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CRITÉRIOS DE PONDERAÇÂO PARA A AVALIAÇÃO  
NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 
 

1. Na educação Pré-Escolar (EPE), a avaliação individual das crianças deverá 

ser descritiva, de caráter formativo, tendo em atenção os critérios definidos 

nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar 

(OCEPE,2016). 

 
2. Entende o Departamento que, à luz das OCEPE e do Documento Planear e 

Avaliar em Educação Pré-Escolar publicado pela DGE em junho de 2021, a 

avaliação em EPE é indissociável da ação e intervenção educativa dos 

docentes e acompanha todo o processo educativo. Esta perspetiva 

enquadra-se numa ótica de avaliação contínua, formativa e, à luz das mais 

recentes teorias de avaliação, numa avaliação formadora.  

 

3.  A relação que a avaliação apresenta com a ação educativa, com o 

desenvolvimento do currículo e com o apoio ao desenvolvimento de todas as 

crianças e das suas aprendizagens, afigura-se como a essência principal do 

ato de avaliar, constituindo-se como uma marca distintiva deste nível 

educativo, apesar de assim também dever existir em todos os outros níveis 

ou ciclos de educação e aprendizagem, aspetos veiculados através do 

Projeto Maia, por exemplo. 

 

4. De forma a acompanhar as mudanças previstas no Projeto de Intervenção 

nos domínios do Ensino, da Aprendizagem e da Avaliação do Agrupamento 

de Escolas Martim de Freitas, construído no âmbito do Projeto Nacional 

MAIA, e ainda no documento “Monitorização, Acompanhamento e 

Investigação em Avaliação Pedagógica na EPE”,  o departamento entendeu 

aferir a seguinte terminologia: “Critérios de Ponderação” no lugar de 

“Critérios de Avaliação” e “Processos de Recolha de Informação” na vez 

de “Instrumentos de Avaliação”, não alterando em nada as práticas de 



avaliação que se consubstancia numa prática de caráter iminentemente  

formativo/ formador. 

 
5. São intervenientes no processo de avaliação das crianças: 

• Docente titular de Grupo; 

• Crianças; 

• Pais / Encarregados de Educação; 

• Docente/ Técnico da Intervenção Precoce e ou Educação Especial em 

Apoio; 

• Departamento da EPE; 

 

6. Calendarização da comunicação da avaliação: 

 

A avaliação globalizante do processo educativo das crianças é registada pelo 

educador numa ficha de informação trimestral onde se apresenta, de forma 

descritiva, a informação relativa ao percurso educativo das crianças, a sua 

evolução e progressos, assim como as aprendizagens mais significativas que 

cada criança realizou. Esta ficha de informação é entregue e refletida com os 

Pais/ Encarregados de Educação, no final de cada período. 

 

7. Seguem os critérios de ponderação que servirão de base à avaliação (à luz 

do documento Desenvolvimento da Qualidade em Parcerias, 2009):  

Envolvimento 

Iniciativa 

Autonomia 

Interesses 

Experiências de Aprendizagem 

 

 
 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico em 8 de setembro de 2021 
 

 
 

 


