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Referenciais da avaliação: 

A avaliação na Educação Pré-Escolar é um processo contínuo e interpretativo, que se 

interessa mais pelos processos, do que pelos resultados. Cabe a cada educador avaliar, 

numa perspetiva formativa, os processos educativos, o desenvolvimento e as 

aprendizagens de cada criança enquanto protagonista da sua aprendizagem, de modo a 

que vá tomando consciência do que já conseguiu, das dificuldades que vá 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 o 1º ciclo. 
A definição de Metas finais para a educação pré-escolar, considerada “como primeira 
etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida”, contribui para 
esclarecer e explicitar as “condições favoráveis para o sucesso escolar” indicadas nas 
“Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar “ segundo o Despacho n.º 9180/2016 

- Diário da República n.º 137/2016, Série II de 2016-07-19 Ministério da Educação - Gabinete do Secretário 
de Estado da Educação. 
Estas metas facultam um referencial comum que será útil aos educadores de infância, para 
planearem processos, estratégias e modos de progressão para que, ao entrarem para o 1.º 
ciclo, todas as crianças possam ter realizado as aprendizagens, que são fundamentais para 
a continuidade do seu percurso educativo.  
Sendo essas aprendizagens definidas para cada área de conteúdo, sublinha-se que, na 
prática dos Jardins-de-Infância, se deve procurar sempre privilegiar o desenvolvimento da 
criança e a construção articulada do saber, numa abordagem integrada e globalizante. 
Áreas/ Domínios da avaliação:  
Formação Pessoal e Social, Expressão e Comunicação e Conhecimento do Mundo 
utilizando Tecnologias de Informação e Comunicação de forma transversal. 
Calendarização da avaliação: 
A avaliação como suporte do planeamento é realizada em três momentos, um primeiro no 
final do primeiro período, um segundo momento no final do segundo período,  podendo 
adequar-se estratégias conducentes à progressão das aprendizagens de cada criança e 
um terceiro momento no final do terceiro período para constatar a evolução criança.  
O educador faz ainda uma avaliação das atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo, 
trimestralmente, em conselho escolar e em sede de departamento que comunica aos 
respetivos encarregados de educação, interessados no processo. 
Os instrumentos de avaliação: 
Observação Direta (conhecimentos, capacidades, atitudes e valores). 
Observação Indireta (registos gráficos individuais e coletivos e registos de aprendizagens 
no final de cada trimestre). “Esta perspetiva de avaliação contextualizada (baseada em registos de 

observação e recolha de documentos situados no contexto), significativa e realizada ao longo do 

tempo, em situações reais, é também designada “avaliação autêntica” ou “avaliação alternativa”. 

Embora possa ser utilizada noutros níveis educativos, esta forma de avaliar tem particular 

importância na educação pré-escolar, em que, fazendo parte integrante e fundamental do 

desenvolvimento curricular, é inseparável da prática educativa.” 

 
PROJETO EDUCATIVO: “4 C (Conhecer, Compreender, Cativar, Construir)” 



 
 

ÁREA DE FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL 

Autonomia 
Domínio de determinados saber fazer da rotina diária 
Identificação de noções de espaço e de tempo que lhe permitam fazer uso da sua 
autonomia 

Desenvolvimento da identidade 
Consciência de si como pessoa 
Identificação de laços de pertença social e cultural 
Autoconceito positivo 
Reconhecimento e valorização das caraterísticas do seu grupo de pertença 

Vivência de valores democráticos 
Manifestação no grupo de comportamentos adequados ao bem-estar coletivo 
Atitudes e comportamentos adequados ao bem-estar coletivo 

Educação para a cidadania 
Conhecimento e aplicação de normas de higiene pessoal 
Conhecimento e aplicação de normas de higiene alimentar 
Conhecimento e aplicação de normas de saúde corporal 
Conhecimento e aplicação de normas de prevenção de acidentes 
Conhecimento de outros povos e outras culturas 

ÁREA DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO 

Domínio da Educação Física 

Expressão motora: motricidade global 
Utilização e domínio do seu corpo 
Capacidade de estar quieto e de relaxar 
Conhecimento do esquema corporal e consciência do seu corpo em relação ao exterior 
Aquisição da lateralidade 

Expressão motora: motricidade fina 
Coordenação e adaptação dos movimentos 
Coordenação visual-motora 

Domínio da Educação Artística 

Subdomínio do Jogo Dramático/ Teatro 
Descoberta de si e do outro afirmando a sua individualidade 
Dramatização de cenas relacionadas com um tema e espontâneas 
Utilização de várias formas de representação como elemento facilitador de expressão de 
sentimentos e desejos 

Subdomínio das Artes Visuais 
Realização de atividades espontâneas bem como atividades dirigidas 
Expressão livre utilizando a experimentação e exploração de diversos materiais e técnicas 
Desenvolvimento da expressão gráfica figurativa  
das formas observadas do próprio corpo, da natureza e situações vividas 
Utilização das possibilidades expressivas da cor e sua aplicação 
Controlo da motricidade fina 
Desenvolvimento do sentido estético 

Subdomínio da Musica 



Exploração de sons e ritmos 
Gosto e interesse pelos diversos tipos de música 
Perceção e interiorização da noção de pausa na música 
Memória auditiva 
Sensibilidade ao som/silêncio 

Subdomínio da Dança 
Exprime pelo corpo a forma como sente a música 
Participa nas danças de roda 
Reconhece diversos estilos de dança e evidencia gostos e preferências 

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 

Oralidade 
Expressão autónoma, audível e de acordo com o contexto 
Compreensão e retenção da informação oral 
Linguagem oral (sintaticamente correta) 
Aquisição de vocabulário através do livro e de outras formas de oralidade 
Conhecimento do património literário e escrito 
Expressão e comunicação de sentimentos através de gestos ou mímicas 
Descodificação de códigos simbólicos convencionais e convencionados 

Abordagem à escrita 
Perceção das funções da escrita como meio de informação, de transmissão do saber e da 
cultura. 
Domínio de algumas regras convencionais da escrita 
Conhecimento das diferentes utilidades da leitura 
Utilização do computador de forma lúdica e potenciadora de aprendizagens 

Domínio da Matemática 
Capacidade de estabelecer relações entre objetos e ações que permitam a aquisição de 
noções espaciais 
Capacidade de estabelecer relações entre factos e ações que conduzam a distinção de 
noções temporais 
Conhecimento de noções de grandeza e medida pela vivência e experimentação de 
situações 
Capacidade de encontrar princípios lógicos para classificar objectos e acontecimentos 
Capacidade de consolidar e sistematizar noções matemáticas 
Desenvolvimento do raciocínio e do espírito crítico para a resolução de problemas 

ÁREA DO CONHECIMENTO DO MUNDO 

Desenvolvimento e domínio de processos de aprendizagem, através da introdução de 
saberes sobre o mundo 
Participação em atividades de investigação e descoberta, utilizando processos científicos 
na realização de atividades experimentais 
Identificação dos principais elementos do meio físico e natural 
Capacidade de análise e compreensão das suas caraterísticas 
Adoção de comportamentos de defesa e conservação da natureza e de recuperação do 
equilíbrio ecológico 
Conhecimento sobre o mundo, partindo dos conhecimentos adquiridos em contexto 
familiar, social e através dos media 
Observação, desejo de experimentar, curiosidade de saber e atitude crítica 
Domínio das Tecnologias da Informação e Comunicação 
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