
  
 

 

 

 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 
Introdução; 
 
A avaliação na Educação Pré-Escolar (EPE) assume um caráter 
essencialmente formativo e que se destina a ser reinvestida na ação educativa 
Compreende a recolha da informação necessária para a tomada de decisões 
sobre a prática pedagógica e desenvolvimento do currículo. Nesta perspetiva 
trata-se de uma avaliação “para a aprendizagem e não da aprendizagem “e 
centra-se na “documentação do processo e na descrição da sua 
aprendizagem, de modo a valorizar as suas formas de aprender e os seus 
progressos”. É uma avaliação contextualizada, significativa e realizada ao 
longo do tempo, em situações. reais. Fazendo parte integrante do 
desenvolvimento curricular torna-se inseparável da prática educativa, envolve a 
criança como agente do processo educativo levando-a a tomar consciência dos 
seus progressos.  
Diagnóstica - Normalmente é realizada pelo educador no início do ano letivo e 
tem em vista a caracterização do grupo e de cada criança. Com esta avaliação 
pretende-se conhecer o que cada criança e o grupo já sabem e são capazes de 
fazer, as suas necessidades e interesses e os seus contextos familiares que 
servirão de base para a tomada de decisões da ação educativa, no âmbito da 
construção do plano curricular de grupo. A avaliação diagnóstica pode ocorrer 
em qualquer momento do ano letivo quando articulada com a avaliação 
formativa, de forma a permitir a adoção de estratégias de diferenciação 
pedagógica, contribuindo também para a elaboração, adequação e 
reformulação do plano curricular de grupo e ainda para facilitar a integração da 
criança no contexto educativo.  
Formativa - É um processo contínuo e interpretativo que se interessa mais 
pelos processos do que pelos resultados. Procura tornar a criança protagonista 
da sua aprendizagem, de modo que vá tomando consciência do que é capaz 
de fazer, das dificuldades que vai tendo e como as vai ultrapassar.  
 
Instrumentos de Avaliação  
 
De acordo com as suas conceções e opções pedagógicas, cada educador 
utiliza técnicas e instrumentos de observação e registo diversificados, entre os 
quais:  
- Observação e registo dos trabalhos individuais e de grupo;  
- Intervenções orais das crianças;  
- Observação e registo de contextos funcionais das crianças;  



  
 

 

- Registo de aprendizagens das crianças;  
- Análise de trabalhos produzidos pelas crianças;  
- Dossiers dos trabalhos das crianças;  
- Observação e registo da participação das crianças em situações específicas 
de aprendizagem;  
- Recolha de informações junto dos pais e outros parceiros educativos;  
 
Intervenientes  

 
Esta avaliação é da responsabilidade do educador titular do grupo onde para 
além deste são intervenientes no processo:  
a) a(s) criança(s) – a avaliação realizada com as crianças é uma atividade 
educativa, que as implica na sua própria aprendizagem, fazendo-as refletir 
sobre as suas dificuldades e como as superar;  
b) a equipa – a partilha com todos os elementos da equipa (outros docentes, 
auxiliares, outros técnicos ou agentes educativos) com responsabilidades na 
educação da criança permite ao educador um maior conhecimento sobre ela;  
c) os encarregados de educação – a troca de opiniões com a família permite 
não só um melhor conhecimento da criança e de outros contextos que 
influenciam a sua educação, como também, promove uma atuação concertada 
entre o jardim de infância e a família;  
d) o Departamento da Educação Pré-Escolar (EPE) – a partilha de informação 
entre os educadores do estabelecimento é promotor da qualidade da resposta 
educativa;  
 e) os Órgãos de Gestão – os dados da avaliação realizados pelo 
Departamento Curricular da EPE, deverão estar na base das orientações e 
decisões, bem como, na mobilização e coordenação dos recursos educativos 
existentes.  
 
Dimensões a avaliar   
 
Deste modo, podem considerar-se como dimensões fundamentais para avaliar 
o progresso das aprendizagens das crianças as seguintes:  
a) as áreas de conteúdo (OCEPE);  
b) outras específicas estabelecidas no projeto educativo e/ou projeto curricular 
de grupo e no Programa Educativo Individual (PEI).  



  
 

 

Calendarização  
 
No final de cada período dever-se-á assegurar:  
a) a avaliação do plano anual de atividades;  
b) a avaliação das aprendizagens das crianças;  
c) a avaliação do PEI (quando exista);  
d) em reunião de departamento/conselho de docentes da Educação Pré-
Escolar, será feita uma síntese avaliativa dos progressos das crianças;  
e) em reunião de articulação de docentes da Educação Pré-escolar/1º Ciclo, 
será feita uma síntese avaliativa das crianças de 5/6 anos;  
e) em reunião com os encarregados de educação será dado a conhecer a 
avaliação das aprendizagens das crianças.  
 
Articulação EPE /1º Ciclo (1º ano)  
 
Nos tempos dedicados à avaliação é assegurada a articulação entre os 
educadores de infância e os professores do 1º ciclo do ensino básico, de modo 
a garantir o acompanhamento pedagógico das crianças no seu percurso entre 
estes níveis de ensino. Assim, realizar-se-ão reuniões de articulação com o 1º 
ciclo onde serão abordados aspetos relevantes para a aplicação de estratégias 
no sentido de melhorar as aprendizagens e o sucesso na transição ao novo 
ciclo.  
No final do ano letivo, as educadoras comunicarão aos professores das 
crianças, que transitam para o primeiro ciclo, as aprendizagens mais 
significativas de cada uma, realçando o seu percurso, evolução e progressos, 
centrando-se numa apreciação positiva, sem omitir as dificuldades que possam 
existir, através de um registo da avaliação global da criança no final do seu 
percurso na EPE. Também se pretende que nestas reuniões os professores do 
1º ciclo se refiram aos alunos que transitaram do jardim-de-infância, referindo 
pontos fortes e fracos dos mesmos. Deste modo, ao proceder à articulação 
pretende-se otimizar as aprendizagens e competências que fazem parte da 
EPE. 
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