
Educação pré-escolar 

Constituindo a avaliação um elemento de apoio estratégico ao desenvolvimento/regulação da ação educativa, 

permite, por um lado, analisar o percurso efetuado, na sua globalidade, e, por outro perspetivar o futuro.  

A avaliação, considerada uma componente integrada do currículo da educação pré-escolar, envolve momentos de 

reflexão e decisão sobre o projeto curricular.  

Tendo como principal função a melhoria da qualidade das aprendizagens, a avaliação implica, no quadro da relação 

entre o jardim-de-infância, a família e a escola, uma construção partilhada que passa pelo diálogo, pela 

comunicação de processos e de resultados, tendo em vista a criação de contextos facilitadores de um percurso 

educativo e formativo de sucesso. 

Neste sentido, compete ao educador: 

 Avaliar, numa perspetiva formativa, a sua intervenção, o ambiente e os processos educativos, bem como o 

desenvolvimento e as aprendizagens de cada criança e do grupo (Decreto-lei n.º241/2001, de 30 de Agosto).  

 Utilizar técnicas e instrumentos de observação e registo diversificados, nomeadamente audiovisuais, que 

possibilitem sistematizar e organizar a informação recolhida, permitindo acompanhar a evolução das 

aprendizagens da criança, ao mesmo tempo que vai fornecendo ao educador elementos concretos para a 

reflexão e adequação da sua intervenção educativa.  

 Comunicar aos pais e encarregados de educação, o percurso, evolução e progressos de cada criança, nos 

momentos em que ocorre avaliação  

 Na transição para o 1º ciclo disponibilizar informação escrita entregue aos pais e encarregados de educação 

aos docentes do 1º ciclo. 

A avaliação das aprendizagens compreende as modalidades de avaliação diagnóstica e a avaliação formativa. 

 Avaliação diagnóstica  

 Terá um caráter escrito devendo articular-se com as estratégias de diferenciação pedagógica, de 

superação de eventuais dificuldades dos alunos, de facilitação da sua integração escolar e de apoio; 

 Realiza-se obrigatoriamente, desde o início do ano letivo até ao final do mês de outubro ou após o 

ingresso da criança no estabelecimento; 

 Cabe ao coordenador de departamento a supervisão do processo; 

 Avaliação formativa 

 Assume caráter contínuo e sistemático, recorre a uma variedade de instrumentos de recolha de 

informação, adequados à diversidade das aprendizagens e aos contextos em que ocorrem, tendo como 

uma das funções principais a regulação das aprendizagens; 

 Os encarregados de educação tomam conhecimento da avaliação numa reunião convocada para o 

efeito. 



Ao educador de infância cabe avaliar, numa perspetiva formativa, os processos educativos e as aprendizagens de 

cada criança no respeito pela sua idade, as suas características de desenvolvimento e as do grupo, tendo em conta 

as áreas de conteúdo das OCEPE e relevando os seguintes aspetos, os quais são transversais a todas as áreas: 

 Interesse/motivação 

 Participação/iniciativa 

 Capacidade de organização 

 Criatividade 

 Espírito de observação 

 Espírito crítico/raciocínio 

 Relação interpessoal 

Observamos que a assiduidade/ pontualidade são determinantes para o melhor desenvolvimento da criança e que 

são da responsabilidade do cuidador. 

1.1.1.1 Áreas a desenvolver, modalidades e instrumentos - educação pré-escolar 

Áreas de conteúdo 
Modalidades de 

avaliação 

Instrumentos 

de avaliação 

Instrumentos de 

registos 

Formação pessoal e social 

Expressão e comunicação 

Conhecimento do mundo 

- Avaliação diagnóstica 

- Avaliação formativa 

- Observação 

direta 

- Registos das 

crianças 

- Portefólio 

- Pastas/dossiê 

- Audiovisuais 

- Grelhas de 

avaliação 

- Registos dos 

comportamentos, 

atitudes e 

aprendizagens 

- Relatórios das 

aprendizagens 

alcançadas pela 

criança 

- Audiovisuais 

 


