
 
 

 

 

 

 

 

Proposta de Instrumentos e Critérios de Avaliação no processo de 

Avaliação Formativa 

Departamento da Educação Pré-escolar 
2021 / 2022 

 
As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (2016, p.13) referem que construir e gerir o 

currículo exige: “um conhecimento do meio e das crianças, que é atualizado, através da recolha de 

diferentes tipos de informação (…) pelo/a educador/a, documentos produzidos no dia-a-dia do jardim- 

de-infância e elementos obtidos através do contacto com as famílias e outros membros da comunidade”. 

Nesta perspetiva, avaliar na educação pré-escolar consiste e permite: 

 

 Um processo de recolha, análise e reflexão contínua e sistemática, no sentido de fundamentar as 

decisões sobre o desenvolvimento do currículo; 

 Adequar o planeamento ao grupo e à sua evolução, bem como aos ritmos e à diversidade de 

crianças envolvendo os diferentes parceiros: crianças, pais/famílias e outros profissionais; 

 Articular o processo de transição e/ou de continuidade com a restante comunidade educativa. 

Este posicionamento, implica que o/a educador/a, selecione e utilize formas e meios diversificados de 

registos, no sentido de dispor de uma panóplia organizada de documentação pedagógica, que 

permitam refletir sobre a prática, as aprendizagens e os progressos encetados por cada criança/grupo, 

num diálogo construtivo e formativo para todos. 

Assim, a avaliação e tal como referido nas OCEPE (2016, p.15) não envolve: “(…) nem a classificação 

da aprendizagem da criança, nem o juízo de valor sobre a sua maneira de ser, centrando-se na 

documentação do processo e na descrição da sua aprendizagem, de modo a valorizar as suas formas 

de aprender e os seus progressos.” 

Nesta perspetiva, a avaliação na educação pré-escolar é assumidamente uma avaliação para a 

aprendizagem e não da aprendizagem, de dimensão formativa, qualitativa e não quantitativa, que se 

interessa mais pelos processos do que pelos resultados, assumida de forma holística e tendo como 

dimensões fundamentais as áreas de conteúdo e os respetivos domínios, alicerçada também no Perfil 

do Aluno e nos normativos legais em vigor. 
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Proposta de Matriz dos Instrumentos e Critérios de Avaliação no processo de Avaliação Formativa 

Departamento da Educação Pré-escolar 

 
Calendarização 

Momentos de 
Avaliação 

 
Tipo de Avaliação 

 
Instrumentos e/ou Estratégias 

Finalidade(s)/ 

Características 

Intervenientes 
no processo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao longo do 
ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sistemática e 
contínua 

 
 
 
 
 

 Formativa 

 Reguladora 

 Monitoriza o 
processo de ensino 
e aprendizagem 

 Dimensão 
qualitativa 

 Planos do Dia 

 Diário de Grupo 

 Instrumentos de regulação da 
vida do grupo (mapa de 
presenças, do tempo, dos 
responsáveis, agenda…) 

 Registos coletivos 

 Registos individuais 

 Observações 

 Registo de incidentes críticos 

 Ficha(s) Diagnósticas 

 Produções contextualizadas 
recolhidas dos projetos e/ou 
situações emergentes do dia-a- 
dia e integradas no dossiê de 
aprendizagem da criança 

 Produções Individuais 

 Dossiê de Aprendizagem 

 Planificações 

 PCG 

 Recolha de informação 
através de uma variedade 
de instrumentos (a nível 
individual e do grupo); 

 Caracterização do grupo e 
de cada criança em termos 
de experiências prévias e 
novas aprendizagens; 

 Instrumentos de 
organização e gestão das 
aprendizagens do grupo de 
crianças; 

 Regulação do ensino e das 
aprendizagens; 

 Obtenção de evidências 
mobilizadas para a 
fundamentação do processo 
de ensino e aprendizagem; 

 Adoção de estratégias de 
diferenciação pedagógica 
para promoção do sucesso 
educativo. 

 
 
 
 
 
 

 Crianças 

 Famílias 

 Comunidade 
Educativa 
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Proposta de Matriz dos Instrumentos e Critérios de Avaliação no processo de Avaliação Formativa 

Departamento da Educação Pré-escolar 

 
Calendarização 

Momentos de 
Avaliação 

 
Tipo de Avaliação 

 
Instrumentos e/ou Estratégias 

Finalidade(s)/ 

Características 

Intervenientes 
no processo 

  

 
 Mensal 

 
 Partilhas 

Pedagógicas 
(Reuniões de DEPE) 

 
 
 Atas 

 Reflexão e partilhas 
pedagógicas em e a pares; 

 Articulação pedagógica 
entre educadores no 
sentido de melhorar as 
práticas. 

 
 

 DEPE 

 
 Diária, semanal e 

ou sempre que se 
justifique 

 Individual 
(reuniões) 

 Informal (conversas 
diárias) 

 
 Atas 

 Reflexão sobre a criança a 
nível individual com o 
respetivo encarregado de 
educação de forma 
compartilhada. 

 
 Famílias 

 
Setembro 

 
 Reunião Geral com 

EE 

 
 Informativa 

 
 Encontro Formal 

 Apresentação das diretrizes 
gerais e das dinâmicas a 
implementar em cada turma 
do pré-escolar. 

 Famílias 

 Comunidade 
Educativa 

 
 
 
 

Novembro 

 
 
 

 Avaliação Intercalar 

 
 

 
 Grupo 

 
 

 
 Registo coletivo (por escola) 

 Registo coletivo comum 
incorporando as seguintes 
dimensões: 

- Constituição dos grupos; 
- Crianças ao abrigo do 
Decreto-lei nº 54/2018 com 
medidas de suporte à 
aprendizagem e à inclusão. 
- Pontualidade; 
- Assiduidade; 

 
 
 

 Conselho 
Docentes 

 DEPE 
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Proposta de Matriz dos Instrumentos e Critérios de Avaliação no processo de Avaliação Formativa 

Departamento da Educação Pré-escolar 

 
Calendarização 

Momentos de 
Avaliação 

 
Tipo de Avaliação 

 
Instrumentos e/ou Estratégias 

Finalidade(s)/ 

Características 

Intervenientes 
no processo 

    - Cumprimento de regras; 
- Adaptação/Integração; 
- Relação socioeducativa 
(pares e adultos); 
- Envolvimento nos projetos, 
atividades e/ou propostas; 
- Interesses manifestados; 
- Autonomia; 
- Plano Anual de Atividades; 
- Projeto de Animação e 
Apoio à Família; 
- Outros… 

 

 
 
 
 

 
Fevereiro 

 
 
 
 
 

 Avaliação de final 
de semestre 

 
 
 

 
 Grupo 

 
 
 

 
 Registo coletivo (por escola) 

Registo coletivo comum 
incorporando as seguintes 
dimensões: 
- Constituição dos grupos; 
- Crianças ao abrigo do 
Decreto-lei nº 54/2018 com 
medidas de suporte à 
aprendizagem e à inclusão; 
- Pontualidade; 
- Assiduidade; 
- Cumprimento das regras; 
- Adaptação/Integração; 
- Relação socioeducativa; 

 
 
 
 

 Conselho 
Docentes 
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Proposta de Matriz dos Instrumentos e Critérios de Avaliação no processo de Avaliação Formativa 

Departamento da Educação Pré-escolar 

 
Calendarização 

Momentos de 
Avaliação 

 
Tipo de Avaliação 

 
Instrumentos e/ou Estratégias 

Finalidade(s)/ 

Características 

Intervenientes 
no processo 

    - Envolvimento nos projetos, 
atividades e/ou propostas; 

- Interesses; 
- Autonomia; 
- Progressos; 
- Dificuldades; 
- Plano Anual de Atividades; 
- Estratégia de Educação para 

a Cidadania; 
-  Projeto de Animação e 

Apoio à Família; 
- Outros… 

 

 Possibilidade de exposição 
coletiva de produções no espaço 
educativo e/ou na sala de 
atividades; 

 Possibilidade de apresentações 
em suporte digital. 

 
 

 Conhecimento dos projetos 
desenvolvidos 

 
 Famílias 

 Comunidade 
Educativa 

 

 
 Individual 

 Registo individual da criança 
(Ficha de avaliação individual do 
1º semestre) 

 Fornecer informação aos 
encarregados de educação 
sobre as aprendizagens, os 
projetos, os progressos e 
as dificuldades a superar 
por parte de cada criança. 

 
 Crianças 

 EE 
 Dossiês de Aprendizagem 

 Capa de trabalhos 
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Proposta de Matriz dos Instrumentos e Critérios de Avaliação no processo de Avaliação Formativa 

Departamento da Educação Pré-escolar 

 
Calendarização 

Momentos de 
Avaliação 

 
Tipo de Avaliação 

 
Instrumentos e/ou Estratégias 

Finalidade(s)/ 

Características 

Intervenientes 
no processo 

 
 
 
 
 

 
Abril 

 
 
 
 

 
 Avaliação Intercalar 

 
 
 
 

 
 Grupo 

 
 
 
 

 
 Registo coletivo (por escola) 

 Registo coletivo comum 
incorporando as seguintes 
dimensões: 
- Constituição dos grupos; 
- Crianças ao abrigo do 
Decreto-lei nº 54/2018 com 
medidas de suporte à 
aprendizagem e à inclusão; 
- Pontualidade; 
- Assiduidade; 
- Cumprimento de regras; 
- Áreas de Conteúdo; 
- PAA; 
- AAAF; 
- Outros… 

 
 
 
 

 
 Conselho 

Docentes 

 DEPE 

 
 
 
 

Junho 

 
 
 

 Avaliação de final 
de semestre 

 
 
 Individual 

 
 Registo de autoavaliação da 

criança (integrado no dossiê de 
aprendizagem da criança) 

 Registo individual que 
permite à criança refletir 
sobre as aprendizagens 
encetadas ao longo do ano 
e os aspetos a melhorar no 
seu desenvolvimento. 

 
 Crianças 

 EE 

 
 Grupo 

 
 Registo coletivo (por escola) 

 Registo coletivo comum, 
incorporando as seguintes 
dimensões: 

- Constituição dos grupos; 

 

 Conselho 
Docentes 
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Proposta de Matriz dos Instrumentos e Critérios de Avaliação no processo de Avaliação Formativa 

Departamento da Educação Pré-escolar 

 
Calendarização 

Momentos de 
Avaliação 

 
Tipo de Avaliação 

 
Instrumentos e/ou Estratégias 

Finalidade(s)/ 

Características 

Intervenientes 
no processo 

    - Crianças ao abrigo do 
Decreto-lei nº 54/2018 com 
medidas de suporte à 
aprendizagem e à inclusão; 
- Pontualidade; 
- Assiduidade; 
- Cumprimento de regras; 
- Áreas de Conteúdo; 
- PAA; 
- Estratégia de Educação 
para a Cidadania; 
- AAAF; 
- Outros… 

 

 
 
 
 

 Individual 

 

 
 Registo individual da criança 

(Ficha de avaliação individual 
do 2º semestre) 

 Registo individual sobre os 
progressos e as 
dificuldades sentidas por 
cada criança, tendo como 
ponto de referência as 
aprendizagens a promover 
em cada área de conteúdo, 
de acordo com as OCEPE. 

 
 
 Crianças 

 EE 

 Dossiês de Aprendizagem 

 Capas 

 Fornecer informação sobre 
as aprendizagens, os 
progressos e as 

 EE 
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Proposta de Matriz dos Instrumentos e Critérios de Avaliação no processo de Avaliação Formativa 

Departamento da Educação Pré-escolar 

 
Calendarização 

Momentos de 
Avaliação 

 
Tipo de Avaliação 

 
Instrumentos e/ou Estratégias 

Finalidade(s)/ 

Características 

Intervenientes 
no processo 

    dificuldades a superar por 
parte de cada criança. 

 

Observações: 

 Este documento resulta de reflexão em e pelo Departamento, a partir dos normativos legais em vigor, o Projeto: “Novos Tempos para Aprender” e 

as OCEPE, sendo que a panóplia na diversidade de instrumentos apresentados, respeitam a metodologia própria de cada educador, a sua 

possibilidade de escolha e modos de agir e fazer pedagógico; 

 Compete ao educador escolher e dosear a utilização de técnicas, instrumentos de observação e registo, tendo em atenção as características das 

crianças/grupo, suas necessidades e interesses, o contexto em que desenvolve a prática e a sua intencionalidade educativa; 

 Considerando que a avaliação é realizada em contexto, qualquer momento de interação, qualquer tarefa e/ou projeto desenvolvido pode permitir ao 

educador a recolha de informação sobre a criança e o grupo; 

 Em termos de critérios específicos de avaliação ou descritores estanques e pré-determinados, reforçar-se a ideia de que as aprendizagens na educação 

pré-escolar, não estão definidas por idades (3, 4 e 5 anos), pois compreende-se e tal como referido pela Direção-Geral de Educação (2019) que: “a 

aprendizagem das crianças depende de vários fatores e não apenas da sua idade, tais como as suas características pessoais, capacidades, interesses 

próprios, ambiente cultural e familiar e experiências de aprendizagem vividas.” Nesta perspetiva, enfatizam-se de forma holística, competências ao 

nível do saber (conhecimentos), do saber ser/estar (atitudes e valores), do saber fazer (capacidades e aptidões). 

 Os instrumentos e/ou critérios definidos neste documento, poderão ser alvo de reajustes e/ou descontinuados ao longo do ano letivo a partir da sua 

aplicação e validação no direto e/ou resultado de mudanças que surjam em termos legislativos. 
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