
DEPARTAMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

PRÉ-ESCOLAR 

 

 No sentido de clarificar procedimentos e práticas organizativas e pedagógicas, 
estabelecem-se as presentes orientações que visam definir um quadro de referência para 
a atuação harmónica dos educadores de infância em exercício no Agrupamento de Escolas 
de Mêda. No entanto, é de realçar que a Educação Pré-Escolar tem especificidades às 
quais não se adequam todas as práticas e formas avaliativas usadas normalmente noutros 
níveis de ensino. 
 A avaliação na Educação Pré-Escolar assume uma dimensão marcadamente formativa, 
pois trata-se, essencialmente, de um processo contínuo e interpretativo que se interessa 
mais pelos processos do que pelos resultados e procura tornar a criança protagonista da 
sua aprendizagem, de modo a que vá tomando consciência do que já conseguiu e das 
dificuldades que vai tendo e como as vai ultrapassando.  
 Nos termos das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (Despacho n.º 
5220/07, de 4 de agosto), a avaliação constitui um ato educativo que “implica tomar 
consciência da ação para adequar o processo educativo às necessidades das crianças e do 
grupo e à sua evolução”. Neste contexto, a avaliação surge como suporte no planeamento 
dado que a partir dos efeitos que vai observando, o educador poderá estabelecer a 
progressão das aprendizagens a desenvolver com cada criança. 
 São intervenientes no processo de avaliação o educador titular de grupo, as crianças, a 
equipa, os Encarregados de Educação, Departamento Curricular da Educação Pré-escolar, 
docentes da Educação Especial e Órgãos de Gestão. 
 
 Ao educador compete: 
 Conceber e desenvolver o respetivo currículo, através da planificação, da organização e 
da avaliação do ambiente educativo e das atividades, no âmbito do PCG com vista à 
construção de aprendizagens integradas. Para tal, o educador deverá elaborar um 
Relatório do PCG no final do ano letivo, deixando um exemplar no Dossier Pedagógico 
para consulta no estabelecimento, e entregando outro na direção executiva. 
 Avaliar, numa perspetiva formativa, a sua intervenção, o ambiente e os processos 
educativos, bem como o desenvolvimento e as aprendizagens de cada criança sintetizada 
na ficha de observação/avaliação trimestral – Ficha de Observação dos 3, 4 e 5 anos, a 
integrar no Dossier Individual de cada Criança. 
 Utilizar técnicas e instrumentos de observação e registo diversificados que possibilitem 
sistematizar e organizar a informação recolhida que permitam ‘ver’ a criança sob vários 
ângulos: 
• registos de observação diagnóstica 
• portefólio de cada criança 
• questionários aos pais aquando do ato da inscrição 
• contactos com encarregados de educação 
• outros… 
 
 Escolher e dosear a utilização de técnicas e instrumentos de observação e registo, tendo 
em atenção as características de cada criança, as suas necessidades e interesses, bem 



como os contextos em que desenvolve as práticas. Considerando que a avaliação é 
realizada em contexto, qualquer momento de interação, qualquer tarefa realizada pode 
permitir ao educador a recolha de informação sobre a criança e o grupo - Ficha de 
Avaliação de Atividade. 
 Comunicar aos pais e encarregados de educação, no final de cada período bem como 
aos educadores o que as crianças sabem e são capazes de fazer, através de uma 
informação global escrita das aprendizagens mais significativas de cada criança, realçando 
o seu percurso, evolução e progressos - Ficha de Observação dos 3, 4 e 5 anos. 
 Os docentes das Atividades no âmbito da componente de apoio à família - CAF (Dança, 
Expressão Musical, Expressão Motora/Natação) elaboram um Relatório Periódico sobre o 
grupo (em anexo) que deverá refletir as práticas educativas, o percurso global, os 
processos assinalados e os resultados alcançados. 
 Neste sentido, e tendo como principal objetivo 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. 
 
Momentos da avaliação: 
 
 De acordo com o Despacho nº 11120-A/2010, de 6 de Julho, os tempos dedicados à 
avaliação (3 dias) são obrigatoriamente coincidentes com os períodos de avaliação 
estipulados para os outros níveis de ensino, por forma a permitir a articulação entre os 
educadores de infância e os docentes do 1.º ciclo do ensino básico, e tendo como objetivo 
a passagem de informação integrada sobre as aprendizagens e os progressos realizados 
por cada criança, a sequencialidade e a continuidade educativas, promotoras da 
articulação curricular. 
 No final de cada período dever-se-á assegurar: 
a) a avaliação do Plano Anual de Atividades – em articulação com os outros níveis de 
ensino, privilegiando o 1ºciclo do ensino básico; 
b) a avaliação do Projeto Curricular de Grupo; 
c) a avaliação do PEI; 
d) a avaliação das aprendizagens das crianças; 
e) a avaliação das atividades desenvolvidas na Componente de Apoio à Família; 
f) a informação descritiva aos encarregados de educação sobre as aprendizagens e os 
progressos de cada criança. 
 No período de encerramento do ano letivo, além das alíneas anteriores dever-se-á 
assegurar também: 
a) a articulação com o 1º CEB dos Processos Individuais das Crianças que transitam para 
este nível de ensino; 

 


