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Critérios de Avaliação da Educação Pré-escolar 

2020/2021 

Enquadramento Normativo 

 
             A intencionalidade do processo educativo que carateriza a intervenção 
profissional do educador passa por diferentes etapas interligadas que se vão 
sucedendo e aprofundando, o que pressupõe: observar, planear, agir, avaliar, 
comunicar e articular. Segundo o Perfil Específico de Desempenho do Educador 
de Infância, DL nº 241/2001 de 30 de Agosto, compete ao educador:  
 
 “Avaliar, numa perspetiva formativa a sua intervenção, o ambiente e os 
processos educativos adotados, bem como o desenvolvimento e as 
aprendizagens de cada criança e do grupo”.  
 
 Conceber e desenvolver o respetivo currículo, através da planificação, da 
organização e da avaliação do ambiente educativo, bem como das atividades e 
projetos curriculares com vista às aprendizagens integradas”.  
  

De acordo com as OCPE, “a avaliação na educação pré-escolar é reinvestida na 
ação educativa, sendo uma avaliação para a aprendizagem e não da 
aprendizagem. É, assim, uma avaliação formativa por vezes, também designada 
como “formadora”, pois refere-se a uma construção participada de sentido, que é, 
simultaneamente, uma estratégia de formação das crianças, do/a educador/a e, 
ainda, de outros intervenientes no processo educativo. 
 
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.  
 
A avaliação é um elemento integrante e regulador da prática educativa em cada 
nível de educação e de ensino, por isso implica princípios e procedimentos de 
avaliação adequados à especificidade de cada nível. A educação Pré-escolar tem 
especificidades às quais não se adequam as práticas e formas avaliativas 
utilizadas noutros níveis de ensino.                    
 
         Nos termos das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar de 
2016, ”avaliar o processo e os efeitos, implica tomar consciência da ação para 
adequar o processo educativo às necessidades dos alunos, do grupo e à sua 
evolução. A avaliação realizada com os alunos é uma atividade permanente, 
constituindo também uma base de avaliação para o Educador. A sua reflexão, a 
partir dos efeitos que vai observar, possibilita-lhe estabelecer a progressão das 
aprendizagens a desenvolver com o aluno.” 
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Ao Educador compete:  

 

 Avaliar, numa perspetiva formativa a sua intervenção, o ambiente e os 

processos educativos, bem como o desenvolvimento e as aprendizagens 

de cada criança e do grupo. 

  Utilizar técnicas e instrumentos de observação e registo diversificadas, 

(registos de observação, portefólios, questionários, etc.) 

  Incentivar as crianças a participarem na avaliação das atividades 

educativas realizadas. 

  Comunicar aos pais/encarregados de educação as competências 

adquiridas pelas crianças, realçando o seu percurso e evolução. 

  

Intervenientes         

        São intervenientes no processo de avaliação: 

 O educador 

 As crianças 

 A educadora da educação especial 

 Os encarregados de educação 

 Terapeutas da fala 

 Outros… 

 
Procedimentos de avaliação  
 
De acordo com as conceções e opções pedagógicas, cada educador utiliza 
técnicas e instrumentos de observação e registo diversificadas, tais como:  
 
 Registos de observação informal;  

 
 Intervenções orais das crianças;  

 
 Trabalhos individuais e de grupo das crianças;  

 
 Relatórios e portfólios;  

 
 Questionários;  

 
 Tabelas e quadros de avaliação elaborados pelo grupo de crianças – 

autoavaliação e hetero avaliação;  
 
 Escalas;  

 
 Registos clínicos;  
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 Registos plásticos;  

 
 Registos gráficos; 

 
 Registos fotográficos;  

 
 Abordagens narrativas;  

 
 Divulgação de projetos;  

 
 Diálogos com pais/encarregados de educação. 

 

 

Competências a Desenvolver nas Diferentes Áreas de Conteúdo 

 

Com base nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar as 

áreas de conteúdo serão abordadas de uma forma globalizante e 

integrada, procurando sempre privilegiar o desenvolvimento da criança e 

a construção articulada do seu saber. 

 

Assim, para a Educação Pré-Escolar estão definidas as seguintes Áreas de 
Conteúdo: 
 

 Formação Pessoal e Social 
 

 Expressão e Comunicação 
 
Domínio da Educação Física e Artística  
 
Subdomínios – artes visuais, dramatização, musica, dança.   
 
Domínio da linguagem Oral e Abordagem à Escrita 
 
Domínio da Matemática 
 
 
Área do Conhecimento do Mundo 

 

 

Formação Pessoal e Social 
 
   A área de Formação Pessoal e Social é considerada uma área transversal, 
porque, embora tenha uma intencionalidade e conteúdos próprios, se insere em 
todo o trabalho educativo realizado no jardim-de-infância, uma vez que tem a ver 
com a forma como as crianças se relacionam consigo próprias, com os outros e 
com o mundo, num processo de desenvolvimento de atitudes, valores e 
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disposições que constituem as bases de uma aprendizagem bem sucedida ao 
longo da vida e de uma cidadania autónoma, consciente e solidária. 
   
 Dada a transversalidade da área de Formação Pessoal e Social, diversas 
aprendizagens enunciadas nesta área são retomadas noutras áreas, entendendo-
se essas aprendizagens como correspondendo a um processo progressivo que, 
realizado ao longo da educação pré-escolar, terá continuidade ao longo da vida. 
Nessas aprendizagens interligadas consideram-se quatro componentes: 
 

o – Construção da identidade e da autoestima; 
o – Independência e autonomia; 
o – Consciência de si como aprendente; 
o – Convivência democrática e cidadania. 

 
Expressão e Comunicação 
 
Domínio da Educação Física 
 
“A Educação Física, no jardim-de-infância, deverá proporcionar experiências e 
oportunidades desafiantes e diversificadas, em que a criança aprende: a conhecer 
e a usar melhor o seu corpo, criando uma imagem favorável de si mesma; a 
participar em formas de cooperação e competição saudável; 
a seguir regras para agir em conjunto; a organizar-se para atingir um fim comum, 
percebendo que pode ganhar ou perder, aceitando e ultrapassando os 
insucessos.” 
 
 
Domínio da Educação Artística 
 
“Na educação artística, a intencionalidade do/a educador/a é essencial para o 
desenvolvimento da criatividade das crianças, alargando e enriquecendo a sua 
representação simbólica e o seu sentido estético, permitindo-lhes apreciar a 
beleza em diferentes contextos e situações, nomeadamente através do contacto 
com diversas manifestações artísticas de diversas épocas, culturas e estilos, de 
modo a incentivar o seu espírito crítico perante diferentes visões do mundo.” 
 
Subdomínio das Artes Visuais  

“As Artes Visuais são formas de expressão artística que incluem a pintura, o 
desenho, a escultura, a arquitetura, a gravura, a fotografia e outras, que, sendo 
fundamentalmente captadas pela visão, podem envolver outros sentidos.” 
 
 

Subdomínio da Dramatização 

“Todo o jogo simbólico é um meio de descoberta de si e do outro, de afirmação de 
si próprio, um meio de desenvolver a criatividade e a capacidade de 
representação. Na interação com outra ou outras crianças, em atividades de jogo 
dramático, os diferentes parceiros recriam situações sociais, tomam consciência 
das suas reações e do seu poder sobre a realidade, criando ocasiões de 
comunicação verbal e não verbal.” 
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Subdomínio da Música 

“A música está presente na vida das crianças desde muito cedo e todas já tiveram 
oportunidades de contactar com diferentes formas musicais. A abordagem à 
Música no jardim de infância dá continuidade às emoções e afetos vividos nestas 
experiências, contribuindo para o prazer e bem-estar da criança. Esta abordagem 
integra-se nas vivências e rotinas da sala, valoriza os interesses e propostas das 
crianças, no desenvolvimento de uma prática do ouvir e “fazer” música. 
Pressupõe, assim, uma prática sistemática e contínua, com uma intenção 
específica, direcionada para um desenvolvimento progressivo das competências 
musicais da criança e o alargamento do seu quadro de referências artísticas e 
culturais. 

 

Subdomínio da Dança  

A dança, como forma de expressão através de movimentos e ritmos produzidos 
pelo corpo, está intimamente ligada ao teatro, à música e à educação motora. 
Através da dança, as crianças exprimem o modo como sentem a música, criam 
formas de movimento ou aprendem a movimentar-se expressivamente, 
respondendo a diversos estímulos (palmas, sons, imagens, palavras). A dança 
favorece o desenvolvimento motor, pessoal e emocional, bem como o trabalho em 
grupo que se organiza com uma finalidade comum. 
 

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 

 

A aprendizagem da linguagem oral e escrita deve ser concebida como um 
processo de apropriação contínuo que se começa a desenvolver muito 
precocemente e não somente quando existe o ensino formal. 
O desenvolvimento da linguagem é complexo, devido à multiplicidade de aspetos 
e fatores que estão envolvidos. Contudo, podemos considerar que existem duas 
grandes componentes na aquisição da linguagem, que, embora com 
características e especificidades subjacentes a cada uma, se inter-relacionam: 
 

o – Comunicação oral 
o – Consciência linguística 

 
 
 
Comunicação oral 
 
É no clima de comunicação criado pelo/a educador/a que a criança irá dominando 
a linguagem, alargando o seu vocabulário, construindo frases mais corretas e 
complexas, adquirindo um maior domínio da expressão e da comunicação que lhe 
permitam formas mais elaboradas de representação. 
O quotidiano da educação pré-escolar permitirá, por exemplo, que as crianças 
vão utilizando adequadamente frases simples de diversas formas (afirmativa e 
negativa) e tipos (interrogativa, exclamativa, etc.) bem como as concordâncias de 
género, número, tempo, pessoa e lugar. 
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Consciência linguística 
 
“As crianças envolvem-se frequentemente em situações que implicam uma 
exploração lúdica da linguagem, demonstrando prazer em lidar com as palavras, 
inventar sons, e descobrir as suas relações. As rimas, as lengalengas, os trava-
línguas e as adivinhas são aspetos da tradição cultural portuguesa 
que estão frequentemente presentes nas salas e no dia a dia das crianças e são 
meios de trabalhar a consciência linguística em contextos de educação de 
infância.” 
 

Abordagem à escrita  

O envolvimento das crianças em situações de leitura e escrita na educação pré-
escolar promove o desenvolvimento de aprendizagens diversas que, apesar de se 
inter-relacionarem, se podem considerar organizadas em três componentes: 
 

o Funcionalidade da linguagem escrita e sua utilização em contexto 
o Identificação de convenções da escrita 
o Prazer e motivação para ler e escrever 

 

Funcionalidade da linguagem escrita e sua utilização em contexto 
 
É evidente a importância da apropriação da funcionalidade da escrita pois, sem 
saber para que serve nem em que circunstâncias e com que objetivos se pode 
usar, a criança não se envolverá na sua exploração, compreensão e utilização. 
Para além disso, a investigação tem demonstrado que o facto de as crianças 
terem algum conhecimento e compreensão sobre as funções da leitura e da 
escrita, antes de iniciarem a escolaridade obrigatória, parece facilitar a 
aprendizagem e reflete-se no seu desempenho. 
 

Identificação de convenções da escrita 
 
Vivendo num meio em que contactam com a linguagem escrita, as crianças desde 
muito cedo sabem distinguir a escrita do desenho e, mais tarde, sabem também 
que uma série de letras iguais não forma uma palavra, começando a tentar imitar 
a escrita e a reproduzir o formato do texto escrito. Não podemos esquecer que o 
desenho é também uma forma de escrita e que os dois meios de expressão e 
comunicação surgem muitas vezes associados, completando-se mutuamente. O 
desenho de um objeto pode substituir uma palavra, uma série de desenhos 
permite “narrar” uma história ou representar os momentos de um acontecimento. 
O desenho serve também, muitas vezes, de suporte ao processo de emergência 
da escrita, levando a que as crianças, em determinadas etapas, considerem que a 
escrita tem características do código icónico (associam o tamanho da palavra ao 
tamanho do objeto, desconhecem a linearidade e a literalidade da escrita, etc.). 
 

Prazer e motivação para ler e escrever 

 

Com a leitura e a escrita, mesmo com crianças muito pequenas, este tipo de 
motivos poderá estar presente, embora por vezes de forma muito incipiente. É 
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importante que as crianças se apropriem do valor e importância da leitura e da 
escrita, o que acaba por ser determinante para a construção do seu projeto 
pessoal para ler e escrever. Esta valorização associada ao prazer e satisfação 
vivenciados nos momentos de leitura e escrita, bem como o sentir-se competente, 
são as bases para se tornarem crianças motivadas e para usarem e se 
envolverem com a linguagem escrita. 
O papel do/a educador/a é fundamental neste processo, ao criar ambientes 
promotores do envolvimento com a leitura e a escrita, que levem ao 
desenvolvimento de atitudes e disposições positivas relativamente à 
aprendizagem da linguagem escrita. 
 

Domínio da Matemática  

O desenvolvimento de noções matemáticas inicia-se muito precocemente e, na 
educação pré-escolar, é necessário dar continuidade a estas aquisições e apoiar 
a criança no seu desejo de aprender. Esse apoio deverá corresponder a uma 
diversidade e multiplicidade de oportunidades educativas, que constituam uma 
base afetiva e cognitiva sólida da aprendizagem da matemática. Sabe-se que os 
conceitos matemáticos adquiridos nos primeiros anos vão influenciar 
positivamente as aprendizagens posteriores e que é nestas idades que a 
educação matemática pode ter o seu maior impacto. 
O envolvimento das crianças em situações matemáticas contribui não só para a 
sua aprendizagem, como também para desenvolver o seu interesse e curiosidade 
pela matemática. Neste sentido, são consideradas quatro componentes na 
abordagem à matemática: 
 

 
 

o Números e Operações 
o Organização e Tratamento de Dados 
o Geometria e Medida 
o Interesse e Curiosidade pela matemática 

 

 
 
 
 

         Números e Operações 
 

As crianças discriminam quantidades desde muito cedo e parecem também ter 
um sentido aritmético precoce que é evidente quando, por exemplo, têm a ideia 
de que, quando se junta mais um elemento, a quantidade resultante fica maior. 
Muitas vezes as crianças aprendem a recitar a sequência dos números, sem, no 
entanto, terem o sentido de número. É através de experiências diversificadas que 
as crianças vão desenvolvendo o sentido de número, que diz respeito à 
compreensão global e flexível dos números, das operações e das suas relações. 
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  Organização e tratamento de dados 
 
A estatística, enquanto análise quantitativa de dados, é uma área muito 
importante da Matemática e que proporciona múltiplas ocasiões de 
desenvolvimento numérico. A estatística, que tem como objeto a 
variabilidade num conjunto de dados e a apresentação dessa informação 
organizada, através de tabelas ou gráficos, faz parte da vida quotidiana de 
crianças e adultos. A resolução de problemas estatísticos depende da 
compreensão e quantificação dessa variabilidade, estando a interpretação desses 
dados ligada ao contexto em que são recolhidos. 
 
            Geometria e medida 
 
No seu quotidiano, a criança contacta e experiencia inúmeras situações onde a 
geometria e a medida estão presentes e que poderão ser mobilizadas para o 
desenvolvimento de capacidades e conhecimentos matemáticos, permitindo 
assim que a criança se aperceba da utilidade da matemática no dia-a-dia. 
Muitas situações de carácter geométrico estão associadas a questões de medida, 
por isso se relaciona geometria e medida. Embora estes saberes estejam 
integrados na mesma componente, são em seguida apresentados 
separadamente, de modo a facilitar a sua compreensão. 
Medir implica que, a partir das suas experiências e de situações propostas pelo/a 
educador/a (comparação das alturas das crianças, organização do espaço da 
sala, perceber o tamanho e o peso de diferentes objetos, brincar com água, etc.), 
as crianças comecem a identificar os atributos mensuráveis 
dos objetos. 

   Interesse e curiosidade pela matemática 
 
Se a aquisição de capacidades matemáticas faz parte do desenvolvimento da 
criança, a aprendizagem da matemática assenta não só na apropriação de 
determinadas noções matemáticas, mas também no despertar de interesse e 
curiosidade que levem a criança a desejar saber mais e a compreender melhor. 
O/A educador/a tem um papel fundamental na criação desse interesse e 
curiosidade, ao chamar a atenção da criança para a presença da matemática no 
mundo que a rodeia, estimulando a formulação de problemas e questões, 
encorajando a descoberta de diversas estratégias de resolução e o debate em 
grupo. 
 
 

Área do Conhecimento do Mundo 

 

A área do Conhecimento do Mundo enraíza-se na curiosidade natural da criança 
e no seu desejo de saber e compreender porquê. Esta sua curiosidade é 
fomentada e alargada na educação pré-escolar através de oportunidades para 
aprofundar, relacionar e comunicar o que já conhece, e pelo contacto com novas 
situações que suscitam a sua curiosidade e o interesse por explorar, descobrir e 
compreender. 
Sendo a finalidade essencial da área do Conhecimento do Mundo lançar as bases 
da estruturação do pensamento científico, que será posteriormente mais 
aprofundado e alargado, importa que haja sempre uma preocupação de rigor, 
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quer ao nível dos processos desenvolvidos, quer dos conceitos apresentados, 
quaisquer que sejam os aspetos abordados e o seu nível de aprofundamento. É 
essencial que se vá construindo uma atitude de pesquisa, centrada na 
capacidade de observar, no desejo de experimentar, na curiosidade de descobrir 
numa perspetiva crítica e de partilha do saber. 
Esta compreensão e relação com o mundo levam a considerar três grandes 
componentes organizadoras das aprendizagens a promover na área do 
Conhecimento do Mundo: 
 

o  Introdução à metodologia científica 
o  Abordagem às Ciências 
o Mundo tecnológico e utilização das tecnologias 

 

              Introdução à metodologia científica 
 
A introdução à metodologia própria das ciências parte dos interesses das crianças 
e dos seus saberes, que o/a educador/a alarga e contextualiza, fomentando a 
curiosidade e o desejo de saber mais. Interrogar-se sobre a realidade, definir o 
problema, para decidir o que se quer saber e procurar a solução constitui a base 
do método científico. O desenvolvimento da área do Conhecimento do Mundo 
assenta no contacto com a metodologia própria das ciências para fomentar nas 
crianças uma atitude científica e experimental. Esta atitude significa seguir o 
processo de descoberta fundamentada que caracteriza a investigação científica. 
 

              
Abordagem às ciências 
 
A introdução às diferentes ciências inclui, para além do alargamento e 
desenvolvimento de saberes da criança proporcionados pelo contexto de 
educação pré-escolar e pelo meio social e físico em que esta vive, a abordagem 
de aspetos científicos que ultrapassam as suas vivências imediatas. 
 

                   
 
   
 
Conhecimento do mundo social 
 
Existe um conjunto de conhecimentos relativos ao meio social e cultural que a 
criança vai adquirindo nos seus contextos sociais imediatos (família e jardim de 
infância) e no ambiente da sua comunidade. Estes saberes facilitam uma 
progressiva consciência de si, do seu papel social e das relações com os outros e 
uma melhor compreensão dos espaços e tempos que lhe são familiares, 
permitindo-lhe situar-se em espaços e tempos mais alargados. 
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Conhecimento do mundo físico e natural 
 
O contacto com seres vivos e outros elementos da natureza e a sua observação 
são normalmente experiências muito estimulantes para as crianças, 
proporcionando oportunidades para refletir, compreender e conhecer as suas 
características, as suas transformações e as razões por que acontecem. Este 
conhecimento poderá promover o desenvolvimento de uma consciencialização 
para a importância do papel de cada um na preservação do ambiente e dos 
recursos naturais. 

 
 

Mundo tecnológico e utilização das tecnologias 
 
Os recursos tecnológicos fazem hoje parte da vida de todas as crianças, tanto em 
momentos de lazer (brinquedos tecnológicos, computadores, tablets, 
smartphones, televisão, etc.), como no seu quotidiano (batedeira elétrica, 
aquecedor, secador de cabelo, códigos de barras, lanternas, etc.). 
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Áreas de 
Conteúdo  

 
Aprendizagens a promover 

Componentes 

   

F
o

rm
a

ç
ã

o
 P

e
s
s

o
a
l 
e

 S
o

c
ia

l 

 
 
Construção da identidade e da autoestima 
 
Conhecer e aceitar as suas características pessoais e a sua identidade social 
e cultural, situando-as em relação às de outros. 
 
Reconhecer e valorizar laços de pertença social e cultural. 
 
 
Independência e autonomia 
 
Saber cuidar de si e responsabilizar-se pela sua segurança e bem-estar. 
 
 Ir adquirindo a capacidade de fazer escolhas, tomar decisões e assumir 
responsabilidades, tendo em conta o bem-estar dos outros. 
 
Consciência de si como aprendente 
 
Ser capaz de ensaiar diferentes estratégias para resolver as dificuldades e 
problemas que se lhe colocam. 
– Ser capaz de participar nas decisões sobre o seu processo de 
aprendizagem. 
– Cooperar com outros no processo de aprendizagem. 
 
Convivência democrática e cidadania 
 
 Desenvolver o respeito pelo outro e pelas suas opiniões, numa atitude de 
partilha e de responsabilidade social. 
– Respeitar a diversidade e solidarizar-se com os outros. 
– Desenvolver uma atitude crítica e interventiva relativamente ao que se 
passa no mundo que a rodeia. 
– Conhecer e valorizar manifestações do património natural e cultural, 
reconhecendo a necessidade da sua preservação. 
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Áreas de 
Conteúdo 

 
Aprendizagens a promover 

Domínios  
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Domínio da Educação Motora   
 
Cooperar em situações de jogo, seguindo orientações ou regras. 
 
Dominar movimentos que implicam deslocamentos e equilíbrios como: trepar, 
correr, saltitar, deslizar, rodopiar, saltar a pés juntos ou num só pé, saltar 
sobre obstáculos, baloiçar, rastejar e rolar. 
 
Controlar movimentos de perícia e manipulação como: lançar, receber, 
pontapear, lançar em precisão, transportar, driblar e agarrar. 
 
Domínio da Educação Artística 
 
Desenvolver capacidades expressivas e criativas através de explorações e 
produções plásticas. 
 
Reconhecer e mobilizar elementos da comunicação visual tanto na produção 
e apreciação das suas produções como em imagens que observa. 
 

 
 
 
 

Apreciar diferentes manifestações de artes visuais a partir da observação de 
várias modalidades expressivas (pintura, desenho, escultura, fotografia, 
arquitetura, vídeo, etc.), expressando a sua opinião e leitura crítica. 
 
 Subdomínio das artes visuais  
 
Desenvolver capacidades expressivas e criativas através de explorações e 
produções plásticas. 
Reconhecer e mobilizar elementos da comunicação visual tanto na produção 
e apreciação das suas produções como em imagens que observa. 
Apreciar diferentes manifestações de artes visuais a partir da observação de 
várias modalidades expressivas (pintura, desenho, escultura, fotografia, 
arquitetura, vídeo, etc.), expressando a sua opinião e leitura crítica. 
 
Subdomínio da Dramatização  
Utilizar e recriar o espaço e os objetos, atribuindo-lhes significados múltiplos 
em atividades de faz-de-conta, situações imaginárias e de recriação de 
experiências do quotidiano, individualmente e com outros. 
 
Inventar e experimentar personagens e situações de dramatização, por 
iniciativa própria e/ou a partir de diferentes situações e propostas, 
diversificando as formas de concretização. 
 
Apreciar diferentes manifestações de arte dramática, a partir da observação 
de várias modalidades teatrais, ao vivo ou em suporte digital, verbalizando a 
sua opinião e leitura crítica. 
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Subdomínio da Música 

 
Identificar e descrever os sons que ouve (fenómenos sonoros/música) quanto 
às suas características rítmicas, melódicas, dinâmicas, tímbricas e formais. 
 
Interpretar com intencionalidade expressiva-musical: cantos rítmicos (com ou 
sem palavras), jogos prosódicos (trava-línguas, provérbios, lengalengas, 
adivinhas, etc.) e canções (de diferentes tonalidades, modos, métricas, 
formas, géneros e estilos). 
 
Valorizar a música como fator de identidade social e cultural 
 
Subdomínio da Dança  

- Desenvolver o sentido rítmico e de relação do corpo com o espaço e com os 
outros. 
- Expressar, através da dança, sentimentos e emoções em diferentes 
situações. 
- Refletir sobre os movimentos rítmicos e as coreografias que experimenta e/ 
ou observa. 
- Apreciar diferentes manifestações coreográficas usando linguagem 
específica e adequada. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 
   
            Comunicação oral  
 
 
- Compreender mensagens orais em situações diversas de comunicação. 
 
- Usar a linguagem oral em contexto, conseguindo comunicar eficazmente de 
modo adequado à situação (produção e funcionalidade). 
 
Consciência Linguística 
 
- Tomar consciência gradual sobre diferentes segmentos orais que 
constituem as palavras (Consciência Fonológica). 
 
- Identificar diferentes palavras numa frase (Consciência da Palavra). 
 
- Identificar se uma frase está correta ou incorreta e eventualmente corrigi-la, 
explicitando as razões dessa correção (Consciência Sintática). 
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Áreas de 
Conteúdo 

 
Aprendizagens a promover 

Componentes  

 
 
 
 
 
 
 
Área  
do 
Conhecimen
to  
do  
Mundo  

 
 Introdução à metodologia científica 
 Apropriar-se do processo de desenvolvimento da metodologia científica nas 
suas diferentes etapas: questionar, colocar hipóteses, prever como encontrar 
respostas, experimentar e recolher informação, organizar e analisar a 
informação para chegar a conclusões e comunicá-las. 
 
Abordagem às Ciências  
Conhecimento do Mundo Social  
Tomar consciência da sua identidade e pertença a diferentes grupos do meio 
social próximo (ex. família, jardim de infância, amigos, vizinhança). 
 
 Reconhecer unidades básicas do tempo diário, semanal e anual, 
compreendendo a influência que têm na sua vida. 
 
Conhecer elementos centrais da sua comunidade, realçando aspetos físicos, 
sociais e culturais e identificando algumas semelhanças e diferenças com 
outras comunidades. 
 
 Estabelecer relações entre o presente e o passado da sua família e 
comunidade, associando-as a objetos, situações de vida e práticas culturais. 
 
 Conhecer e respeitar a diversidade cultural. 
 

Abordagem às Ciências  
Conhecimento do mundo físico e natural 
 Compreender e identificar as características distintivas dos seres vivos e 
reconhecer diferenças e semelhanças entre animais e plantas. 
 
 Compreender e identificar diferenças e semelhanças entre diversos materiais 
(metais, plásticos, papéis, madeira, etc.), relacionando as suas propriedades 
com os objetos feitos a partir deles. 
 
 Descrever e procurar explicações para fenómenos e transformações que 
observa no meio físico e natural. 
 
 Demonstrar cuidados com o seu corpo e com a sua segurança. 
 
 Manifestar comportamentos de preocupação com a conservação da natureza 
e respeito pelo ambiente. 
 
 Mundo tecnológico e utilização das tecnologias 
Reconhecer os recursos tecnológicos do seu ambiente e explicar as suas 
funções e vantagens. 
 Utilizar diferentes suportes tecnológicos nas atividades do seu quotidiano, 
com cuidado e segurançaDesenvolver uma atitude crítica perante as 
tecnologias que conhece e utiliza. 
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Processo de Avaliação  
 
Em EPE o educador procede à avaliação diagnóstica no início do ano letivo, 

tendo em vista a caracterização do grupo e de cada criança.  

Calendarização dos momentos de avaliação   

Estão determinados os seguintes momentos de avaliação: 

 1ª Interrupção das atividades letivas (Natal) 

 2ª Interrupção das atividades letivas (Páscoa) 

 Final do ano letivo 

 Existem ainda como instrumentos de observação/avaliação a Ficha Diagnóstica, 

Registo/Grelha de Avaliação 

Os educadores procedem à sistematização das informações recolhidas através 

do preenchimento da grelha de avaliação do desenvolvimento a fim de avaliar a 

evolução das aprendizagens efetuadas. 

 Os educadores apresentam, em reunião de Conselho de 

Docentes/Departamento, no final de cada período, um relatório síntese referindo 

as aprendizagens e o desenvolvimento do grupo, mencionando os casos 

específicos. 

Os educadores comunicam aos pais/ encarregados de educação a avaliação do 

desenvolvimento e das aprendizagens dos respetivos educandos. Quando 

ingressam no 1º Ciclo  a respetiva Grelha de Avaliação é dada aos 

Pais/Encarregados de Educação. 

Enquanto protagonista da sua aprendizagem, é fundamental o envolvimento das 

crianças na avaliação.  

A avaliação é contínua uma vez que acompanha todo o processo educativo. 

Quanto à articulação com o primeiro ciclo do ensino básico, realizam-se reuniões 

trimestrais ou sempre que necessário, para refletir e avaliar as competências das 

crianças e o Plano Anual de Atividades. Tendo como um dos objetivos a 

passagem de informação sobre as aprendizagens, os progressos realizados pelas 

crianças e a continuidade educativa. ainda será realizada uma reunião de 

articulação no final do ano letivo para passar os processos dos alunos a ingressar 

no 1º Ciclo do Ensino   Básico 

.A Coordenadora de Departamento 

Estela Gama 


