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Construção articulada do saber  

 O desenvolvimento da criança processa-se como um todo, em que as 

dimensões cognitivas, sociais, culturais físicas e emocionais se interligam e 

atuam em conjunto. Também a sua aprendizagem se realiza de forma própria, 

assumindo uma configuração holística, tanto na atribuição de sentidos em 

relação ao mundo que a rodeia, como na compreensão das relações que 

estabelece com os outros e na construção da sua identidade. 

 Por isso, a definição de qualquer área de desenvolvimento e 

aprendizagem, representa apenas uma opção possível de organização da 

acção pedagógica, constituindo uma referência para facilitar a observação, a 

planificação e a avaliação, devendo as diferentes áreas ser abordadas de 

forma integrada e globalizante. 

 Esta articulação entre áreas de desenvolvimento e aprendizagem 

assenta no reconhecimento que o brincar é a atividade natural da iniciativa da 

criança que revela a sua forma holística de aprender. Importa, porém, 

diferenciar uma visão redutora de brincar, como forma de a criança estar 

ocupada ou entretida, de uma perspetiva de brincar como atividade rica e 

estimulante que promove o desenvolvimento e a aprendizagem e se 

caracteriza pelo elevado envolvimento da criança, demonstrado através de 

sinais como prazer, concentração, persistência e empenhamento. 

  

 Áreas de Conteúdo 

 O tratamento das diferentes áreas de conteúdo – formação pessoal e 

social; expressões e comunicação e conhecimento do mundo – baseia-se 

nos fundamentos e princípios comuns a toda a pedagogia para a educação de 

infância, pressupondo o desenvolvimento e a aprendizagem como vertentes 

indissociáveis do processo educativo e uma construção articulada do saber em 

que as diferentes áreas são abordadas de forma integrada e globalizante. 

 



   

Áreas de Conteúdo Parâmetros de Avaliação  

 

Formação Pessoal e 

Social  

 

Identidade/Auto estima  

Independência/Autonomia  

Consciência de si como aprendente 

Convivência democrática/Cidadania   

 

 

 

 

 

 

 

Expressão e 

comunicação 

 

Educação Física  

 

Acão da criança sobre si própria e sobre o seu 

corpo em movimento. 

Perícias e manipulações 

Jogos  

 Educação 

Artística/Artes 

Visuais 

 

Capacidade de Expressão e Comunicação  

Desenvolvimento da Criatividade  

 

Jogo 

Dramático/Teatro 

 

Capacidade de Expressão e Comunicação  

Desenvolvimento da Criatividade 

Música 

 

 

Capacidade de Expressão e Comunicação  

Desenvolvimento da Criatividade 

Dança  

 

Capacidade de Expressão e Comunicação  

Desenvolvimento da Criatividade 

Linguagem Oral e  

Abordagem à 

Escrita  

 

Linguagem oral 

Comunicação oral 

Consciência linguística 

Abordagem à escrita 

Funcionalidade da linguagem escrita e a sua 

utilização em contexto. 

Identificação da comunicação escrita 

Prazer e motivação para ler e escrever 

Matemática  

 

Números e operações  

Organização e tratamento de dados  

Geometria e medida 



Geometria 

Medida 

Interesses e curiosidade pela matemática  

Conhecimento do 

Mundo 

Introdução à metodologia científica 

Abordagens às ciências 

Conhecimento do mundo social 

Conhecimento do mundo físico e natural 

Mundo tecnológico e utilização das tecnologias  

   

 Observar, registar e documentar 

 Observar o que as crianças fazem, dizem e como interagem e aprendem 

constitui uma estratégia fundamental de recolha de informação.  

 Para observar, registar e documentar o que a criança sabe e 

compreende, como pensa e aprende, o que é capaz de fazer, quais são os 

seus interesses, é indispensável que o/a educador/a seleccione e utilize 

estratégias diversificadas. 

De acordo com a circular nº 4/DSDC/DSDC/2011, a avaliação na 

educação pré-escolar assenta nos seguintes princípios:  

 Carater holístico e contextualizado do processo de desenvolvimento e 

aprendizagem da criança;  

 Coerência entre os processos de avaliação e os princípios subjacentes 

à organização e gestão do currículo definidas nas OCEDP;  

 Utilização de técnicas e instrumentos de observação e registo 

diversificados;  

 Carater formativo da avaliação;  

 Valorização dos progressos das crianças;  

 Promoção da igualdade de oportunidades e equidade. 

 

A avaliação, 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 e 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.  

A organização, análise e interpretação dessas formas de registo 

constitui-se como um processo de documentação pedagógica, que apoia a 

reflexão e fundamenta o planeamento e a avaliação. 

É através deste conjunto de informações que o/a educador/a elabora o 

projecto curricular de grupo em articulação com o projecto educativo do 

Agrupamento de Escolas. 

De acordo com as suas conceções e opções pedagógicas, cada 

educador/a utiliza técnicas e instrumentos de observação e registo 

diversificados, tais como:  

a) Observação  

b) Entrevistas  

c) Abordagens narrativas  

d) Registos de apoio à organização do grupo (quadro de presenças, 

registo de regras e tarefas ou outros). 

e) Produções individuais ou coletivas das crianças, os registos dos 

projetos realizados pelo grupo.  

f) Fotografias  

g) Gravações áudio e vídeo  

h) Registos de autoavaliação  

i) Portefólios construídos com as crianças  

j) Questionários a crianças, pais ou outros parceiros educativos 

k) Outros  

 

Baseados nos documentos acima descritos, preenche os documentos 

comuns do departamento:  

 Ficha de Avaliação Diagnóstica  

 Ficha Avaliação individual por áreas  

 Ficha Síntese de Avaliação de Grupo 

  

Comunicar e articular 

Durante o percurso da criança no Jardim de Infância, as fichas 

individuais de avaliação ficam arquivadas no seu processo individual;  



Da ficha individual de avaliação será entregue cópia aos encarregados 

educação no final de cada período;  

De acordo com a organização do ano letivo, esta avaliação será 

estruturada e resumida por escrito no final de cada momento intermédio, dando 

lugar, no final do ano a uma síntese global da avaliação do projecto curricular 

de grupo e dos seus efeitos nas aprendizagens das crianças. 

De modo a facilitar a transição e a continuidade entre a educação pré-

escolar e o ensino obrigatório, quando a criança transita para o 1º ciclo, as 

fichas individuais de avaliação e outros documentos relevantes são arquivados 

no seu processo individual, que permitam a cada criança ter sucesso, não só 

na etapa seguinte, mas também na aprendizagem ao longo da vida.  

Os documentos curriculares e outros que sustentam a educação pré-

escolar garantem a coerência dentro do sistema educativo, ou seja, devem 

assegurar uma visão de criança e de educação que promova a continuidade 

educativa, fundada em intencionalidade pedagógicas, princípios e valores, 

como condição para transições seguras e significativas para a escolaridade 

obrigatória. (in Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória) 

 

Normativos Processuais  

As principais orientações normativas relativas à avaliação na educação 

pré-escolar estão consagradas no Despacho nº 9180/2016 – Diário da 

República nº137/2016, IISérie de 2016-07-19  (Orientações Curriculares para 

a Educação Pré-escolar) e no Ofício Circular nº 17/DSDC/DEPEB/2007, de 17 

de outubro da DGIDC (Gestão do Currículo na Educação Pré-Escolar).  

As orientações nelas contidas articulam-se com o Decreto-Lei nº 

241/2001 de 30 de agosto (Perfil específico de Desempenho Profissional do 

Educador de Infância) bem como a Circular nº4/DGIDC/DSDC/2011.  

Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória – Despacho nº 

6478/2017, de 26 de julho, que se afirma como referencial para as decisões a 

adotar por decisores e atores educativos ao nível dos estabelecimentos de 

educação e ensino. 

Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania – Despacho nº 

6173/2016, de 10 de maio integrada transversalmente no currículo, da 

responsabilidade do/a educador/a e decorrente da decisão acerca dos 



domínios a trabalhar e das competências a desenvolver ao longo do ano, 

definido em sede de departamento. 

Guião de Educação Pré-Escolar – Género e Cidadania – Maria João 

Cardona (Coord.), Conceição Nogueira, Cristina Vieira, Marta Uva, Tersa- 

Cláudia Tavares – CIG – Presidência do Conselho de Ministros – versão digital 

_Nova. 


