxxxxx 

 


