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CRITÉRIOS DE OBSERVAÇÃO E AVALIAÇÃO  

Educação Pré-Escolar 2020-2021 

 
Consideram-se como dimensões fundamentais para avaliar: 

o ÁREA DA FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL 

o ÁREA DA EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO: 

• Domínio da Educação Física;  

• Domínio da Educação Artística: Artes visuais; Jogo dramático/Teatro; Música e 

Dança. 

• Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita   

• Domínio da Matemática 

o ÁREA DO CONHECIMENTO DO MUNDO 

o OUTRAS ESPECÍFICAS: no Projeto Educativo; no Projeto Curricular de Grupo; no Plano de 

Implementação das Medidas Universais (PIMU); no Relatório Técnico Pedagógico (RTP) e no 

Programa Educativo Individual (PEI).  

 
Processos de recolha de informação: 

• Grelhas de registo das aprendizagens (A- Adquiridas e EA- Em aquisição);  

• Síntese descritiva e formativa centrada nos processos das aprendizagens;  

• Outros que se considerem pertinentes: observação naturalista; portefólios; entrevistas… 

 

Procedimentos:   

• No final de cada período elabora-se a síntese descritiva do desenvolvimento global e das 

aprendizagens mais significativas de cada criança.  

• O Departamento elabora um relatório de análise que reflete as áreas fortes e fracas, bem 

como as estratégias a implementar com vista a superação de aprendizagens ainda em 

aquisição. 

• Os registos de avaliação global das aprendizagens das crianças arquivam-se no processo 

individual do aluno. 

• As crianças com necessidade de implementação de medidas previstas no Decreto-Lei 

Nº54/2018 de 6 de julho são avaliadas de acordo com as medidas aplicadas ao longo do ano.  

 

Perfil de Competências 

• A criança ao completar a frequência no jardim de infância deverá reunir um Perfil de 

Competências necessárias à transição para o 1ºCiclo, destacando-se o comportamento da 

criança no grupo, a aprendizagem formal da leitura, escrita e matemática e as atitudes, 

conforme quadro seguinte: 
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Comportamento da 

criança no grupo 

 

Integração no 

quotidiano do grupo 

- É capaz de aceitar e seguir as regras de convivência e de vida social. 

- Contribui para a elaboração de regras e reconhece a sua pertinência.   

- Sabe escutar e pede a palavra para falar. 

- Espera pela sua vez para falar.   

- Compreende e segue as orientações e ordens. 

- Toma as suas próprias iniciativas sem perturbar o grupo. 

- Revela capacidades de interajuda.  

Pré-requisitos para 

aprendizagem formal 

da leitura, escrita e 

matemática 

- Revela destreza e domínio dos utensílios ao nível da motricidade fina. 

- Percebe o sentido direcional da leitura e da escrita. 

- Tem a noção de direita/esquerda; 

- Comunica com intenção: cumprimenta; pede clarificações, autorização, 

informação; expressa sentimentos e chama a atenção sobre si. 

- É capaz de ordenar e descrever uma sequência de imagens. 

- Revela ter desenvolvido a consciência fonológica: discrimina auditivamente sons 

inicias e sons finais iguais; faz segmentação silábica; conta e isola palavras. 

- Revela capacidade de memorização. 

- Evidencia capacidade de concentrar a atenção. 

- Revela capacidades de aptidão percetiva ao nível da posição no espaço; 

orientação espacial; perceção figura fundo e constância da forma. 

- Conhece as noções básicas de espaço, tempo e quantidade. 

- Organiza por ordem crescente e decrescente até 7 elementos. 

- Completa tabelas de dupla entrada. 

- Interpreta dados apresentados em tabelas/gráficos. 

- Reconhece e nomeia formas geométricas. 

- Conhece e utiliza instrumentos de medida. 

Atitudes 

- É curiosa e manifesta desejo de aprender. 

- Revela uma atitude positiva face à escola. 

- Inicia e concretiza uma tarefa de forma autónoma, em tempo razoável.  

- Procura soluções para a resolução de problemas. 

- É autónoma ao nível da alimentação, higiene, vestuário.  

- Possui uma boa autoestima e autoconfiança.  

- Sabe fazer escolhas. 

- Revela capacidade de se autorregular perante as contrariedades. 

 

 


