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Griffiths III – Escalas de Desenvolvimento Mental de Griffiths - 3ª Edição 

 

 

A Griffiths III resulta da revisão e da nova estandardização das Escalas de Desenvolvimento Mental de Griffiths, 
consideradas internacionalmente como o instrumento de referência para a avaliação do desenvolvimento 
infantil. 
Esta nova edição, que apresenta um kit de material totalmente novo e melhorado, permite uma avaliação 
contínua desde o nascimento até aos 72 meses de idade (i.e., 6 anos). 

  

Ficha  
  

Versão: Portuguesa 

Autor: 
Elizabeth Green, Louise Stroud, Susan Bloomfield, Johan Cronje, Cheryl Foxcroft, Kim Hurter, Hilary Lane, Rivca Marais, 
Candice Marx, Paula McAlinden, Rosemary O'Connell, Ruth Paradice, Danie Vente 

Idades: Entre os 0 e os 6 anos (72 meses). 

Aplicação:  Individual 

Duração: 1 hora (aprox.) 

Classificação: C 

  

Descrição  
  

Através de materiais e tarefas bastante apelativas, a Griffiths III proporciona uma avaliação global do desenvolvimento infantil, permitindo 
ao profissional obter um perfil individual dos pontos fortes e das necessidades do bebé ou da criança, em cinco grandes áreas distintas: 

• Fundamentos da aprendizagem – esta escala avalia os aspetos críticos da aprendizagem na infância. 

• Linguagem e comunicação – esta escala avalia globalmente o desenvolvimento da linguagem, incluindo a linguagem expressiva, 
a linguagem recetiva e a utilização da linguagem para comunicar socialmente com outros. 

• Coordenação Olho-Mão – esta escala avalia a motricidade fina, a destreza manual e as capacidades visuopercetivas. 

• Pessoal-Social-Emocional – esta escala avalia construtos relacionados com a autonomia, o autoconceito, a interacção com os 
outros e diversos aspetos relativos ao desenvolvimento emocional. 

• Motricidade global (ou grosseira) – esta escala avalia, entre outros, o controlo postural, o equilíbrio e o controlo dos movimentos. 

  

Normas  
  

A versão portuguesa da Griffiths III é uma tradução da versão original Inglesa. Assim, as tabelas de normas apresentadas correspondem 
aos resultados da tipificação realizada no Reino Unido (N=426). 
A versão portuguesa encontra-se em fase de validação para a população portuguesa. 

  

Material  
  

A escala GRIFFITHS III é constituída pelo seguinte material:  

• 10 Cadernos de Registo 

• 10 Cadernos de Grafismos 
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