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Critérios de Avaliação das Aprendizagens na Educação Pré-Escolar 

 

MODALIDADES DE AVALIAÇÃO E SUAS FUNÇÕES 

Nos termos das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (Despacho n.º 

9180/16 de 19 de julho) a avaliação na Educação Pré-Escolar assume uma dimensão 

marcadamente formativa, tratando-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 Educação Pré-

Escolar é perspetivada no sentido da educação ao longo da vida, assegurando à criança 

condições para abordar com sucesso a etapa seguinte. 

          Avaliação diagnóstica 

O departamento elaborou uma ficha de avaliação diagnóstica para as crianças de 5 

anos que pretende recolher informações sobre as aprendizagens nas diferentes áreas 

de conteúdo a aplicar no início do ano letivo. 

Avaliação formativa 

Será realizada de forma contínua e integrada no decorrer da ação educativa implicando 

a reflexão do educador no desenvolvimento de estratégias de intervenção adequadas 

às características de cada criança e do grupo (PCG), incidindo preferencialmente sobre 

os processos, entendidos numa perspetiva de construção progressiva da aprendizagem 

e da regulação da ação. A avaliação formativa, enquanto processo contínuo de 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, em 

articulação com as áreas de conteúdo das Orientações Curriculares para a Educação 

Pré-Escolar. 

 

DIMENSÕES A AVALIAR 

http://sitio.dgidc.min-edu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/Attachments/25/Orientacoes_curriculares.pdf
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ÁREAS    DOMINIOS  AVALIAÇÃO 

Área da Formação 

Pessoal e Social 

 
Construção da identidade e da autoestima 

 
Entreajuda e respeito 

pelos valores sociais e 

de cidadania 

 

Autonomia e 

socialização 

 

Participação e iniciativa 

nas atividades 

 

Capacidade de 

observação 

 

Interesse, motivação e 

autoconfiança 

 

Capacidade de 

organização, 

nomeadamente: lógica, 

temporal, espacial 

 

Capacidade de 

concentração 

 

Capacidade de 

comunicação: 

construção frásica, 

reformulação/ 

explicação 

 

Criatividade, raciocínio 

e espírito crítico 

Independência/Autonomia 

Consciência de si como aprendente 

 
Convivência democrática/Cidadania 

 

   
Artes visuais 

 

 
Educação 

Artística 

Jogo dramático/teatro 

Musica 

  
Dança 

 Educação  

Física 

Tomada de consciência do seu corpo, na relação com 

os outros, os espaços e os materiais 

  Comunicação oral 

Área da 

Expressão e 

Comunicação 

 

Linguagem 

oral 

Abordagem 

à escrita 

Consciência linguística 

Funcionalidade da linguagem escrita e sua utilização 

Identificação de convenções da escrita 

  Prazer e motivação para ler e escrever 

  Números e operações 

  Geometria e medida 

 Matemática  

Organização e tratamento de dados 

  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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COMUNICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

 

INTERVENIENTES COMO? CALENDARIZAÇÃO 

Encarregados de 

Educação 

• Entrega do Registo Individual de 

Avaliação das Aprendizagens 

• Final do 1º e 2º Semestre 

Encarregados de 

Educação 

Avaliação global do grupo 

entrega via digital 

• Intercalares 

Departamento de 

Educação Pré-Escolar 

• Relatório de avaliação 

pedagógica do grupo 

• Final de cada semestre 

•  Intercalares 

Professores do 1º Ciclo • Reunião com os professores do 

1º ano para passagem de 

informações relativas aos alunos. 

• Início do novo ano letivo 

 


