
 

 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 

Nos termos das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (Despacho nº 5220/97, de 4 de agosto),” avaliar o processo 

e os efeitos, implica tomar consciência da ação para adequar o processo educativo às necessidades das crianças e do grupo e à sua 

evolução. A avaliação realizada com as crianças é uma atividade educativa, constituindo também uma base de avaliação para o 

educador. A sua reflexão, a partir dos efeitos que vai observando, possibilita-lhe estabelecer a progressão das aprendizagens a 

desenvolver em cada criança. Neste sentido, a avaliação é suporte do planeamento” (v. p.27). O presente documento tem, ainda, 

por base a Circular n.º: 4 /DGIDC/DSDC/2011, de 4 de abril. 

 
Relativamente à Educação Pré-Escolar a avaliação, em termos gerais, deve incidir sobre: 

 As competências definidas nas áreas de conteúdo: 

- Formação Pessoal e Social; 

- Expressão e Comunicação: 

 Domínio da Educação Física; 

 Domínio da Expressão Artística: 

- Subdomínio do jogo Dramático/Teatro; 

- Subdomínio da Música; 

- Subdomínio da Dança.  

 Domínio da linguagem oral e abordagem à escrita; 

 Domínio da Matemática.    

- Conhecimento do mundo. 

 As competências definidas no Relatório Técnico-Pedagógico/Programa Educativo Individual para as crianças com 

necessidades educativas, a beneficiar de medidas seletivas e/ou adicionais; 

 Os domínios previstos nas Orientações Curriculares. 

A perspetiva da avaliação tem uma função essencialmente formativa, e não classificadora ou seletiva, e define-se como um 

processo contínuo de apreciação do progresso da criança ao longo do seu percurso na educação pré-escolar. 

 

Descrição dos níveis de aquisição de competências: 

Será feito o respetivo registo dos níveis de aquisição de competências nas fichas de avaliação, sendo que: Adquirida – A; Em 

aquisição – EA;  

A – A competência é considerada como adquirida quando a criança a manifesta continuadamente, em diversas situações e em 

diferentes contextos. 

EA – A competência é considerada “em aquisição” quando a criança a manifesta pontualmente, nas diversas situações ou em 

diferentes contextos. 

 

Serão ainda tidos em conta os seguintes critérios, no processo de avaliação das crianças: 

- Interesse/empenho; 

- Envolvimento; 

- Atenção 



- Desenvolvimento da autonomia; 

- Participação; 

- Assiduidade e pontualidade; 

- Socialização/cooperação no trabalho entre- pares e em grupo; 

- Comportamento; 

- O interesse pela pesquisa de conteúdos; 

- Ser capaz de selecionar e organizar a informação de acordo com a sua faixa etária. 

 

Serão adotados os seguintes procedimentos: 

- Conhecimento da criança, numa perspectiva holística, com intervenção dos diversos intervenientes; 

- Observação direta em contexto de sala; 

- Implementação de práticas de auto e heteroavaliação sistemáticas; 

- Promoção de momentos de interação e partilha, numa análise de construção conjunta dos progressos e dificuldades de cada 

criança e do grupo, fomentando o espírito crítico e o auto-conhecimento; 

- Promoção de espaços de reflexão sobre os efeitos da ação educativa para adequação de práticas; 

-Sendo o ambiente educativo promotor das aprendizagens da criança, o educador deve ainda avaliar: 

- a organização do espaço, dos materiais e dos recursos educativos, bem como a diversidade e qualidade dos materiais e 

recursos educativos; 

- a organização do tempo; 

- as interações do adulto com a criança e entre crianças; 

- o envolvimento parental; 

- as condições de segurança, de acompanhamento e bem-estar das crianças. 

 

 Intervenientes: 

- A criança – auto e hétero-reflexão; 

- A equipa educativa – recolha das opiniões dos diferentes intervenientes; 

- Encarregados de educação – troca de informações/opiniões para melhor conhecimento da criança e atuação concertada; 

- Departamento da Educação Pré-Escolar – partilha de informações para promoção da melhoria da qualidade da resposta 

educativa; 

- Órgãos de gestão – tendo por base os dados de avaliação, mobilizar e coordenar os recursos necessários. 

 

Serão utilizados os seguintes instrumentos de registo: 

- Ficha e outros instrumentos de diagnóstico; 

- Registos informais, recolha de opiniões;  

- Trabalhos das crianças – individuais/em grupo; 

- Registos escritos do educador (planificações, relatórios, projetos, presenças); 

- Documento escrito com a informação global das aprendizagens mais significativas das crianças a elaborar no final de cada 

período; 

- Relatório de avaliação do Projeto Curricular de Grupo, a elaborar em cada período e no final do ano letivo. 

 


