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DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 2017/2018 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

I- Enquadramento normativo 

De acordo com o princípio consensualmente partilhado de que a avaliação é um elemento integrante e 
regulador da prática educativa em cada nível de educação, e tendo em conta que a Educação Pré-
Escolar tem especificidades às quais não se adequam todas as práticas e formas avaliativas utilizadas 
noutros níveis de ensino, os critérios gerais de avaliação deverão ser enquadrados pelos seguintes 
documentos legais: 

 Despacho n.º 9180/2016 - Diário da República n.º 137/2016, Série II de 2016-07-19 Orientações 
Curriculares para a Educação Pré-Escolar(OCEPE). 

  Decreto-Lei n.º 241/2001, de 30 de agosto - Perfil Específico de Desempenho do Educador de 
Infância; 

 Circular nº 17/DSDC/DEPEB/2007 – Gestão do Currículo na Educação Pré-escolar; 

 Circular n.º 4/DGIDC/DSDC/2011 – Avaliação na Educação Pré-Escolar. 
 

II – Procedimentos e práticas avaliativas 

De acordo com a legislação em vigor, são clarificados os seguintes procedimentos e práticas 
organizativas pedagógicas na avaliação da educação pré-escolar: 

 Conceber e desenvolver o respetivo currículo, através da planificação, da organização e da avaliação 
do ambiente educativo, bem como das atividades e projetos curriculares com vista à construção de 
aprendizagens integradas (Perfil Específico de Desempenho do Educador de Infância, Decreto-Lei n.º 
241/2001, de 30 de agosto). 

 Avaliar, numa perspetiva formativa, a sua intervenção, o ambiente e os processos educativos, bem 
como o desenvolvimento e as aprendizagens de cada criança e do grupo (Perfil Específico de 
Desempenho do Educador de Infância, Decreto-Lei n.º 241/2001, de 30 de agosto). 

 Estabelecer de acordo com o seu projeto pedagógico/curricular, os critérios que o vão orientar na 
avaliação tanto dos processos como dos resultados. 

 Utilizar técnicas e instrumentos de observação e registo diversificados que possibilitem sistematizar e 
organizar a informação recolhida (registos de observação, portefólios, questionários, entrevistas, 
cadernetas informativas…), permitindo “ver” a criança sob vários ângulos de modo a poder 
acompanhar a evolução das suas aprendizagens, ao mesmo tempo que vai fornecendo ao educador 
elementos concretos para a reflexão e adequação da sua intervenção educativa.  

 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. 

 Comunicar aos pais e encarregados de educação, bem como aos educadores/professores 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. 
 

III - Modalidades de avaliação na Educação Pré-escolar 

a) Avaliação Diagnóstica 
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b) Avaliação Formativa 

c) Avaliação Final 

A Avaliação Diagnóstica permite identificar problemas no início de novas aprendizagens, servindo de 
base para a adoção de estratégias de diferenciação pedagógica e contribui para elaborar, adequar e 
reformular o Projeto Curricular de Grupo. Pode ocorrer no início do ano, no início de uma unidade de 
ensino e sempre que se pretende introduzir uma nova aprendizagem. No início do ano letivo realizar-
se-á a avaliação diagnóstico, de acordo com instrumentos propostos e adaptados pelo Departamento 
da Educação Pré-escolar. 
 
A Avaliação Formativa, tal como para o Ensino Básico é a principal modalidade de avaliação na 
Educação Pré-escolar “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”. 
 
A Avaliação Final, de cada período, tem em conta o processo de ensino/aprendizagem e traduz-se num 
juízo globalizante sobre o desenvolvimento dos conhecimentos, competências e atitudes da criança 
tomando como referências as finalidades e os objetivos fixados por área e domínio curricular. Dado 
que a avaliação é contínua, a proposta de avaliação final contempla o trabalho e evolução revelada 
pela criança. 
 
IV– Instrumentos de avaliação 

O registo da avaliação de diagnóstico é feito na grelha Excel considerando todas as categorias, a idade 
da criança e o desempenho médio do grupo de crianças, o educador faz uma apreciação global usando 
o seguinte código: 
 

 
Código de interpretação da escala 
ANC – Ainda Não Consegue – atividade frequentemente interrompida. O desempenho situa-se abaixo 
do esperado. 
CD – Consegue com Dificuldade – atividade mais ou menos continuada, mas sem grande intensidade. 
Necessita ajuda e mediação sistemática; 
C- Consegue – atividade com grande intensidade e implicação, expressa em elevada concentração, 
persistência e criatividade. 
Esta grelha será utilizada no início do ano letivo para a avaliação diagnóstica.  
Para o registo da avaliação final de período será usado o documento aprovado em conselho de 
docentes: “Registo Individual de Avaliação Formativa”. 
 
Os instrumentos analisados no DEPE são selecionados e adotados por cada educador titular de grupo, 
desde que respeitados os princípios orientadores acima expostos. 
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