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A avaliação na Educação Pré-Escolar, baseada nas "Orientações Curriculares para a Educação Pré-

Escolar" (OCEPE, 2016), é reinvestida na ação educativa, assume-se como uma avaliação para a 

aprendizagem e não da aprendizagem. Assim, trata-se de uma avaliação formativa porque se refere a uma 

construção participativa de sentido, que é, simultaneamente, uma estratégia para a formação de crianças, 

educadores e outros intervenientes no processo. 

"Observar, registar, documentar, planear e avaliar são passos interligados que se desenvolvem em ciclos 

sucessivos e interativos, integrados num ciclo anual. O conhecimento que está a ser elaborado ao longo 

destes ciclos envolve um processo de análise e construção conjunta com a participação de todos os 

stakeholders (crianças, outros profissionais e pais/famílias), cabendo ao educador encontrar formas de 

comunicação e estratégias que promovam este envolvimento e facilitem a articulação entre os vários 

contextos da vida da criança" (OCEPE, 2016, p.14). 

Esta perspetiva de avaliação contextualizada e significativa (baseada em registos de observação e recolha 

de provas)é realizada ao longo do tempo em situações reais. 

"A Educação pré-escolar não implica nem a classificação da aprendizagem da criança nem o juízo de valor 

sobre a sua forma de ser, centrando-se na documentação do processo e na descrição da sua 

aprendizagem, de forma a valorizar as suas formas de aprendizagem e o seu progresso." (OCEPE, 2016, 

p.17). 

A avaliação, sendo um apoio ao planeamento da educadora, implica  uma reflexão sobre as intenções 

educativas, formas de as concretizar e de as adaptar ao grupo e a cada criança. Considerando a criança 

como um agente de ação, é importante participar e refletir sobre todo o processo. 

As crianças abrangidas pelo Decreto n.º 54/2018, de 6 de julho, que gozam de medidas universais e 

seletivas, serão avaliadas com base nos critérios de avaliação definidos para o ensino pré-escolar. As 

orientações, relativas aos conteúdos específicos a avaliar e às formas de avaliação, são descritas no 

Relatório Técnico Pedagógico, sendo orientadas e especificadas de acordo com a natureza das medidas 

pedagógicas a aplicar. 

O processo de avaliação integra duas dimensões que consideramos essenciais para redefinir novos 

objetivos de observação/planeamento/ação: Observação de Diagnóstico e Observação Formativa. 
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Critérios gerais de avaliação 

Áreas de 
conteúdo 

Domínios/subdomínios/componentes 
Instrumentos de 

observação/ 

avaliação 

Instrumentos de 
gravação de avaliação 

 

Formação 
Pessoal e 
Social 

• Construção de identidade e autoestima 

• Independência e autonomia 

• Consciência de si como aprendente  

• Convenção democrática e cidadania 

• Dados 

transmitidos 

por família e 

outros 

profissionais; 

 

• Observação 

sistemática da 

Criança em 

contexto; 

 

• Dados de opinião 

fornecidos por 

crianças através 

de inquéritos...; 

 

• Registos 

fotográficos 

 

• Análise do 

processo de 

aprendizagem 

 

• Avaliação de 

diagnóstico 

 

• Avaliação formativa 

registo de avaliação 

individual da 

criança, no final do 

1º e 3º período 

(Anexo I) 

 
 
 
 

Expressão e 
comunicação 

Educação 

física 

• Deslocamentos e 

equilíbrios  

• Perícias e 

Manipulações 

Educação 
artística 

• Artes visuais 

• Música  

• Dança 

• Expressão 

dramática/teatro 

Linguagem 
oral e 
abordagem à 
escrita 

• Comunicação oral 

• Consciência linguística 

• Identificação de 

 convenções de escrita 

• Prazer e motivação para 

ler e escrever 

 

 

Matemática 

• Números e operações 

• Organização e 

tratamento de dados 

• Geometria e medida 

• Interesse e curiosidade 

pela matemática 

Conhecimento 
do Mundo  

 

• Introdução à metodologia 

científica 

• Abordagem às ciências 

• Mundo tecnológico e 

utilização de tecnologias 
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Nesse sentido, a equipa de educação pré-escolar do Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro criou 

instrumentos de suporte ao registo da avaliação formativa. Cada Educador pode utilizar os instrumentos de 

observação que considere mais adequados às características do grupo e às suas conceções e opções 

pedagógicas. Em todo este processo de observação e documentação é essencial utilizar formas de registo 

que possam identificar as potencialidades e áreas de fragilidade e que necessitem de atenção e intervenção 

prioritárias. 

A definição de objetivos desejáveis (Anexo II I ),  é uma síntese dos objetivos subjacentes à OCEPE, 

desenvolvida na sala do jardim de infância, será utilizada como referência para situar e descrever o que   a 

criança aprendeu e a evolução dessa aprendizagem, ou para permitir ao educador refletir sobre a 

necessidade de reformular a sua intervenção e as suas prioridades no momento seguinte. 

 

A equipa docente define alguns momentos de avaliação, na perspetiva da avaliação do progresso, que 

considera relevantes para a partilha e acompanhamento do processo educativo, potenciando o 

envolvimento e corresponsabilidade das famílias no mesmo. 

 

Procedimentos/momentos de avaliação 

Avaliação de diagnóstico - Documentos construídos pelo educador. 

 

O primeiro momento, fim do1º período (Anexo I) - é uma reflexão descritiva sobre adaptação, 

integração, autonomia, relação entre pares e adultos, e o envolvimento de cada criança no 

ambiente educativo, potenciando as suas necessidades e interesses. O registo será arquivado no 

processo da criança depois de ter sido partilhado e assinado pelo Encarregado de educação. 

 

O momento final do 3º período (Anexo I) - avaliação descritiva que deve refletir o percurso 

realizado pela criança ao longo do ano letivo, numa abordagem integrada e globalizante das 

diferentes áreas do conteúdo, referindo-se às suas conquistas e necessidades, numa perspetiva 

de transição para o próximo ano letivo, envolvendo a criança e a família. O registo será arquivado 

no processo da criança depois de ter sido partilhado e assinado pelo Encarregado de educação. 

É dada uma cópia aos pais das crianças que vão frequentar o 1º ano do 1º ciclo. 

   

Avaliação de grupo, no final de cada período - (Anexo II) - O educador partilha trimestralmente, 

em reunião de departamento, a avaliação do grupo, que é registada no anexo II. Esta avaliação 

centra-se principalmente na observação e registo das características do grupo enquanto ambiente 

de desenvolvimento e aprendizagem, tais como o clima relacional existente, o modo como as 

interações entre crianças se processam e a forma do seu funcionamento, o que permite ao grupo 

se constitua como ambiente de aprendizagem para cada criança e para o grupo. Este documento 

permite ao educador refletir sobre as suas práticas e os efeitos da sua ação. Este documento é 

anexado às respetivas atas da reunião.  

  

Articulação com o 1º ciclo -   No final do ano letivo realiza-se uma reunião de articulação com o 

grupo de 1º ciclo para a formação de turmas.   

 No início do ano letivo seguinte, em setembro, os docentes da educação pré-escolar, em reunião 

de articulação, com os docentes que vão receber as crianças de 1º ano, transmitem, partilham 

com a respetiva professora, informação importante, sobre o processo de avaliação da criança que 

vai frequentar o 1º ano do 1º ciclo.  Este procedimento facilita a transição e a continuidade 
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educativa e deve respeitar os princípios éticos e deontológicos. 

O Departamento de Educação Pré-Escolar define previamente os procedimentos a ter em conta 

nesta transição, incluindo estratégias facilitadoras, que partilha com os professores do 1.º ciclo, 

envolvendo as crianças e, sempre que possível, as famílias.  

 

 

 

 

 

Este documento baseou-se nos seguintes documentos jurídicos: 

• Lei-Quadro sobre Educação Pré-Escolar n.º 5/97 

• Perfil Específico do Desempenho Profissional do Educador de Infância - Decreto-Lei 

n.º 241/2001, de 30 de agosto 

• Orientações Curriculares para o Ensino Pré-Escolar - Ordem n.º 9180/2016 - Diário 

da República n.º 137/2016, Série II 2016-07-19 

• Gestão curricular em Educação Pré-Escolar: Contribuições para a sua 

operacionalização - Circular n.º 17/DSDC/DEPEB/2007, de 10 de outubro 

• Avaliação no Ensino Pré-Escolar - circular n.º 4/DGIDC/DSDC/2011, de 11 de abril 

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