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Caros profissionais de Educação Infantil, 
  
 A maior parte dos educadores reconhece a necessidade e a importância de avaliar seu 

trabalho em vários aspectos: como as crianças estão progredindo, como a sala está organizada e 
propícia à progressão desejada, como o planejamento e a execução do mesmo são realizados, 
como as atitudes dos adultos impactam as crianças; que tipo de apoio recebe e/ou precisa receber 
e etc. A avaliação nos fornece dados objetivos sobre cada um destes aspectos e nos ajuda a ver se o 
programa educativo é eficaz e pertinente. O processo de avaliação deve ser facilmente realizável e 
útil e, acima de tudo, ter um poder transformador. 

 
É com muito prazer que apresentamos este caderno elaborado especialmente para a 

Educação Infantil, com o enfoque na Avaliação. Este material foi pensado e construído para que 
você tenha mais um instrumento facilitador do seu trabalho no cotidiano pedagógico das creches e 
pré-escolas, bem como uma ferramenta de estudo para todos aqueles que fazem parte desse 
processo educativo. 

 
 O objetivo deste caderno é defender uma postura de avaliação que envolva uma 

observação cuidadosa de cada criança, que considere tanto as dimensões do desenvolvimento 
infantil, isto é, físico-motora, cognitiva, emocional, social, política e linguística, quanto a 
oportunidades disponibilizadas para elas no dia a dia da creche ou pré-escola. Entendemos que 
estes aspectos do desenvolvimento infantil se integram e não devem ser olhados de maneira 
fragmentada ou isolada.  

 
Para a elaboração deste documento, levamos em consideração as propostas já existentes na 

Rede Municipal do Rio de Janeiro através da experiência relatada pelos profissionais da Educação 
Infantil, a consulta aos planejamentos e projetos pedagógicos das instituições, documentos 
elaborados pela Secretaria Municipal de Educação e as literaturas diversas e específicas para a 
Educação Infantil.   

 
Vale ressaltar, que entendemos a avaliação na Educação Infantil considerando os diversos 

aspectos que a envolve (condições de trabalho, concepções e valores enfatizados no Projeto Político 
Pedagógico e no Projeto Pedagógico Anual). Desta forma, ela também funciona como um 
termômetro de nossas ações, das experiências que disponibilizamos para as crianças e ainda pode 
nos fornecer pistas para retroalimentar a nossa práxis. 

 
 Para que cumpramos na Educação Infantil com o papel de acompanhar o processo de 

desenvolvimento infantil, há que embasar a reflexão sobre a prática pedagógica. Privilegiamos 
ações educativas que impulsionem o desenvolvimento sob as diferentes abordagens – processual, 
investigativa ou mediadora - evidenciadas neste caderno, para que dialoguem entre si e 
fundamentem a prática avaliadora nas creches e pré-escolas. Pensando nisso, convidamos-lhes a 
compartilhar deste percurso, através de alguns instrumentos que poderão favorecer a aproximação 
entre estas concepções. 

 
O nosso desejo é de que este documento venha a enriquecer o trabalho já existente em 

nossas creches e pré-escolas e contribua para o estudo, análise, discussão e concretização de uma 
um exercício cotidiano e dialógico de avaliação. Que, por meio dela, possamos acompanhar melhor 
o desenvolvimento das nossas crianças, nortear as nossas ações e impulsionar novas e diferentes 
práticas pedagógicas.  
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A avaliação na Educação Infantil 
 

 
gladisdeblepoesia.blogspot.com 

 

“O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta 

atrás de casa. Passou um homem depois e disse: Essa volta que o rio faz por trás de sua casa se 

chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia a volta atrás de casa. Era 

uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem.” 

                                                                                                                Manoel de Barros 

 

Introdução 
  

Podemos refletir um pouquinho sobre a imagem que o poema do grande escritor 

Manoel de Barros nos traz: a avaliação depende dos olhos de quem vê. A importância que damos 

aos diversos aspectos daquilo que é objeto de informação e avaliação depende da visão de quem 

observa. Isto é válido não só para os poetas e artistas, mas também para a equipe escolar que 

constrói a avaliação na Educação Infantil, pois, ainda que este olhar (observação e registro) varie 

de pessoa para pessoa, nos seus métodos de análise, ela é também influenciada e/ou regida pelo 

momento político, social e econômico do país e dos interesses vigentes. Mesmo dentro de um 

contexto comum, nossas análises podem privilegiar aspectos diferenciados. 

   

Considerando essa subjetividade humana, do olhar único de cada um, quando se 

trata de avaliar para intervir – que é o nosso caso na Educação Infantil - , temos que ser 

consistentes, sistemáticos e frequentes.  Podemos trabalhar utilizando variados métodos de 

registros, de modo a captar e incluir os diversos olhares sobre o fenômeno pedagógico 

(desenvolvimento do cotidiano) e de desenvolvimento e aprendizagem infantis. Os diversos 

http://gladisdeblepoesia.blogspot.com/2012_03_01_archive.html
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olhares revelam a riqueza da interpretação da realidade em questão e a diversidade que a 

compõe. No entanto, avaliar as ações na Educação Infantil requer também uma análise desses 

diferentes olhares, sempre com vistas ao enriquecimento do processo de construção de novas 

situações para as crianças. 

 

Isto também acontece quando nosso foco é a avaliação e o acompanhamento dos 

processos de desenvolvimento, crescimento e aprendizagem das crianças no contexto da 

Educação Infantil. Com cuidado, respeito e profissionalismo, devemos avaliar em conformidade 

com as premissas discutidas e acordadas com a equipe escolar e a partir de objetivos claros e 

possíveis. Avaliar na Educação infantil é tarefa complexa e por isso deve ser planejada. Mesmo 

que se avalie de diversas maneiras, em quaisquer das situações os nossos olhares deverão voltar-

se para aspectos e tempos específicos acordados com a equipe escolar. 

   

Por reconhecermos que as crianças têm maneiras próprias de pensar e interagir com 

o mundo e são sujeitos ativos desde o momento em que nascem, precisamos educar o nosso 

olhar para que ele seja o mais amplo e perspicaz possível. Gostaríamos de chamar a atenção 

para o fato de que, ao acompanhar e avaliar as crianças em pleno crescimento, devemos levar 

em consideração um conjunto de aspectos que compõe um todo. Isto é, a criança não pode ser 

considerada de maneira fragmentada. Seu desenvolvimento acontece de maneira integrada. A 

avaliação é um mecanismo dinâmico e deve ser planejada de maneira a nos possibilitar a 

visualização de cada criança, suas características, modos de estar no mundo e a sua participação 

no contexto do grupo ao qual pertence. 

   

A intenção deste caderno é defender uma postura de avaliação que envolva uma 

observação cuidadosa de cada criança, levando em consideração tanto as dimensões do 

desenvolvimento infantil, isto é, físico-motora, cognitiva, linguística, emocional, social e política, 

quanto as oportunidades oferecidas para elas no cotidiano da creche ou pré-escola. Chamamos a 

atenção para uma avaliação que leve em consideração os diversos aspectos (condições de 

trabalho, concepções e valores explicitados no Projeto Político Pedagógico, Projeto Pedagógico 

Anual e nos planejamentos cotidianos), a organização do trabalho com as crianças, as relações 

implicadas, pois como já explicitado, a criança não é fragmentada e seu desenvolvimento 

acontece sempre de maneira contextualizada. 
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Objetivamos sensibilizar cada unidade da rede municipal de Educação Infantil para 

que, durante o processo de construção e implantação de seu Projeto Político Pedagógico, discuta, 

programe e adote a avaliação sistemática do trabalho pedagógico das crianças.  

   

É preciso que o tema seja abordado no Projeto Político Pedagógico (PPP) da unidade 

indicando como a equipe concebe a avaliação das crianças e como pretende sistematizar o 

processo avaliativo. Achamos importante que a equipe de cada unidade, ao refletir sobre o 

acompanhamento pedagógico do trabalho com as crianças, discuta a sua proposta a partir de 

cinco perguntas clássicas (Souza, 2001, pág. 25): 

 

1 – Para que vamos avaliar? (finalidade) 

2 – O que avaliar? (objetos; aspectos) 

3 – Quem avalia? (sujeitos) 

4 – Como avaliar? (procedimentos) 

5 – Quando avaliar? (periodicidade) 

 

Nós gostaríamos de incluir uma sexta pergunta: para quem ela será feita? Ou quem 

será o nosso interlocutor? Estas perguntas são relevantes na medida em que nos permite 

clarificar qual será o uso da avaliação. Permitirá um retorno das ações à equipe? Servirá para 

informar os pais sobre o percurso educacional da criança? Ou possibilitará à criança acompanhar 

as nossas ações e refletir sobre o seu percurso na educação infantil? O uso das informações 

registradas deve ser igualmente discutido com o grupo da unidade com indicações claras sobre 

sigilo, encaminhamentos e novos planejamentos, assim como refletir sobre como esta 

informações serão passadas para pais e comunidade (quando for o caso).  

 

A discussão sobre estas perguntas deve principiar a construção do Projeto 

Pedagógico Anual (PPA). A revisão das estratégias de acompanhamento e avaliação das crianças 

deve ser constantemente realizada, sempre em grupo, para que o objetivo da avaliação seja de 

fato promotor de mudanças positivas para todos os envolvidos. 

 

Desta forma, é muito importante que a avaliação seja feita de maneira a ser 
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significativa, tanto para a equipe pedagógica da unidade quanto para responsáveis e crianças. É 

preciso haver consenso sobre as ferramentas que serão utilizadas para a avaliação, o 

acompanhamento das crianças e do trabalho pedagógico da creche e pré-escola como um todo. 

 É muito importante que esta avaliação seja também compartilhada com as crianças 

a partir da exploração de seus próprios trabalhos, falas e contribuições. Incluir a criança no 

processo de avaliação é muito rico, tanto para ela que pode sentir-se valorizada com a atenção 

que o professor lhe destina, quanto para nós, da equipe pedagógica, que nos sentiremos 

subsidiados para o planejamento de novas ações e intervenções e para os pais, os quais poderão 

acompanhar mais facilmente o desenvolvimento e aprendizagem da criança. Neste processo de 

compartilhar a avaliação importantes aprendizagens surgem para todos. 

 

Temos que tomar cuidado ao avaliar cada criança. Conforme o poema de Manoel de 

Barros acima citado é preciso que nos certifiquemos de que o que diremos sobre e para a 

criança “não empobreça a imagem” dela (isto é, não a subestime ou a desrespeite). A avaliação 

na Educação Infantil é um processo que possibilita melhorias e mudanças em benefício da 

criança e pressupõe atitudes e relações positivas que favoreçam todos os envolvidos. 

 
 
 
 

O que dizem os documentos oficiais sobre avaliação na 
Educação Infantil? 

 
 

 

 

 

“Repetir, repetir – até ficar diferente.” 

Manoel de Barros 

vidaquerima.blogspot.com                                                                                                            

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=pI-fr84dyTo9BM&tbnid=ZQSgy3Qwn3kvhM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fvidaquerima.blogspot.com%2F&ei=gLx6UdiCN43O9ASLs4HoAw&bvm=bv.45645796,d.dmQ&psig=AFQjCNHURmCBp7brh3s8jJIfFuwsHKdWug&ust=1367084222429925
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Os documentos oficiais brasileiros para a educação infantil têm abordado tal assunto 

indicando a importância da avaliação. Eles explicitam que ela é necessária e deve ser parte do 

processo pedagógico não tendo, no entanto, como um de seus objetivos, a promoção. Conforme 

a alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996), na seção II, em seu artigo 31, inciso 

I, Lei nº 12.796/2013, referente à Educação Infantil, "(...) a avaliação mediante o 

acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para 

o acesso ao ensino fundamental" e ainda no inciso V, sobre o registro da avaliação, “expedição 

de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da 

criança”. Já o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1998) define a avaliação 

como o conjunto de ações que auxiliam o professor a refletir sobre as condições de 

aprendizagem oferecidas e a ajustar sua prática às necessidades colocadas pelas crianças. 

      

Mais recentemente, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(Dezembro de 2009), em seu artigo 10º postula que “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.” (páginas 4 e 5). As Diretrizes sugerem estratégias múltiplas para o 

acompanhamento da criança e do trabalho pedagógico lembrando a importância de se ter claro 

para quem escrevemos estes relatórios de avaliação. 

 

Em 2009, o MEC republicou um importante documento sobre os critérios para um 

atendimento em creches, ressaltando que estes devem partir do respeito aos direitos 

fundamentais das crianças tanto no âmbito da instituição quanto no das políticas públicas. Os 

direitos são extensivos para crianças de pré-escola também, pois entendemos que todas elas 



13 

 

 

 

têm direito à brincadeira, à atenção individual, ao ambiente aconchegante, seguro e 

estimulante, ao contato com a natureza, à higiene e saúde, a desenvolver sua curiosidade, 

imaginação e capacidade de expressão, ao movimento em espaços amplos, à proteção, ao afeto 

e à amizade, a expressar seus sentimentos, a uma especial atenção durante seu período de 

adaptação à creche (e pré-escola), a desenvolver sua identidade cultural, racial e religiosa. Estes 

são bons parâmetros para a construção de uma avaliação que não considere a criança 

isoladamente e permita visualizá-la a partir da proposta oferecida e do grupo ao qual pertence. 

Se estes direitos estiverem adequadamente cobertos, as crianças terão contextos fomentadores 

de desenvolvimento integral e saudável e aprendizagens significativas.  

   

A Rede Municipal de Educação Infantil do Rio de Janeiro, nas mesmas linhas das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e comprometida com a defesa dos 

direitos fundamentais da criança, defende a avaliação como um processo contínuo que deve 

acompanhar o processo de desenvolvimento e a aprendizagem da criança. Pretende-se que a 

avaliação na Educação Infantil seja feita com base no acompanhamento, observação e registro 

constantes do professor e educador, com a finalidade de conhecer cada criança como ela é, para 

então subsidiar suas ações e planejamentos, com vistas a intervir pedagogicamente.  

 

Queremos, com este caderno, dar um passo adiante, discutindo e construindo 

maneiras de se realizar tais observações e registros. A trajetória das crianças na Educação Infantil 

deve acompanhada de forma planejada, sistemática e intencional, assim como devem ser 

pautadas sempre as nossas ações pedagógicas.  O olhar atento e cuidadoso do educador não 

tem a intenção de rotular ou segregar crianças por resultados pré-determinados, mas desvela, 

sobretudo, a intenção de enriquecer todo o ambiente que se transveste em palco para o 

desenvolvimento e a aprendizagem das crianças pequenas. Neste sentido, conforme Moro 

(2011) “avaliar as crianças pequenas é enfrentar o desafio de revelar o universo infantil singular, 

em transformação, frente a experiências educativas enriquecidas e oferecidas às crianças”. 
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Qual é o nosso ponto de partida? 

 

Queremos ressaltar que o nosso ponto de partida será sempre a criança e suas relações 

no ambiente da Educação Infantil. Por isso, ela se encontra no centro da nossa atenção e 

preocupação. Queremos observar como ela se insere neste contexto organizado para que seu 

desenvolvimento e aprendizagens ocorram de maneira plena e significativa. A reflexão sobre as 

questões que permeiam a aprendizagem e o desenvolvimento infantil é de total relevância. 

Hoffman (1996, p.42) defende que a avaliação em Educação Infantil precisa resgatar 

urgentemente o sentido essencial do acompanhamento do desenvolvimento infantil, de reflexão 

permanente sobre as crianças em seu cotidiano como elo da continuidade da ação pedagógica.” 

  

Sendo assim, exige-se dos profissionais da Educação Infantil, por testemunharem o 

processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças durante este rico período da vida 

delas, um trabalho intencional que articule as ações de cuidado e educação sempre em benefício 

da criança. Observar, acompanhar e monitorar o desenvolvimento das crianças, além de 

expressar o respeito de que elas são merecedoras, é, acima de tudo, 

tarefa dos profissionais da Educação Infantil. As oportunidades que 

cada criança tem, as culturas em que vivem e as interações que 

fazem, trazem diferentes oportunidades para a trajetória de 

desenvolvimento das crianças. Esta trajetória – educacional e 

desenvolvimental - nos interessa e agir durante este percurso para 

ampliar as possibilidades é a nossa meta principal. Sensibilizar-nos 

para a trajetória de cada criança e do grupo é o primeiro resultado                   

prático do processo avaliativo. 

 

É comum observarmos que cada criança, ao longo de seu percurso de 

desenvolvimento, apresenta diferenças em relação aos outros colegas da mesma faixa etária. É 

neste sentido que ela é única – ela tem sua individualidade que interage com os ambientes e as 

pessoas produzindo expressões, interesses e relações singulares. Neste sentido, comparações e 

julgamentos que visem classificar esta ou aquela criança como “capaz ou incapaz” ou que 

“atingiu ou não atingiu os objetivos propostos” não são as desejáveis. No lugar desta visão 

classificatória e excludente, colocaríamos observações atentas com interações positivas que 

larmontessori.com 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=MEdfIZfAEobrIM&tbnid=bpvxm54bjTyNJM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Flarmontessori.com%2F2012%2F10%2F27%2Fnormalizacao-ii-o-equilibrio-natural-da-crianca%2F&ei=gcJ6UamWNZDC9QTjs4HIAQ&bvm=bv.45645796,d.dmQ&psig=AFQjCNGMKrPnk18D6sMLVRooMqvAa3kc3Q&ust=1367086060191217
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enriquecem as relações, aprendizagens e desenvolvimento. São estas observações que formam a 

base da avaliação. Ao invés de insistirmos na visão classificatória, tornaríamos a nossa análise 

mais crítica e construtiva se observássemos as diferentes maneiras de as crianças de atuarem em 

grupo, se relacionarem e se expressarem como indivíduos. 

 

Por outro lado, vemos também que as crianças têm semelhanças e muitas vezes 

parecem apresentar comportamentos e atitudes típicas de determinadas idades ou fases. Neste 

caso, quando uma criança não segue um “padrão”, ao invés de rotulá-la, devemos nos aproximar 

dela com o objetivo de compreender os caminhos de seu desenvolvimento, os interesses e 

aprendizagens para os quais ela se direciona. Muitas vezes, ela nos ensina sobre o que é ser 

criança, quando nos instiga a investigar melhor as suas reações e interesses, o que nos leva a 

planejar novas situações na sala, para o grupamento em questão. Dos bebês às crianças de cinco 

anos, a dinâmica da avaliação se repete: interagir, dialogar, observar reações, intervir, dialogar 

novamente, registrar e acompanhar as crianças. 

 

A prática avaliativa, como um processo constitutivo da prática pedagógica, deve ser 

contínua e o foco é a criança que se encontra em desenvolvimento, vivenciando mudanças e 

evoluções importantes para sua vida. Por isso, é essencial identificarmos as conquistas das 

crianças. No entanto, mais importante é lembrar que as crianças se encontram em processo de 

desenvolvimento e, portanto, sujeitas a contínuas mudanças que ocorrem ao longo do tempo 

em que estão conosco na Educação Infantil. A avaliação deve ter caráter dinâmico por ser um 

processo em aberto, e deve respeitar as especificidades do desenvolvimento e aprendizagens 

infantis. Acompanhar as mudanças que ocorrem nesta etapa da vida exige agilidade e, portanto, 

métodos claros e que deem conta de demonstrar as mudanças. A avaliação parece ter, portanto, 

um caráter também interativo. 

 

Agir em favor do desenvolvimento integral da criança significa oferecer interações e 

experiências significativas para ela. Somente por meio de observações sistemáticas e 

planejamento pedagógico consistente é que promoveremos estas experiências.  É nesta 

perspectiva que também se revela a avaliação mediadora.   Hoffman (1996) discute a avaliação 

mediadora defendendo que a mediação é um “estado de alerta permanente” do educador que 

observa e acompanha o desenvolvimento da criança e sua história. É a observação e o 
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acompanhamento da criança, de forma a mediar o desenvolvimento, o seu contexto, o 

planejamento do educador e a construção do conhecimento que fará sentido para a Educação 

Infantil. 

 

O nosso desafio agora é ressignificar a avaliação na educação infantil, afastando o risco 

de comparar, classificar e rotular as crianças de forma restrita e descontextualizada.  Avaliar 

implica em acompanhar a aprendizagem, visualizar e dar visibilidade à individualidade de cada 

criança, suas interações, produções e contribuições para o grupo. É utilizar a nossa observação 

como mediadora do processo de desenvolvimento, aprendizagem e socialização nesta etapa da 

vida. É demonstrar um processo constantemente em andamento, cujo produto final está sempre 

em aberto, passível de mudanças, complementações e novas criações. 

 

A dinâmica de desenvolvimento, aprendizagem e relações das crianças comanda o 

movimento da avaliação. Acompanhar os processos de mudança significa criar uma 

movimentação sistemática de avaliação. O movimento da avaliação é igualmente dinâmico, além 

de revelador e desencadeador de novas relações e interações. A avaliação deverá ser 

fomentadora de práticas desejáveis na Educação Infantil. Agir com intenções claras e planejadas, 

avaliar a nossa ação e visualizar a participação das crianças confere movimento à prática de 

avaliação.  A figura A, logo abaixo, nos mostra que o processo pedagógico – planejar, agir e 

avaliar – deve ser contínuo e cíclico, não deixando nunca de refletir cada passo dado em torno 

das relações entre adultos e crianças estabelecidas na Educação Infantil. A figura B demonstra a 

dinâmica da avaliação dando sustentação ao processo pedagógico. As relações entre crianças e 

adultos são o foco da Educação Infantil e, portanto, foco da avaliação. 

 

                                                                                                

 Figura A                                                        Figura B 
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Mas afinal, como deve ser feito o acompanhamento do desenvolvimento e da 

aprendizagem das crianças? Como a avaliação deve ser composta? 

 

                  No Caderno Pedagógico, volume 1, intitulado “O Planejamento na Educação 

Infantil”, ressalta-se que “o planejamento, seja ele de qual nível for, depende, para seu sucesso, 

de avaliações constantes das ações de todos os envolvidos no ambiente educativo. Acompanhar 

com olhar crítico e avaliativo contribui para tomadas de decisão pertinentes com o que se 

entende como ação pedagógica. Ao longo do percurso, é importante manter uma revisão das 

metas da Educação Infantil, assim como das metas institucionais. A avaliação das nossas ações 

assim como o monitoramento dos avanços das crianças ajuda-nos a planejar com 

responsabilidade, criatividade e pertinência.” (pág. 17).  

 

        No caderno acima citado, chamamos a atenção para a importância de a ação 

pedagógica ser intencional e planejada. Atentamos também para o fato de que nossas ações na 

Educação Infantil têm metas (vide páginas 17 e 18 do referido caderno), que podem até passar 

por revisão à medida que nos apropriemos dos diferentes estágios de desenvolvimento das 

crianças. De mesma forma, defendemos que acompanhar as crianças ao longo da Educação 

Infantil significa observar atentamente os percursos de seu desenvolvimento e aprendizagens, e, 

utilizando parâmetros de acompanhamento, registrar suas ações, conquistas e interesses. Isto 

quer dizer que é muito importante que os profissionais da Educação Infantil se preocupem em 

ampliar os seus conhecimentos sobre o desenvolvimento infantil e os utilizem de forma crítica e 

responsável. Este conhecimento nos ajuda a compreender as crianças e situa melhor as nossas 

ações. 

Aprofundar o entendimento relativo ao desenvolvimento infantil nos permite ampliar a 

compreensão sobre os diferentes estágios em que se encontram as nossas crianças. E, com base 

nesse entendimento, situar melhor as nossas ações. Um exemplo disto é a recente iniciativa da 

Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, ao introduzir o instrumento ASQ-3 (Ages 

and Stages Questionaries – questionários para avaliar as crianças em várias etapas de seu 

desenvolvimento). Este instrumento de triagem foi criado por um grupo de pesquisadores 

americanos nas áreas de Educação Especial, programas de intervenção precoce e medicina, com 

o objetivo de disponibilizar um referencial para as famílias acompanharem o desenvolvimento 

de seu filho. A intenção é identificar crianças com alguma possibilidade de risco o mais cedo 



18 

 

 

 

possível.  

O ASQ é constituído por 21 questionários relativos às seguintes idades: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 

12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 42, 48, 54, e 60 meses, permitindo a avaliação de 

crianças entre 1 e 66 meses.  Trata-se de um instrumento de triagem utilizado em vários países 

como parte da política de saúde, ajudando a monitorar e observar o desenvolvimento infantil. 

Na cidade do Rio de Janeiro, vem para fazer parte de uma política de integração entre a 

educação, saúde e assistência da Primeira Infância.  Este instrumento nos fornece parâmetros 

úteis sobre as possibilidades de desenvolvimento em suas cinco dimensões – comunicação, 

coordenação motora ampla e fina, resolução de problemas e habilidades sociais e emocionais.  

 

Sendo um instrumento de triagem, uma vez que busca identificar se uma criança 

apresenta sinais de algo que possa vir a comprometer seu desenvolvimento nas referidas 

dimensões ao longo dos primeiros anos de vida, o ASQ não deve ser utilizado como uma 

ferramenta de avaliação pedagógica. Isto significa que ele apenas sinaliza sobre estas áreas do 

desenvolvimento, não circunscrevendo as possibilidades de cada criança. Em suma, o ASQ não 

descreve a dinâmica do desenvolvimento e aprendizagem no contexto educativo, nem leva em 

consideração as importantes mediações que podem constituir situações de aprendizagem. Essas 

mesmas situações possibilitam à criança e expandir o raciocínio e a capacidade de resolução de 

problemas. É a chamada zona de desenvolvimento proximal que lhe permite demonstrar a 

capacidade de entender o mundo ao redor. 

 

Estes instrumentos auxiliam o profissional a identificar áreas que merecem maior 

atenção individualizada ou para todo o grupo em questão. Podem funcionar como coadjuvantes, 

contribuindo com uma avaliação que inclua aspectos das relações e do contexto institucional. 

Permitem que se potencialize a avaliação realizada na Educação Infantil, assim como o seu 

significado. É importante lembrar que o desenvolvimento da criança acontece de forma 

integrada e contextualizada, e que, de forma didática, muitas vezes observamos as crianças 

dando maior ênfase aos diferentes aspectos do desenvolvimento, como, por exemplo, o 

desenvolvimento cognitivo, emocional, linguístico e etc. No entanto, esta avaliação só faz sentido 

se levada a termo para compreender melhor as inserções das crianças nas diferentes situações 

pedagógicas e relacionais. 
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 Quando uma criança começa a dar os primeiros passos, não só desenvolve o aspecto 

motor como também a capacidade de explorar o ambiente para descobrir novas coisas e 

parceiros. Ela constrói gradativamente a sua autonomia, até ser capaz de andar e se movimentar 

com segurança, atendendo aos seus próprios interesses e aos de seus pares. É possível perceber, 

em várias situações do cotidiano da Educação Infantil, que os aspectos do desenvolvimento não 

acontecem isoladamente, mas em conjunto. Movidas por interesses diversos, as crianças 

buscam, no ambiente educativo, novas formas de interagir com o mundo e nós, professores e 

educadores, podemos, a partir de uma compreensão aprofundada sobre os caminhos complexos 

do desenvolvimento humano, melhor fomentá-la. Dar oportunidade às crianças de exercitarem 

seu desenvolvimento motor amplo e fino simplesmente programando atividades de correr e 

recortar, por exemplo, não garante a apropriação das referidas habilidades de maneira 

significativa e enriquecedora. Estas habilidades só tem sentido se forem acrescentar ao 

repertório das crianças novas estratégias para lidar com as situações de vida e de aprendizagem. 

As atividades e experiências que lhes oferecemos e disponibilizamos devem oferecer um retorno 

aos interesses infantis.  

 

O objetivo da Educação Infantil é garantir um espaço que promova experiências 

importantes para potencializar o desenvolvimento Infantil, o crescimento das crianças e a 

ampliação de sua inserção no mundo.  Supondo que a Educação Infantil hoje é espaço de 

encontros e interações, interessa-nos saber o que as crianças pensam, planejam, sabem e, 

principalmente, o que desejam saber. É a partir dos comentários, contribuições e opiniões das 

crianças que podemos conhecê-la melhor. Ou seja, a participação da criança quanto mais efetiva 

se faça, mais nos permitirá conhecer como elas aprendem e se socializam. 

 

O processo avaliativo na Educação Infantil deixa então de se preocupar exclusivamente 

com a percepção que possamos ter sobre o desenvolvimento e o comportamento das crianças 

para abranger as práticas e os contextos educativos. O nosso esforço atual é o de afastar a 

prática superficial de preencher fichas e/ou construir pareceres ou relatórios padronizados, 

tendo como panorama único uns poucos resultados visíveis. 

 

Segundo Moro (2011, no prelo) “a partir da última década do século XX, passa a haver 

uma disseminação maior sobre as diferentes dimensões a serem avaliadas e começa a se revelar 
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uma mudança em relação ao entendimento e às intenções para com a avaliação na Educação 

Infantil”. Estas dimensões, contexto e relações dão significado à avaliação no contexto da creche 

e pré-escola. 

 
 

Então, como a avaliação deve ser feita?  

 

       Seguindo a linha da história, podemos dizer que há várias maneiras de construir a 

avaliação da Educação Infantil.  Da avaliação da aprendizagem (focada no conhecimento 

adquirido) e do desenvolvimento (baseada nas habilidades e conquistas feitas pelas crianças) à 

avaliação mais abrangente dos ambientes educativos, temos diferentes possibilidades.  

 

Há duas grandes vertentes na avaliação que norteiam o trabalho. A primeira centrada 

na visibilidade dos resultados atingidos, identificando as habilidades adquiridas. A segunda 

voltada para a descrição dos processos educativos, com o foco no movimento das crianças em 

interação com seus pares, adultos e ambientes (incluindo materiais e brinquedos).  

 

Neste sentido, a avaliação das crianças deverá estar ajustada à prática pedagógica, 

buscando as singularidades das crianças, assim como os contextos educativos. 

 

Desta forma, as avaliações das crianças devem jogar luz sobre os respectivos processos de 

desenvolvimento e sua inserção junto aos pares. Isto quer dizer que a nossa descrição, sob o 

ponto de vista pedagógico, feita ou não a partir de um roteiro, deve ser capaz de revelar as 

características da criança em relação àquilo que foi desenvolvido com e para ela.  

 

 O desenvolvimento das crianças e dos bebês está permeado de explorações sobre o meio 

em que elas estão inseridas. Eles descobrem sons, objetos, reações das pessoas e maneiras de 

dialogarem com o mundo de forma original e criativa, construindo novos significados. 

Acompanhar o desenvolvimento destas vivências e explorações, conhecendo como a criança 
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constrói sua relação com o mundo e estabelece sentidos, faz parte do processo avaliativo.  

 Desta maneira, é importante identificar e demonstrar também os objetivos e metas 

designados para o desdobramento das atividades. Há que priorizar também a promoção de 

experiências para as crianças, quando relatamos sobre a contribuição de cada uma delas para os 

processos desenvolvidos no grupo onde está inserida, assim como sobre suas participações e 

construções durante o período compreendido pela avaliação. 

 

     Podemos fazer a avaliação das crianças de diversas maneiras. Desde relatórios 

previamente estruturados a relatórios mais complexos tais como o portfólio e a documentação 

pedagógica. O mais importante é que estes relatórios sejam redigidos de forma clara para todos 

– professores, pais e crianças.  Para os professores, responsáveis pelo relato, que ele venha a 

subsidiar suas ações e planejamentos futuros. Para os pais, que lhes permita identificar seus 

filhos na descrição feita por outrem e que ainda agregue informações construtivas sobre eles. E, 

finalmente, para as crianças, que, por meio da leitura e exame feitos em conjunto por 

responsáveis e professores, possam explorar e admirar sua própria produção, assim como a sua 

contribuição para o grupo em que estão inseridas.  

 

A leitura destes relatórios com as crianças pode ser feita ao longo da construção dos 

mesmos. Isto é, dissertando com as crianças sobre seus trabalhos, contribuições e projetos, 

resgatando suas opiniões sobre as mais diversas situações do cotidiano da creche, EDI e pré-

escola. O estímulo à reflexão virá a auxiliá-las a contemplar os caminhos do desenvolvimento por 

elas percorridos, assim como os passos seguintes. Falar sobre si e sobre suas produções aumenta 

o autoconhecimento e auxilia na resolução de problemas tanto os mais íntimos, quanto os 

inerentes ao processo de aprendizagem e, por outro lado, influencia as decisões frente a novas 

situações de aprendizagem.  

  

Mais importante do que dizer que a criança consegue pular desta ou daquela maneira, 

é dizer se determinada maneira de pular a favorece em seus projetos ou nos planos que 

pretende desenvolver.  

 

Mais importante do que dizer que a criança reconhece algumas letras ou números, é 

dizer se ela já coloca este conhecimento a serviço de seus projetos ou planos individuais, em 
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pequenos grupos ou na coletividade. Ou seja, precisamos observar se a criança utiliza o 

conhecimento em suas atividades e experiências. 

 

Mais importante do que dizer que a criança consegue executar uma tarefa verbal 

(como levar um recado simples para alguém), é dizer se ela é capaz de relatar os projetos que 

contam com a sua participação ou situações outras que assistiu em diferentes espaços. Mais 

relevante é verificar ela consegue se expressar com clareza em situações diferenciadas. 

 

Mais importante do que dizer que a criança consegue usar um pincel ou um lápis, é 

dizer se ela busca representar suas ideias, pensamentos, planos, opiniões desenvolvendo 

linguagens e expressões em situações diversas e utilizando diferentes recursos. 

 

Mais importante do que dizer que a criança consegue aceitar as sugestões do grupo, é 

dizer se ela se expressa emocionalmente de maneira a demonstrar que está confortável (ou não) 

em relação ao que lhe é proposto. Há que observar se ela consegue identificar suas emoções e 

sentimentos quando se frustra ou se alegra, diante das situações dispostas pelo coletivo ou por 

ela mesma. 

 

  Entendemos que as dimensões motora, afetiva, social e cognitiva são indissociáveis 

e não podem ser observadas de maneira desigual ou isoladamente. Isso significa que esta etapa da 

vida requer atenção e cuidados para que tais dimensões, de fato, se desenvolvam constante e 

equilibradamente. Portanto, nossa função educativa nos obriga a conhecê-las e estudá-las, 

pensando cada vez mais nas intervenções que podemos fazer, nas interações e mediações que 

devemos desenvolver e nas experiências que devemos oferecer. 

 

 Falar sobre cada criança, seus fazeres e sua inserção no grupo, incluindo as ações 

dos adultos, compõem a avaliação das crianças. A descrição de situações que envolvem a 

interação e os diálogos entre os adultos e as crianças, por exemplo, pode favorecer a visualização 

e o melhor entendimento dos processos vivenciados nos contextos da EI. É uma boa ideia 

incluirmos no formato de avaliação das crianças um espaço com anotações mais particularizadas, 

como os diálogos e planos das crianças que se expandiram e se tornaram mais complexos. Moro 

(2011, p.34) ressalta que “o sentido da avaliação no contexto da Educação Infantil é a 
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investigação e não o julgamento”.  

 

  Vejam, abaixo, a descrição de uma professora de uma situação: 

 “Carlos é uma criança de quatro anos que decidiu fazer um carro de corridas com 

blocos de madeiras grandes e tapetes pequenos. Precisava de uma alavanca para fazer as 

marchas do carro, mas já não havia mais blocos. Foi ver na área da expressão plástica (arte) e 

encontrou alguns tubos de rolo de papel de cozinha. Para conseguir o comprimento que queria, 

precisava de dois tubos, mas não sabia como faria para colar um no outro. Um dos professores 

disse-lhe para falar com o Cris, que é o nosso especialista em fitas colantes (durex ou fita 

adesiva). O Cris ajudou o Carlos a fazer uma alavanca para fazer as marchas do carro com os dois 

tubos para atingir o comprimento correto e necessário. Para resolver este problema – a 

confecção da alavanca para as marchas - Carlos teve que pensar nas características que queria 

dar a alavanca e, depois, teve que encontrar os respectivos materiais – neste caso, materiais 

compridos e estreitos. Teve ainda o problema de imaginar uma forma de juntar um tubo ao 

outro. Nenhum destes exercícios de resolução de problemas teria ocorrido se existisse na sala um 

desses brinquedos de plástico que imitam o interior dos carros, com volante e quadro de bordo.” 

(inspirado, no caso apresentado, na página 156, do livro “Aprendizagem Ativa”, de Nancy Altman 

Brickman e Lynn Spencer Taylor, publicado pela Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, Portugal, 

em março de 1996). 

  

 O mais importante neste relato não é propriamente não haver brinquedos de 

plástico que dariam às crianças a experiência de um carro, mas o fato de os professores terem 

percebido e registrado a trajetória de Carlos ao construir um plano e, a seguir, executar seu 

plano de montar um carro com marchas e tudo o mais. Ressaltam ainda hipóteses para o tipo de 

raciocínio que a criança encaminhou para “resolver” os impasses deste projeto de construção. 

Ali, estão marcados os passos, os materiais, a parceria com outros, e o produto final desta 

atividade que envolveu completamente esta criança de quatro anos com intenções claras e 

desejo forte de concluir a sua “obra”. É por meio destes registros que verificamos como as 

crianças aprendem e usam o seu conhecimento, assim como as relações possíveis.   

 

É importante, no entanto, ressaltar, que materiais como blocos de tamanhos variados, 

pedaços de tecidos grossos e finos, material reciclado (tais como os rolos utilizados nessa 
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situação) e possibilidades na área das artes plásticas podem incrementar o pensamento e os 

planos das crianças, revelando assim sua capacidade de lidar com os desafios propostos e/ou 

autoimpostos. São situações como estas as mais relevantes experiências de aprendizagem para 

as crianças pequenas. O mesmo pode acontecer com os bebês, quando se aventuram a 

descobrir como as coisas funcionam ou com as crianças de 2 e 3 anos, quando insistem em criar 

algo para complementar uma brincadeira solitária ou com os seus pares. 

 

 

Exemplos de instrumentos que auxiliam a avaliação das crianças 

 

“Para ter mais certezas tenho que me saber de imperfeições.” 

                                                                                                               

  Manoel de Barros 

 

Sugerimos o registro do desenvolvimento da criança no processo de aprendizagem 

através de pequenas anotações habituais. É possível, em alguns momentos, lidar com algumas 

crianças individualmente e, em outros momentos, elencar outro pequeno grupo de crianças, a 

serem norteados pelos objetivos gerais (ação intencional do educador) e pela ação das crianças, 

ao interagirem com as propostas planejadas para elas (habilidades).   

 

Ao pensarmos este documento, privilegiamos o diálogo com as “Orientações 

Curriculares para a Educação Infantil” e com o “Caderno de Planejamento“, pois consideramos 

que os mesmos devem servir como norteadores das práticas pedagógicas nas creches e nas pré-

escolas.  

 

As “Orientações Curriculares” descrevem, por exemplo, as rotinas diárias e as 

diferentes dimensões que devem ser trabalhadas. Além disso, nele estão relacionados os 

objetivos e as habilidades na ordem da criança menor à criança maior, para facilitar a 

compreensão do texto. O “Caderno de Planejamento na Educação Infantil” relaciona as metas a 

serem alcançadas durante o processo de aprendizagem na Educação Infantil. Parafraseando o 

documento: “Acreditamos que a Educação Infantil faz a diferença na vida da criança e de suas 

famílias: e, por isso, acompanhá-las a partir de parâmetros nos possibilita intervir de modo a 

garantir o seu bem-estar, assim como o processo de aprendizagem de cada uma delas”. 
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Baseando-se nestes elementos que norteiam a sua prática, o educador pode utilizar 

instrumentos de observação que possibilitem maior clareza e a sistematização da observação. 

Existem vários tipos de registros de aprendizagem da criança na Educação Infantil que podem 

ajudar o educador, a escola e a família a ter uma visão geral de acompanhamento deste 

desenvolvimento. Este registro pode se dar por meio da apreciação da evolução da 

aprendizagem, através de atividades e trabalhos produzidos pela criança (desenhos, pinturas, 

escrita) ou documentos viabilizados pelo educador, como: fotos, filmagens e textos. Todo esse 

acervo pode documentar a trajetória da aprendizagem, colocando em evidência o nível de 

desenvolvimento e as hipóteses levantadas.  

 

Por fim, é possível depreender se os objetivos alcançados pela criança foram 

incialmente os propostos, assim como detectar o que precisa ser replanejado. Em qualquer 

formato, as anotações do professor são importantes. Mas cabe dar maior ênfase aos detalhes e 

às descrições minuciosas, com as falas e atitudes das crianças, assim como as do próprio 

mediador. 

 

Podemos organizar um roteiro, para anotações diárias, em situações de: 

 

1. Atividade livre – individual ou em pequenos grupos: 

- O que mais me chamou a atenção hoje? Qual era a situação? Quem estava envolvido? 

- Qual era o objetivo da experiência/atividade observada? 

- Houve algum conflito? Quem estava envolvido? Como foi resolvido este conflito? 

- Quem liderou a experiência/ atividade observada? 

- Qual o tipo de diálogo estabelecido? 

- Quais materiais forma utilizados? 

- O que construíram? O que foi construído? 

 

2. Atividade dirigida: 

- Qual era a atividade?  

- Quem estava envolvido?  

- Quais os materiais utilizados? 

- Quais eram os objetivos da atividade proposta? 
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- De quem foi a proposta da atividade dirigida? 

- O que mais surpreendeu? O que chamou a atenção? 

3. Atividades em grande grupo: 

- Houve dificuldade para reunir e manter as crianças participativas até o fim da 

proposta? 

- Quais são as crianças que têm mais dificuldades nesta situação de grande grupo? 

Porque você acha que elas têm dificuldade? 

- Você, professor, tentou novas estratégias para manter o interesse das crianças na 

atividade proposta? Em caso afirmativo, quais são elas? Em caso negativo, porque não? 

- Quem mais participou e como foi sua participação? 

- As crianças te surpreenderam? Como? Por quê? Quem foram elas? 

- Em que situações do cotidiano você mais percebe que as crianças aprenderam algo 

novo? Como elas revelam o que aprenderam? 

 

 Anote as falas, perguntas e diálogos das crianças que chamaram a atenção no 

sentido de alertá-lo para as novas conquistas delas e, portanto, para as novas situações que 

deverão ser programadas. 

 

 Se mantivermos um pequeno diário para registrarmos este tipo de informação, ao 

final de dois meses, teremos material suficiente para compor um relatório de avaliação, tanto do 

grupo quanto de cada uma das crianças. E ainda teremos subsídios consistentes para novos 

planejamentos. É importantíssimo lembrar que devemos fazer anotações que incluam todas as 

crianças, ressaltando não só o que elas não conseguem fazer ou não sabem, mas, sobretudo, 

aquilo que elas demonstraram saber e o que se propuseram a fazer, demonstrando os caminhos 

de seus pensamentos e lógica, que nos fornecerão as pistas para os novos desafios. 

 

  Em seguida, relacionamos alguns métodos para avaliar crianças. Em todos 

eles verifica-se a importância de observar, registrar e refletir: 

 

 

 

 



27 

 

 

 

Quadro 1 – métodos de avaliação 

 

 

 

 

Dalhberg, Moss e Pence consideram a Documentação Pedagógica: 

 [...] como conteúdo, é o material que registra o que as crianças estão dizendo e 
fazendo, é o trabalho das crianças e a maneira com que o pedagogo se relaciona com elas e com 
o seu trabalho. Tal material pode ser produzido de muitas maneiras e assumir muitas formas – 
por exemplo, observações manuscritas do que é dito e feito, registros em áudio e vídeo, 
fotografias, gráficos de computador, o próprio trabalho das crianças, incluindo, por exemplo, arte 
realizada no atelier com o atelierista. Este material torna o trabalho pedagógico concreto e 
visível (ou audível) e, como tal, é um ingrediente importante para o processo da documentação 
pedagógica. (Dalhberg; Moss; Pence, 2003, p. 194) 

 

Tipos Checklist Relatórios 

/Pareceres 

Portfólios Documentação 

pedagógica 

 

 

 

Características 

Lista de 

aspectos, como, 

por exemplo, 

sobre o 

desenvolvimento 

infantil 

Perguntas 

orientadoras. 

Itens descritivos. 

Aspectos 

pedagógicos e de 

desenvolvimento 

 

Trabalhos 

individuais e 

coletivos. 

Natureza 

interativa. 

Compilação de textos, tarefas, 
instruções, fotos, filmes, 

atividades e etc. 

Planejamentos do adulto e os 

demais realizados em conjunto 

com as crianças. 

 

 

Foco 

 

Nos resultados e 

produtos. 

Naquilo que a 

criança produziu. 

 

Nos resultados, 

produtos e 

processos. 

Individual e/ou 

coletivo. 

 

Nos processos e 

nas interações  

Possibilidade de 

avaliar com a 

criança. 

 

Nos processos pedagógicos, 

 nas atividades e experiências, 

nas experiências e interações, 

na construção dos trabalhos na 

EI. 

 

Perspectiva  

 

Unilateral  

 

Dinâmica e 

orientadora. 

 

Dinâmica, 

formativa e 

orientadora. 

 

 

Dinâmica, formativa e 

orientadora. 

 

 

Dirigidos para 

 

 

Pais, 

Professores 

 

Pais e equipe 

pedagógica 

 

 

Pais, 

comunidade, 

equipe 

pedagógica. 

 

 

Pais, comunidade, equipe 

pedagógica e escolar. 
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Moro descreve possibilidades utilizando o portfólio e pontua que: 
 
No portfólio, o processo de documentação, longe de configurar-se como simples recolha 

ou arquivamento dos materiais, das observações, configura-se como um processo ativo 
intencional, compartilhado e produtor de conhecimento. O portfólio de avaliação possui uma 
natureza interativa, que possibilita aos professores e às crianças interagirem e colaborarem no 
sentido de potencializar e melhor usufruir das práticas educativas. (Moro, 2011, p.39) 

 
 
Esta demonstração didática dos métodos de avaliação, conforme o quadro acima, nos 

auxilia a selecionar algumas formas de registro para produzir avaliações que sejam úteis para o 

nosso trabalho e que veiculem informações importantes e acessíveis para a família e 

comunidade. Ao mesmo tempo, esse material pode resultar em fonte de orgulho para nossas as 

crianças, na medida em que elas se vejam refletidas em suas produções, atuações e interações. 

Acima de tudo, há que manter o firme propósito de evitar a todo custo que a avaliação gere 

dados que não acrescentem pontos positivos às situações de aprendizagem, relações e 

mediações, que são da maior relevância na Educação Infantil.  

 

As "checklists", isto é, as listas de características do desenvolvimento infantil ou das 

reações das crianças, são instrumentos pontuais que limitam a nossa visão sobre a inserção, 

dinâmica e relações das crianças. É importante observar o crescimento e desenvolvimento das 

crianças, mas devemos privilegiar os relatos sobre a sua participação e a natureza de suas 

contribuições para o grupo e para si próprias. Neste sentido, os pareceres e os relatórios nos 

auxiliam a visualizar a criança em ação com as pessoas e utilizando objetos e materiais. 

 
 

  O que fazer com os resultados? 
 

Sonhar é acordar-se para dentro. 

Mário Quintana 

 Concebida a avaliação como ferramenta de mediação e acompanhamento da 

trajetória da criança, torna-se possível perceber os caminhos que ela percorre em suas 

aprendizagens e, ao mesmo tempo, possibilita ao professor ressignificar a sua própria prática 

pedagógica, de maneira contínua e reflexiva. Não há sentido em colecionar trabalhos dos alunos 

para mostrá-los aos pais, somente como uma documentação daquilo que a criança produziu 
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durante período determinado. Também não há contribuição efetiva em registrar o que a criança 

consegue ou não fazer, se não contextualizarmos as informações. A avaliação e o 

acompanhamento do desenvolvimento das crianças em atividade precisam se constituir em um 

conjunto de dados que expresse avanços, mudanças e novos jeitos de pensar e de fazer, 

relacionando-o ao desenvolvimento da criança. A avaliação deve sempre ser inspiradora de 

novas práticas. 

 Souza (2011) questiona se, a avaliação da aprendizagem, neste caso, dos avanços 

obtidos pelas crianças na educação infantil, se constitui em um instrumento de promoção do 

desenvolvimento de todas as crianças. Souza (2011), ao ponderar sobre o uso da avaliação na 

Educação Básica, acrescenta que: 

 

Avaliar para: 

Diagnosticar: Retroinformar: 

- caracterização da criança 

(interesses, necessidades, 

conhecimentos e/ou 

habilidades). 

- buscar a verificação dos resultados alcançados durante     
ou ao final da realização de uma etapa do processo de ensino e 
aprendizagem, para replanejar o trabalho com base nas 
informações obtidas; 

- identificar  a 

aprendizagem das crianças 

tendo em conta os objetivos 

educacionais estabelecidos 

 
- favorecer o desenvolvimento individual 
 

- identificação de causas de 
dificuldades de 
aprendizagem 

- estimular o crescimento das crianças 
 

 - estimular a capacidade de autoavaliar-se 

 Souza, 2011, pág. 24. 

  

  Conforme já mencionamos anteriormente, acompanhar o desenvolvimento 

individual da criança é importante para que possamos planejar situações relevantes para cada 

uma delas, ao longo da Educação Infantil, favorecendo o desenvolvimento da autonomia. Nosso 

intuito com a avaliação, portanto, mais do que propriamente identificar as dificuldades de 

aprendizagem, busca trabalhar com as crianças de maneira a incentivar a resolução de 

problemas na perspectiva de proporcionar o enfrentamento de desafios e conflitos. Ao vermos 

as crianças conseguirem realizar as atividades com sucesso e demonstrarem empolgação com 
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suas descobertas, consideramos estas realizações como aprendizagens efetivas. Isto é, ao vermos 

as crianças utilizando conceitos nas suas ações, atividades e relações, registramos esta conquista 

como sendo, de fato, aprendizagem. 

 

  Avaliar é ação inerente a todo processo educativo. No entanto, mais 

importante ainda é saber utilizar as informações coletadas sobre todos os envolvidos na 

Educação Infantil. Utilizar tais informações e registros têm sentido quando estes nos guiam para 

avançarmos no processo de aprendizagem e crescimento. Quando passamos a utilizá-los para 

subsidiar as nossas ações, por meio de reflexões e mudanças importantes para o processo 

educativo, chegamos à razão última da avaliação.  

 

Nunca é demais lembrar que informações sobre as crianças devem ser utilizadas com o 

devido respeito e sigilo, compartilhando com os outros da mesma maneira, respeitosamente. E, 

para finalizar, segundo Moro, devemos “avaliar sem padronizar": 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Isso é um modo de evitar a padronização e a normatização, comuns a muitas formas 

de avaliar. Fora isso, deve-se valorizar o envolvimento da criança neste processo, ampliar a 

comunicação com as famílias, compartilhar com elas e com a comunidade educativa o trabalho 

desenvolvido na instituição. Tal postura fortalece o aspecto profissional da Educação Infantil.” 

(Moro, 2011, p.33). 

 

A avaliação de crianças da Educação Infantil deve valorizar: 

- Os conhecimentos que a criança traz; 

- As características das suas culturas; 

- As habilidades demonstradas em seu cotidiano; 

- As interações que estabelece com outras pessoas e objetos 

- Suas diferentes formas de se expressar. 

  



31 

 

 

 

 

Últimas considerações 
 
 

“Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer 
Devia ter arriscado mais, e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer." 

                                                               Epitáfio – Titãs 
 

 

Quando uma criança nasce, seus pais preocupam-se em registrar, através de álbuns de 

fotografias, a história de seus bebês. Alguns adolescentes escrevem em seus diários, outros 

deixam suas pistas nas páginas da internet. Desde os tempos mais remotos, o homem já se 

preocupava em deixar as suas marcas nas cavernas. Tais registros constroem nossa história. 

Precisamos do registro, porque este exercício nos faz diferentes dos animais.  

Os anos passam e o cotidiano nos consome. Vivências e experiências se perdem em 

nossa trajetória. Momentos ímpares que deveriam ser documentados passam ao largo, 

substituídos por tarefas que nem sempre são tão essenciais. E, por vezes, deixamos de observar o 

mais importante: o aprendizado da criança.  

O professor deve voltar os seus olhos para onde quer chegar. Para ver o caminho 

percorrido, precisa recorrer à memória resguardada nestes materiais.  Registrar não significa 

amontoar papéis. Significa procurar instrumentos efetivos que sintetizem da melhor forma os 

progressos e os obstáculos, para que, durante todo o processo, possam acontecer as intervenções 

necessárias. Hoje, temos a tecnologia em nossas mãos, o que nos auxilia na recuperação desta 

memória, tornando-a visível em fotos, filmagens e blogs. 

“Queria ter registrado mais.” Esta frase sempre vem à minha mente quando ouço esta 

canção. Peço licença aos Titãs e afirmo: como eu queria ter registrado mais! Quantas atividades 

realizadas se perdem com o tempo, as falas, as aprendizagens, os sorrisos.  

Queria ter registrado mais, quando me lembro de bilhetes com letrinhas tortas, mas 

únicas! Rostinhos, frases e ações, que nos ajudam a refletir sobre qual seria o caminho certo.  

Queria ter registrado mais, ao pensar que poderia direcionar melhor o meu olhar e 

enxergar a riqueza que estava ao meu redor e os novos rumos que eu poderia ter tomado. 

Queria ter registrado mais, sempre que me deparo com outras experiências e constato 

que um dia já vivenciei algo parecido, mas não possuo este acervo e nem posso confiar memória 

visual, visto serem tantas as crianças que passam pelas nossas vidas, todas protagonistas da sua 

própria história. 
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Vários caminhos podem ser trilhados. E você, professor, tem a liberdade de escolhê-los. 

O importante é que siga em frente e que, neste processo, tenha a sensação de ter “registrado 

mais” e guardado de si e dos outros com os quais convive diariamente o máximo de lembranças, 

sensações e experiências. 

 

Estas “Últimas Considerações” foram escritas pela querida e saudosa Dayse Malagole 

(1974 – 2011), integrante da equipe de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação do 

Rio de Janeiro, em vinte e seis de agosto de dois mil e onze, numa tentativa de registrar as suas 

reflexões sobre o tema deste caderno.  A publicação literal de seu texto é uma homenagem da 

equipe da Gerência de Educação Infantil, em agradecimento pela a sua dedicação à rede. Sem 

saber, ela conseguiu concluir este caderno exatamente da maneira que a equipe esperava, 

valorizando importantes aspectos da avaliação de crianças pequenas. 
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ANEXO 1 

 

Registros de andamento do grupo - Subsídios para retroalimentar a avaliação da 

criança e a prática do professor  

 

(Inspirado em um roteiro de observação na Educação infantil, utilizado na disciplina de Prática de 

Ensino do Curso de Pedagogia da UFSC, de autoria de Rotta (2006) e citado em Bhering e 

Fullgraf, no prelo). 

 

As perguntas abaixo podem nos orientar a registrar, subsidiar a avaliação das crianças e 

da prática e, desse modo, influenciar os caminhos do planejamento: 

1.   Como os diversos momentos da rotina (troca, higiene, lanche, sono) 

transcorreram?  

2.   Como foi a participação das crianças em cada um desses momentos? 

Demonstraram entusiasmo? Em quê? Quais os momentos de maior concentração? Quais os 

momentos de menor concentração? Como as crianças se organizaram em diversos momentos? 

Surgiram novas parcerias?  

3.   Houve conflitos? Quem desencadeou? O que foi feito? Como os problemas foram 

solucionados? Que hipóteses foram levantadas para solucionar os problemas colocados? Que 

tipo de ajuda para resolver o problema foi sugerido? 

4.   As situações e atividades propostas foram aceitas pelas crianças com interesse e 

envolvimento? Como foram introduzidas junto ao grupo ou como as crianças apresentaram as 

suas propostas ao grupo e aos adultos? O que foi positivo? O que ficou faltando ou o que 

poderia ser encaminhado de outra forma? Quais as dificuldades que o professor  enfrentou no 

desenvolvimento das atividades? 

5.   Onde foram realizadas as atividades? Houve mudança na disposição dos móveis ou 

arranjos na sala? Como, quando e por que isso foi feito? Como os materiais foram organizados e 

utilizados? Quais foram suas observações que levaram a refletir sobre a necessidade de 

mudanças no ambiente, dos materiais e atividades? 
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6.  Como as crianças reagiram à organização espacial proposta? Fizeram modificações? 

Interagiram? Ignoraram alguma proposta? Qual foi o espaço mais procurado? Qual é o espaço 

mais procurado pelas crianças no dia a dia?  

7.  Quais assuntos surgiram nas conversas e brincadeiras das crianças?  Considera-se 

relevante incorporá-las ao projeto de trabalho? Como poderiam ser aproveitadas ou expandidas 

as brincadeiras, opiniões e sugestões das crianças? 

Referência citada: 

 

ROTTA, A. Roteiro de observação em Educação Infantil. Florianópolis, UFSC, 2006 

(mimeo). 
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ANEXO 2 

  

Relatório do grupo a ser entregue às famílias no 1º e no 3º bimestre do ano letivo: 

 

Uma das formas de acompanhar o ritmo do grupo e das crianças é fazer relatórios 

semestrais ou bimestrais, com uma análise sobre a dinâmica das crianças e, enquanto grupo, das 

suas relações, produções e avanços. Este tipo de registro nos ajuda a visualizar cada criança 

dentro do grupo e nos permite considerá-las na dinâmica do grupo e cotejando o crescimento de 

cada uma. É muito importante que planejemos para o grupo, mas é igualmente importante que 

consideremos cada indivíduo, suas possibilidades, limitações e interesses. Para isso, sugerimos 

um modelo de relatório para melhor focalizar e inspirar este tipo de observação. 

 

 

Nome do grupo: 

Número de crianças: 

Professoras: 

Data: 

 

1. As características do grupo: Como foi o início do ano e como o grupo está agora 

(desenvolvimento e crescimento do grupo enquanto conjunto)? Descrever o espírito do grupo, a 

dinâmica de amizades e entrosamento, as escolhas e afinidades pelos amigos. Houve a entrada 

de novos colegas? Como foi? Como foi a integração dos grupos novos? Houve a entrada de novas 

professoras?  Em caso positivo, como essa entrada ocorreu? Como elas se posicionaram? Como 

as crianças receberam-na? Como foi o contato com os pais das crianças no início do ano? E 

agora? Eles estão presentes? De que forma? 

 

2.   A rotina diária: Descrever a rotina diária típica do grupo, destacando atividades e 

projetos que foram significativos para todo o grupo, isto é, para adultos e crianças. Como o 

grupo se insere na rotina proposta? Há resistência de alguma criança em se adaptar a algum 

momento do dia? Por quê? Houve mudanças no ritmo da rotina? Qual e por quê? Que 

mudanças tiveram que ocorrer na rotina em decorrência da demanda das crianças? Como a 

rotina e o planejamento semanal são organizados? Qual é a participação das crianças no 
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planejamento. (Falar da construção deste planejamento e dar exemplos de participações e 

contribuições individuais.). 

 

3.   Atividades preferidas: Descrever as atividades preferidas do grupo, exemplificando 

com aquelas crianças que demonstram claramente seus gostos, interesses e contribuições. 

Exemplificar com situações recentes. Indicar atividades preferidas quando as crianças estão em 

atividades de grande grupo e aquelas que as crianças gostam de fazer individualmente, em dupla 

ou em pequenos grupos. No caso dos bebês e crianças pequenas, indicar os momentos em que 

estão mais alegres, interativos, com brinquedos preferidos, etc.  

 

4.    Desafios encontrados: Relativos às relações sociais, à adesão as atividades 

oferecidas pelos adultos ou por outras crianças, aos hábitos e comportamentos das crianças 

(Lidar com situações em que as crianças não estão preparadas para negociar, utilizando as regras 

da sala).  

 

5.    Pontos positivos do grupo que inspirarão o planejamento de atividades: Indicar 

as características do grupo ou de grupos de crianças que influenciam o andamento das 

atividades de maneira positiva e construtiva. 

 

6.   Indicações para o futuro: O que você pensa que seria importante continuar para 

que a criança mantenha ou acelere seu ritmo de desenvolvimento e aprendizagem. O que você 

acha que os professores seguintes deveriam abordar com maior ênfase para o grupo ou 

indivíduos. 
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ANEXO 3 

 

Anotações e observações individuais da criança para subsidiar a avaliação e a prática 

pedagógica (planejamento, avaliação, relatórios). 

 

Identificação do grupo: 

Número de crianças: 

Professoras: 

Indicar horário de trabalho em sala de cada uma: 

Data: 

Nome da criança:  

Idade da criança: 

 

1) Como eu vejo essa criança? Ela é tímida, retraída, se isola com facilidade, fala 

somente quando alguém lhe pergunta algo? Ou ela é alegre e quer sempre participar das 

atividades, revelando suas opiniões e ideias? Talvez ela seja participativa e interessada, mas 

tímida.  Ou então é sociável, independente, vaidosa, etc. 

2) Ela é uma criança que tem iniciativa ou precisa sempre ser estimulada a completar 

suas brincadeiras ou atividades? 

3) A criança tem preferências por certos amigos? Quem são eles? O que gostam de 

fazer juntos? 

4) Ela tem preferências por algum tipo de atividade? Qual (quais)? 

5) Ela se expressa bem e com clareza nas diversas ocasiões? 

6) Ela se movimenta pelos espaços da unidade com desenvoltura ou prefere ser 

acompanhada pelo adulto, se assegurando que ele estará sempre por perto? 

7) O bebê (ou a criança pequena) demonstra interesse pelos objetos em movimento? 

Busca alcançar aquilo que querem? Completa o que iniciou? Insiste na atividade ou desiste de 

tentar com relativa facilidade? 
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8) O que mais chama a sua atenção nesta criança? Por que essa particularidade chama 

a sua atenção? 

9) Por quais temas tratados em grupo a criança demonstrou mais interesse? 

10) Dê um exemplo de uma situação que você percebeu que esta criança 

aprendeu algo ou que avançou naquilo que já sabia. Ela pode, por exemplo, começar a se 

alimentar sozinha; a correr para interagir com as outras crianças; pedir para que você registre 

algo escrevendo suas ideias; concluir um registro de maneira que lhe surpreenda;, trazer uma 

novidade relacionada ao tema tratado com o grupo expandindo o conhecimento dos outros; 

revelar uma conclusão ou observação inusitada e inesperada, etc.  

 

11) Indicações para o futuro: No que você pensa que seria importante continuar 

investindo, para que a criança mantenha ou acelere o seu ritmo de desenvolvimento e 

aprendizagem? O que você acha que os professores dos anos seguintes deveriam abordar com 

maior ênfase junto ao grupo e/ou indivíduos. 
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ANEXO 4 

 

Relatório individual da criança, a ser entregue ao final do 2º e 4º bimestres 

 

Identificação do grupo: 

Professoras: 

Data: 

                   Nome da criança:  

Idade da criança: 

 

1 - O grupo: Esta parte pode ser igual para todas as crianças e pode ser inspirada no 

relatório semestral/bimestral, conforme sugerido no anexo 2. 

 

1.1 - As características do grupo:  

 

1.2 – A rotina diária do grupo:  

 

1.3 – Atividades preferidas:  

 

1.4 – Dificuldades encontradas no grupo: 

 

2 – A criança: 

Quando falamos de uma criança, procuramos sempre ressaltar aquilo que ela faz de 

melhor, ou seja, começamos sempre ressaltando aquilo que ela consegue fazer. Por exemplo, a 

criança é tímida, mas ela consegue pedir ajuda quando está em dificuldade? Ela ajuda outra 

criança quando essa está com problemas ou não consegue atingir o que deseja? Então é sempre 

bom, quando vamos registrar algo sobre esta criança, dizer como ela participa do grupo, o que 

mais lhe interessa e quais as contribuições e produções, entre outras coisas. Isto pode ser feito 

para todo o grupo também. Para isso, podemos enumerar algumas reflexões: 

2.1 – Características: Como você a descreveria? As características revelam a maneira 

de ser e estar da criança e devemos descrevê-la com todo respeito, em especial quando falamos 
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de suas limitações e dificuldades. É sempre bom exemplificar, quando descrevemos as crianças 

individualmente. 

 

2.2 – Atividades preferidas: Indicar as atividades, com uma breve descrição, citando 

suas produções, criações e interesses. 

 

2.3 - Desempenho na rotina: Descreva como ela se integra à rotina. Ela é participativa 

em todos os momentos? Prefere os momentos no grande grupo ou em pequenos grupos?   

 

2.4 – Relações com colegas: Como se relaciona com os colegas? Tem preferências? 

Quais e por quê? Relaciona-se com outras crianças de outros grupamentos? Se existe essa 

possibilidade de ter contato frequente com os outros grupamentos, relaciona-se com crianças 

menores ou maiores que ela? 

 

2.5 – Relações com o adulto: Como ela se coloca diante do adulto? Ela pede ajuda? 

Gosta de trabalhar em parceria com o adulto? 

 

2.6 – Situações que demonstram suas conquistas: Descreva alguma atividade que 

demonstre os seus avanços, indicando, passo a passo, como ela foi conquistando e 

demonstrando novos conhecimentos, novas amizades, etc. 

 

2.7 – Dificuldades encontradas: Fale um pouco daquilo que causa alguma preocupação 

em relação à criança. Ela, por exemplo, se retrai? No entanto, é importante exemplificar, para 

que não haja mal entendido por parte dos responsáveis. É muito importante que a descrição não 

seja ofensiva e acusadora, pois identificar as dificuldades presta-se a auxiliar a criança a 

enfrentar seus medos, limitações, ou qualquer outro impedimento para as boas relações e a 

aquisição de novos conhecimentos e habilidades. 

 

3 – Conquistas e planos para o futuro: 

 

3.1 – Principais conquistas nas diversas áreas do currículo: Aponte-as resumidamente 

em cada uma dessas áreas abaixo relacionadas. É possível fazer uma descrição destas conquistas 
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de uma maneira mais global e integrada, conforme as Orientações Curriculares sugerem: 

 

3.1.1 - Linguagem oral e escrita 

3.1.2 - Matemática  

3.1.3 - Ciências Sociais e Naturais 

3.1.4 - Corpo e Movimento 

3.1.5 - Música 

3.1.6 - Artes Visuais 

 

3.2 – Indicações para o futuro: O que você pensa que seria importante continuar 

fazendo para que a criança mantenha ou acelere o seu ritmo de desenvolvimento e 

aprendizagem? O que você acha que os professores dos anos seguintes deveriam abordar com 

maior ênfase junto ao grupo ou junto a determinados indivíduos. 

 

 

 

 

         

 


