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Avaliar é um processo intrínseco ao ato educativo, avaliação essa assente 

essencialmente na observação contínua da criança e para a qual procurámos 

estabelecer referenciais comuns aos dois jardins-de-infância deste agrupamento. 

Pretendemos pois com essa observação orientada, operacionalizar a avaliação quanto 

ao desenvolvimento e aprendizagens da criança. 

É uma avaliação contínua e formativa na qual se tem em atenção as especificidades de 

cada criança, o seu estado de maturação e o seu ritmo de desenvolvimento, tendo em 

conta os seguintes objetivos: 

- Situar cada criança quanto às suas capacidades e estado de aquisição; 

- Recolher dados para monitorizar a eficácia das medidas educativas; 

- Adequar a atividade educativa, às necessidades reais de cada criança; 

- Refletir sobre os efeitos da ação educativa, a partir da observação de cada criança e 

do grupo de modo a estabelecer a progressão das aprendizagens; 

- Envolver a criança num processo de análise e de construção conjunta, que lhe 

permita, enquanto protagonista da sua aprendizagem, tomar consciência dos 

progressos e das dificuldades, que vai tendo, e como as vai ultrapassa. 

PROCESSO DA AVALIAÇÃO 

 Diagnóstica 

 Continua 

 Formativa 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 Observação 

 Análise de trabalhos produzidos pelas crianças 

 Registos de auto avaliação 

 Contactos/entrevistas com Pais e Encarregados de Educação 

 Dossiers dos trabalhos das crianças 

 Grelhas de observação diagnóstica e registos de desenvolvimento 

  Ficha descritiva de informação no final do ano 
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PERIODICIDADE 

 Avaliação contínua 

 Registo no final de cada período (grelhas de observação/avaliação/registo de 

desenvolvimento). 

 Avaliações globais de cada turma no final de cada período em reunião de 

departamento: 

Documento escrito que faça o balanço qualitativo das aprendizagens/evolução 

do grupo de crianças e/ou casos individuais dignos de registo 

 Ficha de avaliação global da criança no final do seu percurso na Educação Pré-

escolar, tendo em vista a articulação com o 1º ciclo do Ensino Básico. 

 

INTERVENIENTES 

 

 A criança 

 A equipa 

 Os encarregados de Educação 

 O Departamento Curricular da Educação Pré-escolar 

 Docentes de educação especial e outros técnicos (terapeuta da fala, 

psicólogos…) 

  

COMUNICAÇÃO DA AVALIAÇÃO 

 Aos pais/encarregados de educação através de: 

Atendimento individual, de acordo com o horário de atendimento aos pais estipulada 

em cada Jardim-de-infância. 

Informação escrita, em grelha aprovada em reunião de departamento, da 

evolução/progressos do seu educando, nos finais do 1º e 2º período. 

Entrega de ficha de informação/registo do desenvolvimento no final do ano letivo, 

em data a definir no 3º período. 

 Ao departamento curricular nas reuniões de avaliação e sempre que as 

educadoras titulares considerem relevante o relato e avaliação de 

determinadas situações. 

 


