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Avaliação “na” e “da” Educação Infantil  

(Vital Didonet) 

 

• A avaliação na educação infantil se refere àquela feita 
internamente no processo educativo, focada nas crianças 
enquanto sujeitos e coautoras de seu desenvolvimento 

• A avaliação da educação infantil toma esse fenômeno 
sociocultural (“a educação nos primeiros cinco anos de vida em 
estabelecimentos próprios, com intencionalidade educacional, 
formalizada num projeto político-pedagógico ou numa proposta 
pedagógica”), visando a responder se e quanto ele atende à sua 
finalidade, a seus objetivos e às diretrizes que definem sua 
identidade. 
 
 



Observação e registro 

Weffort (1995) destaca que observar uma  prática pedagógica não 

significa vigiá-la, mas sim, fazer vigília por ela, permanecer 

acordado por ela.  

Ostetto (2008) sugere algumas perguntas diante da ação de 

observar: Como olhamos? Será que buscamos algum padrão de 

sujeito? Sem nos darmos conta, muitas vezes temos um olhar 

paralisado e repetitivo, sendo necessária uma reflexão sobre o 

que olhar e observar. ela 

 





Quais instrumentos utilizamos? 
 Art. 10. As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para acompanhamento 

do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de 
seleção, promoção ou classificação, garantindo: 

 I - a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no 
cotidiano; 

 II - utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, fotografias, 
desenhos, álbuns etc.); 

 III - a continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias adequadas 
aos diferentes momentos de transição vividos pela criança (transição casa/instituição de 
Educação Infantil, transições no interior da instituição, transição creche/pré-escola e transição 
pré-escola/Ensino Fundamental);  

 IV - documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às 
crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na Educação Infantil; 

 V - a não retenção das crianças na Educação Infantil. 

• (LDBEN 9394/96) 



O currículo vivido 

• Foi a partir da observação de algumas crianças que 
trabalhavam no parque espontaneamente, com areia, 
mexendo uma “sopa venenosa” que surgiu a sopa de 
macarrão. Voltamos à sala, devolvi em forma de estória o 
que tinha observado no parque, e no fim da estória 
perguntei se alguém já tinha feito uma sopa de verdade: 
(não?). E assim ficou combinado que no dia seguinte 
iríamos fazer uma sopa (de macarrão), e gritaram: “sem 
veneno”, para tomarmos. (FREIRE, M., 1983, p. 21). 



 

Sobre a elaboração dos relatórios… 

 

•Conhecer o trabalho realizado pelas professoras e parte do currículo de 
cada escola contribui para verificar que o registro escrito da participação 
das crianças durante as atividades propostas precisaria ser incorporado 
durante a prática docente. 

•Apresentação das gravações em vídeo sobre as atividades realizadas 
com as crianças e professoras contribui para que o grupo pense sobre a 
“riqueza” das interações, as falas das crianças, as intervenções das 
professoras e a importância de estabelecer uma rotina de registros.   

•As escolas reservam um espaço no relatório de avaliação para que as 
famílias registrem suas observações e expectativas com relação aos 
projetos realizados. 
 

 



Trechos de relatórios de avaliação – a criança no centro 

do registro escrito 

• Nesse segundo semestre, a turminha se interessou pela pesquisa de 
animais... Tudo começou ainda no semestre passado, quando 
encontramos a “paquinha” no tanque de areia da escola. A partir 
daí a ida ao parque sempre foi muito mais do que tempo de brincar, 
as pesquisas não paravam e toda hora alguém achava um bichinho 
novo e junto com ele vinham muitas perguntas e hipóteses(...) 
 

• Professora J: - O Ryan gosta muito de jogos de mesa, como xadrez, 
quebra-cabeça e outros jogos de construção. No início do ano 
começou a aprender e entender como as peças do jogo de xadrez se 
movimentam, cria estratégias de jogo como usar a rainha, pois 
captura a peça do adversário (...) 

 

 



Todos pulam amarelinha da mesma forma? 



Sobre a participação da criança nas atividades cotidianas e o 

registro no relatório... 

 
•Em cada registro começamos focar a criança, sua singularidade em 
aprender e interagir na escola, sem compará-la com outras ou com um 
“padrão” de criança. 
•Os registros representam a memória do grupo e de cada criança, sendo 
lembrados no momento da elaboração do relatório. 
•A organização do texto (relatório) pela sequencia argumentativa 
(BRONCKART, 2003) contribui para indicar as intervenções realizadas 
pelas professoras e o desenvolvimento de cada criança. Para compor 
argumentos é necessário ter registros, que se constituem em notas de 
observações, transcrição de diálogos entre as crianças, escrita de falas, 
desenhos e fotos 
•Os registros trazem elementos para analisar a própria prática docente. (Há 
vários estudos sobre a importância da argumentação no processo de 
formação do professor 
 
 



Participação das famílias – interlocução do relatório 
 

•Quais mudanças você percebeu no seu(a) filho(a) durante os meses que 
frequentou a EMEI? 
 
•Ele se alimenta melhor, antes não comia legumes, como se serve só na 
escola, aprendeu a gostar (...)  
 
•A Fabiana se desenvolveu muito no decorrer deste ano. Seus desenho 
ganharam forma. Ela conversa sobre tudo, fala cada palavra que eu 
mesma me admiro. Ela é curiosa, agora pede para aprender a ler e eu 
digo que na hora certa ela aprenderá, e que deve aproveitar a ser 
criança. Quando saímos e tem coleta seletiva, ela procura exatamente o 
lixo correto, porque a professora ensinou. 



Sobre como as crianças podem participar da própria 

avaliação... 

 

•Dar voz à criança na própria avaliação articula com a prática democrática desenvolvida no 
interior da escola, onde as crianças podem opinar sobre as atividades de sua preferência. 
Concluímos que este exercício deve ocorrer com frequência e não apenas no final de cada 
semestre. 

•Ao questionar as crianças sobre as atividades realizadas, suas preferências ou sobre o que 
aprendem, verificamos que o diálogo se fortalecia com a explicação e opinião pessoal com 
relação  às atividades. 

•Verificamos que as entrevistas permitem às crianças refletirem sobre suas escolhas e 
aprendizagens. Esta participação, entre outros aspectos, também resulta na inserção da 
criança a respeito de sua história, não como espectador ou figurante, mas como ator principal 
(FREIRE, 1983). 

•A opinião das crianças pode repercutir no replanejamento das atividades. 
 

 



• As entrevistas auxiliam a criança no processo de 
autoavaliação e de tomada de consciência dos seus 
processos de aprendizagem. Essa estratégia pode 
proporcionar a expressão de sua voz e lhes permite 
revisitar as suas experiências, dialogar, conhecer o seu 
percurso de aprendizagem e diferenciá- los dos percursos 
dos outros (OLIVEIRA-FORMOSINHO & AZEVEDO, 
2008). 



As memórias da aprendizagem 

• Relatos das entrevistas ; respostas dadas pelas crianças às questões sobre o projeto "animais”  

• Gabriela: - Eu aprendi que o bicho preguiça dorme de cabeça para baixo. E que o lobo Guará 
tem pernas longas. 

• Rodolfo: - Tem animais que nascem do ovo: o filhote do pato, do cocoricó e o jacaré.  

• Willian: Aprendi que o Leão tem ossos. Formiga não tem ossos. Cobra tem ossos. Lobo Guará 
tem ossos e onça tem ossos.  

• Jean: - Que os dinossauros botam ovos. E que o vulcão tem aquela chaminé que pega fogo e 
queima tudo o que tem na frente. Eu aprendi que quem nasce do ovo não mama no peito da 
mamãe e quem bota ovo não é mamífero.  



• A participação na avaliação leva os sujeitos (não somente 
as crianças) a se sentirem parte do processo, ao refletirem 
sobre o que aprenderam e como aprenderam. Isso faz com 
que o sujeito participante do processo avaliativo, escreva e 
se torne autor de sua própria história (SAUL, 1999). 




