Griffiths 2-8 – Escala de Desenvolvimento Mental de Griffiths

Esta versão da Escala de Desenvolvimento Mental Griffiths avalia o ritmo de desenvolvimento de crianças dos
2 anos aos 8 anos (Griffiths 2-8).
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Portuguesa
Ruth Griffiths

2 a 8 anos
Individual
Variável
C

Descrição
A Griffiths dos 2 aos 8 anos avalia, individual e colectivamente, seis áreas do desenvolvimento:

Locomoção – avalia a motricidade global (ou grosseira), incluindo o equilíbrio, a coordenação e o controlo dos movimentos.

Pessoal-Social – avalia a autonomia na realização de actividades do dia-a-dia, o nível de independência e a interacção com
outras crianças.

Linguagem – avalia a linguagem receptiva (compreensão) e expressiva.

Coordenação Olho-Mão – avalia a motricidade fina, a destreza manual e competências visuomotoras.

Realização – avalia competências visuoespaciais incluindo a rapidez de execução e a precisão.

Raciocínio Prático – avalia a capacidade da criança para resolver problemas práticos, ordenar sequências, a compreensão de
conceitos matemáticos básicos e questões morais.
O examinador recolhe informações relacionadas com o tipo de comportamentos que a criança apresenta em cada uma das áreas.
A análise dos resultados é feita com base no total de itens que a criança executa.
Normas
A versão portuguesa da Griffiths é uma tradução da versão original Inglesa. Assim, as tabelas de normas apresentadas correspondem aos
resultados da tipificação realizada no Reino Unido. Tabelas de normas disponíveis:

Conversão em Percentis e notas Z dos resultados brutos para cada Subescala e para a Escala Geral, dos 24 aos 96 meses (com
intervalos de 6 meses).
Nota: O Manual Técnico apresenta um método de cálculo da Idade Mental (de Desenvolvimento), com base nas tabelas de percentis.
Correcção

Material
A escala GRIFFITHS 0-2 é constituída pelo seguinte material:

Manual

Cadernos de Registo

Kit de Materiais Estandardizados

EDIPSICO – edições e investigação em psicologia, lda.

http://www.edipsico.pt

