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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

2016-2017 

A avaliação na educação pré-escolar tem como finalidade melhorar e adequar o processo educativo de forma continuada ao processo 

de aprendizagem de cada criança e do grupo. 

Na educação pré‐escolar a avaliação visa entender os processos e os resultados da intervenção educativa e dos progressos do 

grupo e de cada criança. 

O educador avalia através da reflexão sobre a sua ação educativa; da observação de comportamentos e atitudes da criança, em 

contexto individual, de pequeno grupo e de grande grupo; da análise dos produtos da atividade da criança; da análise dos registos 

da sua observação; da utilização de técnicas e instrumentos de observação e registo diversificados; da sistematização da informação 

de diagnóstico recolhida no início do ano; da sistematização trimestral da avaliação do processo educativo e do plano de trabalho 

de grupo; da sistematização trimestral da informação global das aprendizagens mais significativas de cada criança, realçando o seu 

percurso, evolução e progressos, do que as crianças sabem e são capazes de fazer para comunicar aos pais e professores.  

A avaliação, enquanto registo dos progressos realizados pela criança ao longo do tempo, utiliza procedimentos de natureza descritiva 

e narrativa, centrados sobre o modo como a criança aprende, como processa a informação, como constrói conhecimento ou resolve problemas. 

Os procedimentos de avaliação devem ter em consideração a idade e as características desenvolvimentais das crianças, assim 

como a articulação entre as diferentes áreas de conteúdo, no pressuposto de que a criança é sujeito da sua própria aprendizagem.  

Atendendo às Orientações Curriculares da Educação Pré-Escolar, o educador avalia o desenvolvimento das crianças, tendo por 

base as competências e aprendizagens essenciais, por áreas de conteúdo, definidas no Perfil de Saída da Criança no Final da 

Educação Pré-Escolar, nomeadamente a três níveis: 
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Área de 

Desenvolvimento 
DOMÍNIOS / NÍVEIS DE AVALIAÇÂO 

Área de 

Formação 

Pessoal e Social 

 

1) SABER SER / ESTAR (Atitudes e valores): 

 Confiança em experimentar atividades novas, propor ideias e falar em grupo; 

 Capacidade de aceitar frustrações e insucessos, tentativa e esforço de realização;  

 Sentido de responsabilidade; 

 Integração, sociabilidade e espírito de cooperação; 

 Autonomia, iniciativa, criatividade, procura de soluções para resolução de problemas; 

 Curiosidade, desejo de aprender, sentido crítico; 

 Solidariedade e respeito pela diferença; 

 Adequação de comportamentos/ações aos diferentes contextos e interlocutores. 

Área de 

Expressão e 

Comunicação 

Domínio da Educação Física 
2) SABER FAZER (Capacidades e aptidões): 

 Participação, interesse e empenho nas e pelas atividades; 

 Capacidade de organização, previsão, planeamento, 

realização e finalização das atividades; 

 Uso correto e criativo dos espaços, utensílios e materiais; 

3) SABER APRENDER (Conhecimentos): 

 Aquisição das aprendizagens essenciais – compreensão, 

interpretação e transferibilidade para novas situações (integrar 

novos conhecimentos, relacionar dados e fazer 

generalizações); 

 Aplicação dos conhecimentos adquiridos para compreender 

a realidade natural e sociocultural do seu ambiente quotidiano; 

 Capacidade de atenção, concentração, raciocínio e memória; 

 Evolução no domínio da compreensão e da comunicação 

oral; 

 Ser capaz de ter um raciocínio científico. 

Domínio da Educação Artística 

Artes Visuais; Jogo dramático/Teatro; Música; Dança 

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à 

Escrita 

Comunicação oral; Consciência Linguística; 

Funcionalidades da linguagem escrita e sua utilização 

em contexto; Identificação de convenções da escrita; 

Prazer e motivação para ler e escrever 

Domínio da Matemática 

Números e operações; Organização e tratamento de 

dados; Geometria e Medida; Interesse e Curiosidade 

pela Matemática 

Área do 

Conhecimento 

do Mundo 

 

Introdução à Metodologia Científica 

Abordagem às Ciências 

Conhecimento do Mundo Social; Conhecimento do 

Mundo Físico e Natural 

Mundo Tecnológico e Utilização das tecnologias 
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