
 

 

 
 

DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
 

Critérios de Avaliação das Crianças na Educção Pré-Escolar 
 
 
O educador  avalia o desenvolvimento global das crianças, tendo em conta as três 

áreas de conteúdo integradas nas orientações corriculares para a Educação Pré-

Escolar (Ministério da Educação 1997). 

 

A avaliação por parte do educador relativamente ao desenvolvimento das crianças é 

uma avaliação contínua, qualitativa, baseada na observação de situações, atitudes, 

competências, ações , produtos e processos de desenvolvimento e aprendizagem que 

se vão desenvolvendo durante a atividade educativa no Jardim de Infância. 

 

É a partir desta avaliação que o educador planeia, reformula atividade e projetos e 

adapta a sua ação, de modo a respeitar o ritmo de cada criança e a permitir o seu 

contínuo desenvolvimento.  

 
 

ÁREAS E CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÂO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÂO PRÉ-ESCOLAR 
 

Área de Formação 
Pessoal e Social 

 
Autonomia/responsabilidade 
 
Socialização 

 
Cumprimento de regras 
 
Interação com os outros 
Comportamentos pró-
sociais 
 

Área de Expressão e  
Comunicação 

Domínio das expressões motora, 
dramática, plástica, musical. 
 
 
Domínio da linguagem oral e 
abordagem à escrita. 
 
 
Domínio da matemática 
 

Nível de realização 
Nível de participação 
 
 
Linguagem compreensiva 
Linguagem expressiva 
Comunicação escrita 
 
(Pré-requisitos para as 
aprendizagens do 1º 
Ciclo) 
 

Área do 
Conhecimento do 
Mundo 

Raciocínio científico 
 
Curiosidade 
 
Espírito crítico 

 

 
 
 

 



 

 

Na avaliação consideram-se indicadores de sucesso os domínios de conhecimento que 

a criança deve adquirir em determinada idade ou estádio de desenvolvimento, 

nomeadamente a três níveis: 

 
 

1) Comportamento social 
 

 Ser capaz de integrar regras do grupo e de convivência social; 

 Colaborar na organização do grupo; 

 Saber escutar e respeitar pela sua vez para falar; 

 Interagir e colaborar com os outros; 

 Tomar as suas iniciativas pessoais sem perturbar os outros; 

 Ser capaz de terminar tarefas. 
 
 
2) Aprendizagem 
 

 Adquirir saberes básicos – identidade pessoal; reconhecer e nomear cores, 
formas, sensações e sentimentos; conhecer, nomear e representar partes do 
corpo, utensílios e equipamentos;   

 Saber usar corretamente os materiais: 

 Compreender e seguir orientações e ordens; 

 Demonstrar capacidade de concentração e memória; 

 Evoluir no domínio da compreensão e comunicação oral; 

 Tomar consciência das diferentes funções da escrita; 

 Reconhecer a correspondência entre o código oral e a escrita; 

 Identificar noções de espaço, tempo e quantidade; 

 Construir noções de números, de contagem, topológicas; 

 Usar o raciocínio e noções lógicas – classificar, formar conjuntos, seriar e 
ordenar, reconhecer e formar padrões; 

 Ser capaz de um raciocínio científico. 
 
 
3) Atitudes 
 

 Autonomia; 

 Curiosidade; 

 Desejo de aprender; 

 Procurar soluções para a resolução de problema; 

 Sentido crítico; 

 Criatividade. 
  



 

 
O Educador avalia através: 
 

 Da observação de comportamentos e atitudes da criança, em contexto 
individual de pequeno grupo e grande grupo; 

 Da análise dos produtos da atividade da criança; 

 Da análise dos registos da sua observação; 

 Da reflexão sobre a sua ação educativa. 
 
 
O Educador avalia com as crianças: 
 

 Em reuniões de grupo para planeamento, avaliação das atividades, partilha de 
vivências, experiências e sentimentos; 

 Em conversas individuais no planeamento, processo e sobre o produto das 
atividades; 

 Através do uso dos vários registos. 
 
 
Avalia com os outros Educadores: 
 

 Através de reflexão conjunta sobre as suas práticas e os efeitos da sua ação;  

 Através da partilha de experiências; 
 
 
Avalia com os pais: 
 

 Em reuniões periódicas; 

 Em contactos ou reuniões individuais. 
 
 
A Educação Pré-Escolar não é obrigatória, mas “é a primeira etapa da Educação 

Básica no processo de Educação ao longo da vida”, como refere a Lei-Quadro da 

Educação Pré-Escolar. 

 

Assim, durante esta etapa, o grande objetivo não é preparar a criança para a 

escolaridade obrigatória mas levá-la a aprender a aprender, criando condições para 

que a criança possa progredir com sucesso nas etapas seguintes da sua 

aprendizagem, promovendo a sua autoestima e autoconfiança, e o desenvolvimento 

de competências que permitam que cada criança reconheça as suas possibilidades e 

progressos. 

 

A Educação Pré- Escolar privilegia uma pedagogia ativa e estruturada, o que implica 

uma organização intencional e sistemática do processo pedagógico, exigindo que o 

Educador planeie o seu trabalho e avalie o processo e os seus efeitos no 

desenvolvimento e aprendizagem da criança.  

  


