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1. Introdução 

Nos termos das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar 

(Despacho n.º9180/2016, de 19 de julho), “A avaliação na educação pré-escolar é 

reinvestida na ação educativa, sendo uma avaliação para a aprendizagem e não da 

aprendizagem. É, assim, uma avaliação formativa, por vezes também designada 

como “formadora”, pois refere-se a uma construção participada de sentido, que é, 

simultaneamente, uma estratégia de formação das crianças, do/a educador/a e, 

ainda, de outros intervenientes no processo educativo. “ (OCEPE 2016, Pág. 16). 

 

2. Enquadramento legal 

As principais orientações e disposições relativas à avaliação na Educação Pré-

Escolar estão consagradas nos seguintes documentos: 

• Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE 2016) 

• Despacho n.º 9180/2016, de 19 de julho 

• Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho 

• Brochura “Planear e avaliar na Educação Pré-Escolar” (2021)  

• Projeto Educativo do AEMC 

• Regulamento Interno do AEMC 

• Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC) 

• Estratégia de Educação para a Cidadania na escola (EECE)  

 

3. Objeto de avaliação 
 

É da competência do educador avaliar o progresso de cada criança, utilizando 

técnicas e instrumentos de observação e registo diversificados.  

No final de cada período dever-se-á assegurar informação aos encarregados 

de educação sobre as aprendizagens e os progressos de cada criança em 

documento próprio para cada período “Registo Individual de Avaliação”, criados e 

aprovados em Departamento.  
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4. Princípios da avaliação 
 

Cabe a cada educador avaliar, numa perspetiva formativa, a sua 

intencionalidade educativa, o ambiente, os processos educativos, o 

desenvolvimento e as aprendizagens de cada criança e do grupo, tendo em conta 

os seguintes princípios:  

. Caráter holístico e contextualizado do processo de desenvolvimento e 

aprendizagem da criança;  

. Coerência entre os processos de avaliação e os princípios subjacentes à 

construção e gestão do currículo definidos nas Orientações Curriculares 

para a Educação Pré-Escolar; 

. Utilização de técnicas e instrumentos de observação e registo 

diversificados; 

.  Caráter formativo; 

. Valorização dos processos e dos progressos da aprendizagem de cada 

criança; 

.  Promoção da igualdade de oportunidades e equidade. 

 

5. Modalidades de avaliação 

 Caraterização do Grupo – elaborada para compreender a 

especificidade de cada contexto educativo e que permite construir o 

Projeto Curricular do Grupo (PCG); 

  Autoavaliação – promove a participação da criança na avaliação 

possibilitando o seu envolvimento na construção do processo 

educativo; 

  Avaliação formativa – define a adoção de estratégias de diferenciação 

pedagógica, contribuindo para a elaboração, adequação e 

reformulação do PCG. 

6. Processo de recolha de informação 

Tendo em conta a natureza subjetiva da avaliação e as diferentes capacidades 

cognitivas das crianças, é imprescindível que a avaliação recorra a diversificadas 

técnicas e instrumentos de recolha de informação adequados à diversidade das 
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aprendizagens, à sua natureza e ao contexto em que ocorrem.  

 

7. Participação das crianças  

O reconhecimento da capacidade da criança para construir o seu 

desenvolvimento e aprendizagem supõe encará-la como sujeito e agente do 

processo educativo, o que significa partir das suas experiências e valorizar os seus 

saberes e competências únicas, de modo a que possa desenvolver todas as suas 

potencialidades.  

Ao participarem no planeamento e avaliação, as crianças estão a colaborar na 

construção do seu processo de aprendizagem. Planear e avaliar com as crianças 

individualmente, em pequenos grupos ou no grande grupo são oportunidades de 

participação e meios de desenvolvimento cognitivo e da linguagem. Esta 

participação é uma condição de organização democrática do grupo, sendo 

também suporte da aprendizagem nas diferentes áreas de conteúdo. 

“Na educação pré-escolar consideram-se “áreas de conteúdo” como âmbitos 

de saber, com uma estrutura própria e com pertinência sociocultural, que incluem 

diferentes tipos de aprendizagem, não apenas conhecimentos, mas também 

atitudes, disposições e saberes-fazer. Deste modo, a criança realiza aprendizagens 

com sentido, sendo capaz de as utilizar noutras situações quotidianas, 

desenvolvendo atitudes positivas face às aprendizagens e criando disposições 

favoráveis para continuar a aprender.” (OCEPE 2016, Pag.31). 

 

8. Participação dos pais/famílias 

“As reuniões de pais/famílias são um meio de participação coletiva em que 

o/a educador/a partilha as suas intenções educativas, o processo a desenvolver 

e/ou desenvolvido com o grupo, assim como envolve as famílias na elaboração do 

projeto curricular do grupo. Este envolvimento facilita a participação dos 

pais/famílias e a sua compreensão do trabalho pedagógico que se realiza na 

educação pré-escolar.” (OCEPE 2016, pag.29)  

 

9. Sistema de avaliação 
 

A avaliação do progresso de cada criança, situada no contexto e processo em 
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que se desenvolveu, utiliza abordagens descritivas ou narrativas, que 

documentam a evolução desse progresso e constituem o meio fundamental da 

avaliação designada como “avaliação autêntica” ou “avaliação alternativa”. 

Embora possa ser utilizada noutros níveis educativos, esta forma de avaliar tem 

particular importância na educação pré-escolar, em que, fazendo parte integrante 

e fundamental do desenvolvimento curricular, é inseparável da prática educativa.” 

(OCEPE, Pág. 16). 

A observação e o registo permitem recolher informações para avaliar, 

questionar e refletir sobre as práticas. As informações recolhidas permitem 

fundamentar e adequar o planeamento da ação pedagógica.  

 “As Áreas de conteúdo são, assim, referências a ter em conta na observação, 

planeamento e avaliação do processo educativo…” (OCEPE 2016, Pag.31). 

 

Formação Pessoal e 
Social 

Construção de identidade e autoestima 

Independência e autonomia 

Consciência de si como aprendente 

Convivência democrática e cidadania 

 

Área de Expressão e 
Comunicação 

 
 
Domínio da Educação Física 
 
 
 

Ação da criança sobre si própria e sobre o seu corpo 
em movimento 

Ação da criança sobre os objetos - Perícias e 
Manipulações 

O desenvolvimento da criança nas relações sociais em 
atividades com os seus parceiros - Jogos 

Domínio da Educação 
Artística 

Artes visuais 

Jogo dramático/Teatro 

Música 

Dança 

Domínio da Linguagem Oral e 
Abordagem à Escrita 

Comunicação Oral 

Consciência Linguística 

Funcionalidade da linguagem escrita e sua utilização 
em contexto 

Identificação de convenções da escrita 

Prazer e motivação para ler e escrever 

Domínio da Matemática 

Números e operações 

Organização e tratamento de dados 

Geometria  

Medida 

Interesse e curiosidade pela matemática 

 

Área do Conhecimento 
do Mundo 

Introdução à metodologia científica 

Abordagem às Ciências 
 

Conhecimento do mundo social 

Conhecimento do mundo físico e natural 

Mundo Tecnológico e utilização das Tecnologias 
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10. Continuidade Educativa e Transição 

 
Cabe ao educador apoiar a transição e assegurar a continuidade educativa, o 

que não significa antecipar as metodologias e estratégias de aprendizagem 

consideradas próprias da fase seguinte. Não se trata de adotar no jardim-de-

infância atividades consideradas como características do 1.º ciclo, trata-se antes 

de proporcionar, em cada fase, as experiências e oportunidades de aprendizagem 

que permitam à criança desenvolver as suas potencialidades, fortalecer a sua 

autoestima, resiliência, autonomia e autocontrolo, criando condições favoráveis e 

planificar estratégias para que tenha sucesso na etapa seguinte. 

 

11. Considerações finais 

 
Na eventualidade da suspensão das atividades letivas presenciais, a avaliação 

das aprendizagens não poderá ser suportada pelas orientações referidas, uma vez 

que os objetivos propostos, para além de se centrarem nas interações, não 

poderão ser observáveis em contexto escolar.  

É da responsabilidade da Diretora a divulgação, junto da Comunidade 

Educativa, das Orientações para Avaliação da Educação Pré-escolar, aprovadas em 

Conselho Pedagógico.  

Este documento será disponibilizado na página de internet do Agrupamento, 

em www.mosteiroecavado.net. 

 

Revisto e aprovado em reunião de Conselho Pedagógico, em 23 de novembro de 2022. 

 A Presidente do Conselho Pedagógico  

________________________________________________ 
 

(Maria José da Cunha Correia) 
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