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Critérios gerais de avaliação 

EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR 

Suportada no Despacho n.º 9 180/2016, de 19 de julho, que confere legalidade às 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar,  a avaliação na educação pré-

escolar reveste-se de características específicas que envolvem a avaliação dos espaços, 

dos tempos, dos materiais e da intervenção do educador a fim de concretizar uma 

avaliação de carácter formativo que possa conduzir os Pais/Encarregados de Educação e 

os Professores(as) do 1º CEB a um acompanhamento do desenvolvimento sequencial e 

positivo das crianças atendendo sempre às suas características individuais.  

Avaliar pressupõe que o educador observe, reflita e planeie intencionalmente a fim de 

atribuir sentido à sua ação pedagógica e avalie para promover caminhos que conduzam a 

que o desenvolvimento da criança seja feito de forma natural e adequado à sua idade e 

às suas características.  

Este processo de observar/registar/documentar para avaliar é um processo contínuo 

e interpretativo no qual a criança é o centro da intervenção pedagógica da educadora de 

infância. 

      Nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar encontram--se definidas três 

grandes áreas que devem ser entendidas como consequenciais, interligadas e sobre as 

quais recai a avaliação em educação pré-escolar: 
 

1. Área da Formação Pessoal e Social 

2. Área de Expressão e Comunicação 

Domínio da Educação Física 

Domínio da Educação Artística 

 

Subdomínio das Artes Visuais 

Subdomínio da Dramatização 

Subdomínio da Música 

Subdomínio da Dança 

Linguagem Oral e Abordagem à Escrita  

Matemática  

3. Área do Conhecimento do Mundo 



PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

      Atendendo às suas opções pedagógicas, cada educador utiliza técnicas e instrumentos de 

observação e registo diversificados que têm em consideração a idade e as características das 

crianças, assim como a articulação entre as diferentes áreas de conteúdo, pois a educação pré-

escolar não envolve a classificação da aprendizagem da criança.  

A avaliação, enquanto elemento integrante e regulador da prática educativa, permite uma 

recolha sistemática de informação que sustenta a tomada de decisões adequadas e promove a 

qualidade das aprendizagens de forma a permitir a adoção de estratégias de diferenciação 

pedagógica. 

 

MOMENTOS DA AVALIAÇÃO 

No final de cada semestre letivo assegurar-se-á a avaliação das aprendizagens das crianças 

devendo o encarregado de educação assinar a grelha de avaliação e pronunciar-se sobre a 

mesma, numa perspetiva construtiva de articulação Família/Jardim de Infância. 

No período de encerramento do ano letivo é garantida a articulação com o 1º CEB para 

entrega do Processo Individual das crianças que transitam para este nível de ensino.  

Neste processo devem constar todas as avaliações realizadas no decorrer da frequência do 

jardim de infância e todo o tipo de documentos considerados de caráter relevante que facilitem 

o conhecimento integral da Criança. 
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