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RESUMO 

 

 

Esta monografia teve como tema principal a avaliação na última fase, pré-II, da Educação 

Infantil. O trabalho analisa as concepções de avaliação das professoras que atuam na 

Educação Infantil tendo em vista os documentos legais e teóricos que regulamentam e 

fundamentam a avaliação dessa etapa da Educação Básica. O estudo, de abordagem 

qualitativa, foi desenvolvido a partir de uma pesquisa descritiva, e utilizou como instrumento 

de coleta de dados um questionário que foi aplicado às professoras que atuam na etapa. 

Investigou as concepções das professoras da educação infantil sobre a avaliação do processo 

de desenvolvimento e da aprendizagem das crianças de cinco anos, bem como os 

instrumentos de avaliação por elas utilizados. Como aporte teórico utilizou-se os estudos de 

Hoffmann (1993; 1994; 2000; 2012), Bassedas, Huguet e Solé (1999), Fernandes (2007), 

Macedo (2000), Rosemberg (2012), entre outros.  A partir das análises dos questionários 

respondidos pelas professoras foi possível perceber que a prática avaliativa utilizada por elas 

aproxima-se da concepção de avaliação formativa que, para os teóricos estudados, deve servir 

basicamente para intervir, modificar e melhorar a prática, a evolução e a aprendizagem dos 

alunos, tendo a observação como forma de reconhecimento das aquisições e construções no 

decorrer do processo de aprendizagem. 
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ABSTRACT 

 

 

This paper had as main theme the evaluation in the last phase , pre- II , from kindergarten . 

The study analyzes the concepts of evaluation of teachers who work in early childhood 

education in view of the legal and theoretical documents that regulate and establish the 

evaluation of its Basic Education stage . The study adopted a qualitative approach , was 

developed from a descriptive, and used as a data collection instrument was a questionnaire 

applied to teachers who work in step . Investigated the concepts of the teachers of early 

childhood education on the evaluation of the development process and learning of children 

under five , as well as assessment tools they use. As theoretical contribution was used 

Hoffmann studies ( 1993; 1994; 2000; 2012) , Bassedas , Huguet and Solé (1999 ) , Fernandes 

(2007 ) , Macedo (2000 ) , Rosenberg ( 2012) , among others. From the analysis of 

questionnaires answered by teachers was observed that the evaluation method used by them 

approaches the formative evaluation of the design that for the studied theoretical , should 

basically serve to intervene , modify and improve the practice , the evolution and student 

learning, based on observations in recognition of acquisitions and constructions in the process 

of learning. 

 

Keywords: Evaluation. Assessment in Early Childhood Education. Evaluation instruments. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

O interesse pela temática da avaliação surgiu ao longo do curso de Pedagogia durante 

as disciplinas de Fundamentos e Práticas da Educação Infantil e Avaliação da 

Aprendizagem, e também pela convivência com uma criança nessa etapa da educação básica, 

o que suscitou a curiosidade em melhor compreender a prática de avaliar o desenvolvimento 

e a construção do conhecimento das crianças. 

 Ao longo das práticas vivenciadas nas disciplinas e a partir dos estudos discutidos em 

sala de aula, os estágios contribuíram para a reflexão de como é desenvolvido na prática o 

processo de avaliação na Educação Infantil além de suscitar, o desejo de aprofundamento nas 

questões relacionadas à prática de avaliar. Pois quando observamos e participamos das aulas 

nesta etapa de ensino, notamos que não era feito o registro de observação e também não foi 

possível identificar como se desenvolvia o processo de acompanhamento das aprendizagens 

das crianças.  

 Essa inquietação levou-nos à seguinte questão: quais são as concepções das 

professoras da educação infantil sobre a avaliação do desenvolvimento e da aprendizagem 

das crianças de quatro e cinco anos? Que instrumentos utilizam?  

Em leituras realizadas durante as disciplinas vimos que a avaliação na Educação 

Infantil é hoje, mais que ontem, motivo de inquietações, pois com a Constituição de 1988 a 

criança passa ser vista como cidadã, participante da sociedade, possuidora de direitos, 

inclusive o de ir à escola, sendo obrigatória para as crianças com idades a partir de quatro 

anos, segundo a Lei nº 12.796, de 4/4/2013. 

A questão do direito ganha maior visibilidade com a LDB 9394/96, a qual destaca a 

Educação Infantil como primeira etapa da educação básica. Por outro lado, fazer parte da 

educação implica em toda uma regulamentação educacional para todos os procedimentos 

escolares, inclusive, para a avaliação do desenvolvimento e da aprendizagem. 

A avaliação nessa primeira etapa da educação básica passa pela verificação das 

possibilidades de desenvolvimento e de aprendizagens que o professor oferece para seus 

alunos e alunas, com intuito de aperfeiçoar suas práticas, acompanhar os avanços e auxiliá-

los em suas construções e criações. Portanto, na Educação Infantil o professor não avalia 

com o sentido de promoção nem mesmo o de preparar seus alunos para o Ensino 

Fundamental. (BRASIL, 2009).  
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Assim, nosso principal objetivo foi analisar as concepções de avaliação das 

professoras da educação infantil a partir de informações coletadas diretamente com 

professoras através do questionário. Objetivamos ainda: levantar os documentos legais que 

regulamentam a avaliação na Educação Infantil em âmbito nacional e municipal a part ir de 

pesquisa documental; descrever a sistemática de avaliação da Educação Infantil 

desenvolvida na escola; identificar como é desenvolvida a avaliação na Educação Infantil a 

partir de informações colhidas junto a duas professoras e coordenadoras.  

Para o alcance dos objetivos propostos, desenvolvemos o estudo e organizamos este 

trabalho em quatro capítulos. Este primeiro é a apresentação da temática, objetivos e da 

organização deste. No segundo, apresentamos o direito à Educação Infantil e a avaliação, 

percorrendo por sua finalidade e objetivos iniciais e atuais, a forma de avaliação prevista 

para essa etapa, as concepções e dificuldades encontradas para se avaliar na Educação 

Infantil e apresentar os instrumentos utilizados para avaliar oferecido pela SEMED às 

escolas. O terceiro apresenta as bases legais nacionais e local para a avaliação na educação 

infantil. O quarto capítulo descreve a metodologia utilizada para o desenvolvimento do 

estudo apresentando os dados levantados bem como a análise dos mesmos. O trabalho é 

finalizado com as considerações finais, referências e apêndice.   

Por meio desta pesquisa iniciaremos uma análise sobre a avaliação na Educação 

Infantil, sabendo que há diferentes tipos de concepções e instrumentos de avaliações e, com 

isso, poderemos ter uma base, ainda que local, das concepções que as docentes têm sobre 

avaliação e os instrumentos que utilizam.    

Esperamos que o estudo apresente uma contribuição para quem se interessar pelo 

tema, mas principalmente, para quem está atuando na educação infantil. Para nós, 

desenvolvê-lo já foi de grande relevância para o aprofundamento dos conhecimentos 

relacionados à temática, tão necessários a uma educadora. 
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2 O DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL E A AVALIAÇÃO 

 

A Educação Infantil teve seu início formal precisamente na Europa e desenvolveu-se 

primeiramente com características assistencialistas, motivada pelo processo de 

industrialização e crescimento do regime capitalista. Segundo Guarda e Cunha (2013, p. 67), 

sua chegada ao Brasil não se distanciou de tal função: 

De forma geral, ao longo do século XIX e XX, as instituições infantis, 
incluindo as brasileiras, orientavam-se por uma rotina de assistencialismo 

cuja ação era a prática da custódia e de higiene da criança. É a partir da 

década de 1980 que as instituições de Educação Infantil passam por um 

amplo debate e suas funções assistencialistas sofrem uma rigorosa crítica.  

Muitos acontecimentos precederam esse atendimento aqui no Brasil, dentre eles, os 

movimentos com suas lutas por creches, baseados no artigo 227 da Constituição Federal de 

1988, que trata dos Direitos da Criança e do Adolescente, que deu origem ao Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90). 

A partir de 1988, com a promulgação da Constituição Federal, o reconhecimento da 

Educação Infantil como dever do Estado e direito das crianças e suas famílias foi garantido. 

A Lei das Diretrizes e Bases (LDB) nº 9.394/96 regulamentou o atendimento. Machado 

(2000, p.16) destaca a principal contribuição dessa lei para essa etapa da educação: 

A mais importante e decisiva contribuição da LDB para com a educação 
infantil é a de situá-la na educação básica (art.29). Ao afirmar que a 

educação infantil é a primeira etapa da educação básica a nova lei não está 

apenas dando-lhe uma posição cronológica na pirâmide da educação mas, 

principalmente, expressando um conceito novo sobre esse nível 

educacional. 

Segundo a autora, a Educação Infantil ganha destaque no âmbito nacional, passando 

a ser o início da formação básica do cidadão. Em 2009 o Conselho Nacional da Educação 

(CNE) produziu o Parecer 20, que descreve um breve histórico sobre a Educação Infantil no 

Brasil e aponta as bases que devem ser observadas no trabalho com essa etapa: a construção 

da identidade do atendimento, sua função sociopolítica e pedagógica, a definição do 

currículo e o processo de avaliação. As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Infantil- DCNEI (2009), caracteriza as instituições que ofertam essa etapa de ensino: 

Art. 5º A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida 

em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços 

institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais 
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públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de 

idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e 

supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a 
controle social. 

 

Essas DCNEI descrevem que as instituições de educação infantil devem cumprir sua 

função sociopolítica e pedagógica (BRASIL, 2009), como apresentado no Art. 7°, 

Oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus 
direitos civis, humanos e sociais; Assumindo a responsabilidade de 

compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as 

famílias; Possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e 
crianças quanto à ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes 

naturezas; Promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as 

crianças de diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens 

culturais e às possibilidades de vivência da infância; Construindo novas 
formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a 

ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o 

rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-

racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. 

Assim, as práticas pedagógicas para essa etapa de ensino, segundo as DCNEI 

(BRASIL, 2009), devem ter como eixos norteadores: as interações e brincadeiras. O 

currículo parte desses princípios norteadores pelo fato de ser o contato das crianças com a 

escola e que estão em pleno processo de desenvolvimento físico, motor, cognitivo, afetivo, 

de mundo, ou seja, as crianças nessa idade ainda estão construindo os conhecimentos sobre 

este mundo através da fantasia e brincadeiras e com elas desenvolvem habilidades e 

constroem outros conhecimentos. 

Rosemberg (2012 p. 13) em Educação infantil, igualdade racial e diversidade: 

aspectos políticos, jurídicos, conceituais, aponta o crescimento da Educação Infantil no 

século passado: 

A segunda metade do século XX trouxe importantes novidades para as 

práticas educacionais antes da escola primária: um número cada vez maior 

de crianças pequenas, entre 0 e 5-6 anos, em inúmeros países, passou a 
compartilhar experiências educacionais com coetâneos, sob a 

responsabilidade de um/a adulto/a especialista (quase exclusivamente 

mulheres) fora do espaço doméstico, em equipamentos coletivos tais como 
creches, escolas maternais, pré-escolas ou jardins da infância. Assim, a 

educação e o cuidado da criança pequena, juntamente com o cuidado dos/as 

velhos/as, talvez seja uma das últimas funções que se desprendeu – parcial, 
gradativa e ambiguamente – do espaço doméstico e da exclusiva 

responsabilidade familiar, sem que, portanto, a família seja considerada 

anomicamente insuficiente. 
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Nos últimos anos ela vem avançando legal e teoricamente em nosso país. 

Atualmente, segundo a Lei nº 12.796, de 4/4/2013, que alterou a LDB 9.394/96: a Educação 

Infantil passa a fazer parte da educação básica obrigatória e gratuita para as crianças a partir 

de quatro anos de idade, com carga horária mínima anual de 800 horas, controle de 

freqüência pela instituição, exigindo um mínimo de 60% tem por finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de até cinco anos, visando seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social.  

2.1 AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 O Parecer 20 (BRASIL, 2009) descreve que a avaliação deverá ser feita pela própria 

instituição de ensino, a partir de uma ótica que garanta os direitos das crianças, avaliando o 

processo de conquistas destas e o trabalho pedagógico dos docentes. A Resolução nº 5, de 17 

de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, 

define: 

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.  

 

 Diferente dos outros níveis da educação básica, onde a avaliação além de formativa é 

também de caráter somativo com atribuição de notas às aprendizagens dos alunos, na 

Educação Infantil, segundo a LDB 9.394/96, deverá ser somente formativa, visando o 

diagnóstico e o acompanhamento da criança em todos os seus aspectos. 

  Como todos os níveis e etapas de educação possuem uma avaliação nacional: ensino 

fundamental - Provinha Brasil, ensino Médio – Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 

universidades – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) e em 

decorrência do Plano Nacional de Educação/2011-2020, já aprovado, que prevê a 

universalização da Educação Infantil para as crianças a partir de quatro anos, até 2016, a 

Secretária de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (BRASIL, 2012) iniciou um 



14 

 

debate nacional uma proposta de avaliação do desenvolvimento das crianças na Educação 

Infantil.   

 A proposta era a de adotar um questionário desenvolvido em 1997 pelos Estados 

Unidos, para ser aplicado nas instituições de ensino, o ASQ (Ages & Stages Questionnaires) 

onde as crianças deveriam ser avaliadas de forma individualizada, como descreve o Grupo 

de trabalho do Ministério da Educação (2012, p. 9): 

 
[...] Por meio desse instrumento tem-se o propósito de avaliar 

individualmente as crianças, em cinco domínios: (1) comunicação, (2) 

coordenação motora ampla, (3) coordenação motora fina, (4) resolução de 
problemas e (5) pessoal/social. Esta avaliação resulta em classificação das 

crianças, em três níveis, associados às seguintes indicações: necessidade de 

uma avaliação em profundidade, recomendação de monitoramento e 
estímulos adicionais ou registro de que o desenvolvimento está dentro do 

esperado/programado. 

Entretanto, segundo esse grupo de trabalho, muitas instituições, especialistas e 

pesquisadores encaminharam documentos com rejeição à adoção desse instrumento ao 

Ministério da Educação. Correia e Andrade (2011) são exemplos dos pesquisadores que 

rejeitaram esse método. As autoras publicaram um artigo na Revista Retratos da escola: 

Infância e vivências formativas na educação infantil Qual o sentido das avaliações 

padronizadas nessa etapa educacional? A partir das discussões às propostas levantadas pela 

Secretaria de Assuntos Estratégicos confrontando-as com a legislação e orientações 

nacionais para Educação Infantil, destacam que o foco deste instrumento é a criança, como 

um “objeto passivo de verificação por partes”.  

O posicionamento do Ministério da Educação em relação ao uso do instrumento ASQ 

foi definido no Seminário Nacional sobre o Uso de Indicadores de Qualidades da Educação 

Infantil da seguinte forma (BRASIL, 2012, p. 10): 

[...] a avaliação da educação infantil, a ser implementada pelo MEC/INEP, 

deve pautar-se na construção de um instrumento nacional com objetivo de 

aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal e os recursos pedagógicos 

e de acessibilidade empregados na creche e na pré-escola. [...] não cabe 
instrumento, estratégia ou metodologia de avaliação da criança, tendo em 

vista que conhecimentos de diferentes áreas como da Pedagogia da 

Infância, da Psicologia do Desenvolvimento há muito tem questionado o 
uso de instrumentos de avaliação do desenvolvimento infantil porque esses 

partem de pressupostos de que todos se desenvolvem da mesma maneira, 

no mesmo ritmo, e porque seu uso não considera a diversidade cultural e 
social em que os indivíduos se desenvolvem. Além disso, a utilização de 

tais instrumentos em ambientes educacionais traz grande risco de rotulação 

e estigmatização das crianças que “não se saem bem”, atribuindo-se à 

criança o fracasso e desviando-se o foco das práticas pedagógicas e das 
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interações, essas sim importantíssimas para a promoção do 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças.  

Concordando, assim com Correia e Andrade (2012), o Conselho Nacional da 

Educação (CNE) chegou à conclusão que não é adequado a aquisição do tal instrumento para 

avaliação nacional das crianças nas instituições infantis. Segundo Brasil (2012), avaliar na 

Educação Infantil deverá está ligado ao processo de desenvolvimento das ações pedagógicas, 

redirecionamentos de trajetórias, subsídios para decisões e formulações de políticas e planos. 

 

2.2 CONCEPÇÕES DE AVALIAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

 Avaliação é um ato constante em nossa vida, avaliamos tudo o que fazemos até 

concebermos as nossas futuras escolhas. Na Educação Infantil a avaliação segue esse 

pensamento e Bassedas, Huguet e Solé (1999, p. 174) destacam: “Assim, a avaliação deve 

servir basicamente para intervir, modificar e melhorar a nossa prática, a evolução e a 

aprendizagem dos alunos”.  

 O professor precisa saber o que se pretende desenvolver nesse nível de ensino e 

propor atividades que possibilitem seus alunos a desenvolverem essas habilidades esperadas, 

deste modo não é necessário atribuir notas para atividades, mas avaliar se essas estão 

alcançando seus objetivos. Como descreve (HOFFMANN, 2003, p. 72): 

Observar e refletir para dar continuidade às ações educativas não é 
sinônimo de uma prática que se destina a julgar o valor de resultados 

alcançados pela criança ao término de determinados períodos de trabalho 

com ela. O enfoque de avaliação classificatória não persegue em plenitude 
os princípios acima introduzidos. Em primeiro lugar, porque a observação 

que se pretende fazer da criança em geral refere-se a um modelo definido 

pelo adulto a respeito de comportamentos esperados. [...] As observações 
feitas resultam em registro e pareceres finais, e o cotidiano do educador 

parece não contemplar o significado da reflexão permanente sobre o agir 

das crianças. 

Hoffmann mestre em Avaliação Educacional pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), consultora Educacional no Brasil e no exterior, pesquisadora em Avaliação 

Educacional e Educação Infantil, é a autora de referência na área de avaliação na Educação 

Infantil, aponta em suas obras o compromisso de se promover condições dignas e 

significativas para aprendizagem aos alunos. 

 Hadji (2001) descreve a avaliação de forma desmitificada, onde o professor que 

acompanha o desenvolvimento do seu aluno conhece suas dificuldades e habilidades, 



16 

 

portanto, atribuir notas a sua aprendizagem em uma atividade avaliativa é dar-se nota 

também. 

Desta forma o professor deve (HOFFMANN, 2012, p. 46): 

“Ver a criança como ela é”. Tal como Piaget propunha aos pesquisadores, 

não se deve seguir um roteiro de perguntas prontas, mas tendo clareza do 

que se está a observar, ajustar os desafios às hipóteses e aos resultados que 
cada criança, gradativamente, apresenta, acompanhando a lógica do seu 

pensamento. 

Assim, para avaliar é preciso ter domínio, saber o que se está fazendo, “avaliar não é 

simples, exige o domínio de conhecimentos e técnicas, além de experiências em processos 

concretos de avaliação” (ROMÃO, 2005, p. 47).  É preciso saber quem é o aluno, como 

(LUCKESI, 2011, p. 29): 

É preciso compreender quem é o educando e como ele se expressa, afim de, 

consequentemente, definir como atuar com ele para auxiliá-lo em seu 

processo de autoconstrução. A meta é propiciar-lhe as condições, as mais 

adequadas possíveis – seu acolhimento, o oferecimento de conteúdos e 
atividades necessários à aprendizagem e ao desenvolvimento, a efetiva 

avaliação da aprendizagem -, para que possa desenvolver segundo suas 

possibilidades e características. Para tanto, importa saber como ele é, de 

modo que saibamos atuar com ele. 

Para Luckesi (2011, p. 58), a avaliação: 

[...] subsidia o investimento na busca da realização dos objetivos 
estabelecidos, à medida que consiste em um modo de investigar para 

intervir, tendo em vista os melhores, resultados, [...]. A avaliação 

operacional é um recurso subsidiário de nossa ação na busca dos melhores 

resultados possíveis.  

 

Nessa etapa de ensino a avaliação com finalidade diagnóstica é essencial, de forma 

que o professor consiga ter o feedback do seu ensino para auxiliar seus alunos a superação de 

suas dificuldades de aprendizagem e para o docente será a base para a reformulação de 

procedimentos didático pedagógicos ao longo do processo de ensino e aprendizagem 

(ROMÃO, 2005, p. 101): “A avaliação da aprendizagem é um tipo de investigação e é, 

também, um processo de conscientização sobre a ‘cultura primeira’ do educando, com suas 

potencialidades, seus limites, seus traços e seus ritmos específicos”. 

Esse ato de avaliação de forma investigativa pode ser visto, também em Hoffmann 

(1994, p.18). Para a autora, avaliar os resultados é uma prática perigosa e exige uma reflexão 

antes da ação, “[...] a avaliação é a reflexão transformada em ação, essa, que nos impulsiona 

a novas reflexões”. 
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Assim, avaliar deixa de ser uma atribuição de notas para os resultados aparentes e 

passa a ser a busca pela compreensão das dificuldades dos alunos. Pois, Hoffmann (2003, 

p.73): “O que se pretende para a educação infantil? Fundamentalmente um ambiente livre de 

tensões e limitações. Educadores disponíveis concretamente para acompanhar e oportunizar 

vivências enriquecedoras”.  

Para Luckesi (2011, p. 27) “O ponto de partida para com a avaliação é saber o que se 

quer com a ação pedagógica”. Para auxiliar os alunos em seus processos de aprendizagem é 

preciso que o professor conheça-os, para conseguir acompanhar seu desenvolvimento, 

possibilitando para eles diversas situações de aprendizagens ao longo desse processo, como 

o diz (2011, p. 270): 

A avaliação da aprendizagem, para cumprir o seu papel, exige essa 

disposição de acolher a realidade como ela se apresenta, uma vez que a 
intenção é subsidiar a busca do melhor resultado possível à luz do 

planejado.  

Concordamos com Hoffmann (2012, p.83) quando afirma que: 

No ato avaliativo, a interação educador/educando é sempre subjetiva. O que 
o professor diz do educando é resultante da relação que estabelece com 

esse, revelando, por meio da avaliação, suas concepções teóricas e seu 

maior ou menor acompanhamento individual. 

Isso reflete o compromisso do professor com sua profissão, o que deixa claro que 

esse que precisa estar disposto a mudar os rumos de seus métodos e procedimentos quando 

necessário. Luckesi (2011, p. 277) descreve a avaliação também como forma diagnóstica: 

Avaliar é diagnosticar, e diagnosticar, no caso da avaliação, é o processo de 

qualificar a realidade por meio de sua descrição, com base em seus dados 
relevantes, e, a seguir, pela qualificação que é obtida pela comparação da 

realidade descrita com um critério, assumido como qualidade desejada.   

Para ele, os professores que fazem esse diagnóstico sabem o resultado que será 

apresentado mais tarde, com a avaliação, a partir do seu compromisso com a prática, 

portanto, Luckesi (2011, p. 391) descreve: 

Como a avaliação da aprendizagem, do ponto de vista operacional, tem por 

objetivo subsidiar a busca dos resultados desejados, o primeiro pacto ético 

do educador com a sociedade, com o sistema de ensino, com a escola, com 

os pais e com os educandos é o pacto profissional. 
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Saul (1998, p. 27) escreve sobre a avaliação em seu sentido mais amplo, como uma 

atividade voltada para o cotidiano e para esclarecer o processo avaliativo o autor cita Taylor 

(1949): 

O processo avaliativo consiste, basicamente, na determinação de quanto os 

objetivos educacionais estão sendo atingidos por programas curriculares e 
instrucionais. Todavia, como os objetos educacionais expressam mudanças 

em seres humanos, isto é, s objetivos visados traduzem certas mudanças 

desejáveis nos padrões de comportamentos do aluno, a avaliação é um 

processo destinado a verificar o grau em que essas mudanças 
comportamentais estão ocorrendo. [...] A avaliação deve julgar o 

comportamento dos alunos, pois o que se pretende em educação é 

justamente modificar tais comportamentos.  

 

Essa análise crítica, sobre a avaliação que acontece a partir do Ensino Fundamental, 

revela que ao atribuir nota ao resultado de um semestre, não está sendo julgado somente o 

empenho do aluno, mas todo um sistema, cujo padrão já é pré-determinado. O ato de avaliar 

consiste “em um conjunto de procedimentos didáticos que se estendem por tempos escolares, 

de caráter processual e visam sempre, a melhoria do avaliado” (HOFFMANN, 2012, p. 13). 

Ao avaliar compete ao professor analisar suas práticas metodológicas tendo em vista 

as possibilidades de aprendizagens e desenvolvimento que essas podem oferecer aos seus 

alunos. Na Educação Infantil, para Hoffmann (2012): “avaliar é um conjunto de 

procedimentos didáticos que se estendem por um longo tempo e em vários espaços escolares, 

de caráter processual e visando, sempre, á melhoria do objeto avaliado”. Assim, ela descreve 

como deve proceder (2012, p. 82): 

[...] Uma ação avaliativa mediadora só poderá acontecer a partir do 

entendimento pelo professor dos componentes que se articulam para 
compor esse cenário educativo. A sua tomada de decisão sobre objetivos, a 

serem perseguidos e sobre atividades e projetos a propor a um determinado 

grupo de crianças dá-se a partir do seu “olhar avaliativo”. 

Tendo em vista a singularidade de cada criança avaliada, como descreve Hoffmann 

(1993, p. 75): “A avaliação mediadora exige a observação individual de cada aluno, atenta 

ao seu momento no processo de construção do conhecimento”. E fundamenta-se a partir das 

concepções sobre o desenvolvimento infantil, reconhecendo que a criança é um ser histórico 

e social, que constrói o seu conhecimento e devem ser atendidas suas necessidades 

imediatas.  

No livro Dez Competências para Ensinar Perrenoud (2000, p. 29) destaca a 

importância dessa avaliação no processo de ensino aprendizagem: 
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[...] A partir das concepções dos alunos, dialogar com eles, fazer com que 

sejam avaliados para aproximá-los dos conhecimentos científicos a serem 

ensinados. A competência do professor é, então essencialmente dialética. 
Ajuda-o a fundamentar-se nas representações prévias dos alunos, sem se 

fechar nelas, a encontrar um ponto de entrada em seu sistema cognitivo, 

uma maneira de desestabilizá-los apenas o suficiente para levá-los a 
restabelecerem o equilíbrio, incorporando novos elementos às 

representações existentes, reorganizando-as se necessário. 

 Esse conhecer, conversar e manter um diálogo constante com os alunos é 

fundamental nesse primeiro nível de ensino, leva o professor ou a professora a saber avaliar 

como será a didática trabalhada com eles. Seguindo o pensamento de Luckesi, (2011, p.29): 

 

É preciso compreender quem é o educando e como ele se expressa, afim de, 

consequentemente, definir como atuar com ele para auxiliá-lo em seu 

processo de autoconstrução. A meta é propiciar-lhe as condições o mais 
adequada possíveis – seu acolhimento, o oferecimento de conteúdos e 

atividades necessários à aprendizagem e ao desenvolvimento, a efetiva 

avaliação da aprendizagem -, para que possa desenvolver segundo suas 
possibilidades e características. Para tanto, importa saber como ele é, de 

modo que saibamos atuar com ele. 

 

  Lembrando que aprender não é memorizar, nem estocar informações, mas 

reestruturar sistema de compreensão de mundo dos educandos Perrenoud (2000, p. 49- 50) 

para a abordagem da avaliação formativa destaca como característica fundamental a 

observação contínua: 

Evidentemente, a observação contínua não tem apenas a função de coletar 
dados com vistas a um balanço. Sua primeira intenção é formativa, o que, 

em uma perspectiva pragmática, significa que considera tudo o que pode 

auxiliar os alunos a aprender melhor: suas aquisições, as quais condicionam 
as tarefas que lhe podem ser proposta, assim como sua maneira de aprender 

e de raciocinar, sua relação como o saber, suas angústias e bloqueios 

eventuais diante de certos tipos de tarefas, o que faz sentido para ele o 

mobiliza, seus interesses, seus projetos, sua auto-imagem como sujeito 

mais ou menos capaz de aprender, seu ambiente escolar e familiar. 

 Inclui ainda, que essa avaliação formativa “não tem motivos para ser padronizada, 

nem notificada aos pais ou à administração” (PERRENOUD, 2000, p.50), mas um 

instrumento do professor para seu próprio uso, de modo que ele análise seus métodos e 

planeje suas aulas possibilitando aprendizagens a partir das dificuldades e habilidades das 

crianças. Entretanto, a Lei nº 12.796, de 2013, que alterou a LDB 9394/96, no artigo 31 

declara que a escola deve emitir um documento para apresentação do desenvolvimento e 

aprendizagem da criança para seus responsáveis. 



20 

 

 Perrenoud (1999) quando descreve sobre a avaliação entre as duas lógicas, praticada 

nas escolas sob a criação de hierarquias de excelência, uma a serviço da seleção e outra a 

serviço das aprendizagens, na obra Avaliação: Da excelência à regulação das aprendizagens 

entre duas lógicas, diz: “Uma avaliação mais formativa não toma menos tempo, mas dá 

informações, identifica e explica erros, sugere interpretações quanto às estratégias e atitudes 

dos alunos” (PERRENOUD, P. 1999, p.68).  

 A avaliação formativa para Hadji (p. 68, 2001) busca resultados de investigações: 

[...] Embora a avaliação, sobretudo com intenção formativa, deva 

imperativamente torna-se informativa, ela só existe com a condição de se 

pronunciar sobre a adequação da realidade às expectativas. Embora o 
essencial, para uma avaliação com intenção formativa, seja integrar-se em 

um processo pedagógico, o ato de avaliação não deixa de permanecer 

autônomo e necessário, necessário em sua autonomia.  

Os resultados para Luckesi (2011, p.58), quando esse descreve uma avaliação 

operacional, que é a busca por melhores resultados, segue esse mesmo objetivo, pois ela 

“subsidia o investimento na busca da realização dos objetivos estabelecidos, à medida que 

consiste em um modo de investigar para intervir, tendo em vista os melhores, resultados”. 

A autonomia descrita por Hadji (2001) leva-nos a refletir o que Hoffmann (1993) 

escreveu (1993, p. 84):  

É preciso ultrapassar a sistemática tradicional de buscar os absolutamente 
certos e errados em relação às respostas do aluno e atribuir significado ao 

que se observa em sua tarefa, valorizando ideais, dando importância a suas 

dificuldades, sugerindo-lhe o seu próprio prestar atenção. O respeito e a 
valorização de cada tarefa favorece a expressão por ele de crenças 

verdadeiramente espontâneas. 

 

 Logo, o ato de avaliar na Educação Infantil está no sentido de acompanhar e 

organizar métodos pedagógicos para ofertar atividade que possibilitem os alunos adquirirem 

habilidades e conhecimentos ao longo do tempo nesse nível de ensino e desenvolverem todas 

as suas capacidades. Como afirma Fernandes quando discute sobre currículo e avaliação na 

Educação Básica em Indagações sobre Currículo (2007, p. 29): 

As práticas avaliativas na Educação Infantil, de um modo geral, primam 

pela lógica da inclusão das crianças com os instrumentos que serão usados 

no processo de avaliação, sejam referenciados nos programas gerais ou no 

estágio de desenvolvimento dos estudantes reais existentes em uma sala de 
aula, devem, portanto, partir de uma especificação muito clara do que 

pretendem avaliar.  
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Assim é essencial que o professor comprometa-se em mudar sua didática, quando 

necessário, para contribuir com melhores situações de aprendizagem a partir do que pode ser 

visto nas análises de resultados da avaliação continuada de seus alunos. 

2.3 DIFICULDADES PARA AVALIAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Para avaliar os resultados de atividades desenvolvidas nessa primeira etapa da 

Educação Básica, o docente necessita conhecer como se desenvolve o processo de 

construção de conhecimento e principalmente saber as características de cada aluno, assim 

terá menos dificuldade em possibilitar para eles situações de aprendizagem. Assim, 

Hoffmann (2012, p. 25) diz: 

A permanente curiosidade dos professores sobre as crianças é premissa 

básica da avaliação em Educação Infantil, e não a intenção de julgar como 

positivo ou negativo o que uma criança é ou não capaz de fazer e de 

aprender. 

 Com isso a autora abriu uma discussão: quais são as armadilhas que o professor está 

sujeito a cair quando se está avaliando? Sabemos que nem todos os dias as crianças estão 

dispostas a fazer a atividade planejada para o dia, se o professor não conhecer seu aluno e 

verifica que esse não fez ou fez de forma inadequada, provavelmente pode não conseguir 

avaliar da maneira certa. Ou mesmo como descreve Hoffmann (2012, p.67-68): 

 
Centrado em sua própria ação e “tarefa” a cumprir, o professor pode correr 

o perigo de não observar verdadeiramente cada criança, suas perguntas, 
dificuldades e descobertas. Quando muito, poderá dar-se conta do grupo 

todo no sentido de perceber como a maioria das crianças se comporta em 

relação à rotina ou às atividades.  

Dessa forma a avaliação não tem mais o sentido de corrigir erros para melhorar a 

prática e muito menos de acompanhamento das aprendizagens. É preciso que a avaliação 

seja feita com perspectiva ampla, saber que cada criança tem sua particularidade e age de 

forma diferente para cada situação que lhe é apresentada, contudo, a avaliação não depende 

somente do querer dela no momento, mas de um todo, o que inclui o ambiente, as outras 

crianças e os adultos envolvidos. “Portanto, a meta de objetividade que a avaliação deve 

perseguir não está ligada a um mero registro de condutas isoladas umas das outras, mas põe 

em jogo uma perspectiva mais ampla” (PANIAGUA; PALACIOS, 2007).  
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A forma de passar os resultados das avaliações das crianças na educação infantil aos 

seus responsáveis, não é tarefa muito fácil também, pois o sentido de avaliação como 

atribuição de notas para os alunos é algo que está enraizado em muitas pessoas, é válido 

lembrar que nesse nível de ensino a avaliação não é feita no sentido de promoção e nem de 

retenção dos alunos, assim Paniagua e Palacios (2007p. 202-203) descrevem: 

Em geral, recomenda-se fazer relatórios à parte para ajustar melhor a 

informação ao destinatário, mas como isso é muito trabalhoso, sobretudo 
quando se pretende reunir informação de tipo qualitativo, muitas escolas 

tiveram o bom senso de optar pela utilização de um mesmo formato, com o 

cuidado de oferecer informação útil para todos os destinatários. Por 
exemplo, a informação pode ser organizada por áreas curriculares- o que 

facilita a transmissão profissional, mas com uma linguagem mais direta 

para permitir a compreensão da família.  

Essa parceria entre a comunidade escolar e a família é muito importante para o 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos, entre outras razões lembremo-nos da 

quantidade de horas que as crianças passam em casa, ela é superior ao tempo que passam na 

escola e o que se é trabalhado na escola os alunos possivelmente refletem em casa, assim 

como o que acontece em casa os alunos levam reflexos para a sala de aula. Para tanto é 

importante saber como destaca Hoffmann (1993, p. 117): 

Os registros de avaliação refletem a imagem da ação desenvolvida pelo 
professor. Tal reflexo tende a ficar nebuloso, falso, quando os códigos a 

serem utilizados não permitem uma representação clara, nítida, 

significativa, do que se observou e do trabalho realizado junto aos alunos. 

Outra dificuldade pode estar na frequência dos alunos. Como avaliar um aluno que 

não é assíduo? Sabe-se que a Educação Infantil não é pré-requisito para a entrada no Ensino 

Fundamental como pode ser vista na organização descrita no artigo 31 da LDB n
o
 9.394, de 

20 de dezembro de 1996: 

I - avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das 

crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 

fundamental;  

II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por 

um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional;  

III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o 

turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral;  

IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, 
exigida a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas;  
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Portanto, se não houver um compromisso por parte dos responsáveis com relação às 

presenças dos alunos, os professores encontrarão grande dificuldade para avaliar. Pois, sabe-

se que na Educação Infantil a avaliação é um acompanhamento das aprendizagens a serem 

desenvolvida durante esse nível de ensino.  

O compromisso do professor com a aprendizagem do aluno destaca-se como um fator 

principal da avaliação na Educação Infantil, pois segundo Paniagua e Palacios (2007, p.194), 

ele deve está disposto, quando necessário, modificar suas ações educativas: 

Um dos objetivos essenciais da avaliação é que sirva para ajustar a ação 

educativa às necessidades de cada criança. Naturalmente, esse objetivo só 
tem sentido quando se está disposto, caso necessário, a modificar a resposta 

educativa em função dos resultados da avaliação. 

Aqui fica claro onde está à centralidade do ensino para os autores, fixamente ligada 

ao aluno, destacam que é preciso o docente estar comprometido com a aprendizagem do 

aluno, de modo que consigam fazer a avaliação a partir do feedback diário das crianças em 

relação as seus métodos de ensino. Os autores apontam como critério de geral para 

avaliação: “é conhecer a seqüência das aprendizagens, para poder situar cada menina e 

menino no ponto em que se encontra e então trabalhar o próximo ‘degrau” (PANIAGUA; 

PALACIOS, 2007, p.198). Ainda para os autores (p. 199): 

 

Ninguém discorda de que a forma privilegiada de avaliação na educação 

infantil é a observação da conduta espontânea do menino e da menina nas 
diversas atividades – mais livres ou mais dirigidas, mas individuais ou mais 

grupais – ao longo de sua vida na escola.  

 

Paniagua e Palácio convergem (2007) com Hoffmann (1993) e Luckesi (2011) 

quando destacam a observação como forma de reconhecimento das aquisições e construções 

de seus alunos no decorrer do processo de aprendizagem. 

 

2.4  INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

O conceito de criança inserido no currículo da Educação Infantil está organizado, de 

modo que haja no ambiente escolar a valorização das experiências delas, incorporando-as no 

cotidiano escolar, assim os instrumentos de avaliação seguirão o objetivo de acompanhar as 

aprendizagens a partir das metodologias utilizadas. As concepções de currículo e de criança 

orientam no desenvolvimento dos instrumentos que servem para acompanhar a prática 
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pedagógica nas instituições de ensino, os princípios para essa construção, segundo Micarello 

(2010, p. 06,):   

 a) os instrumentos devem ser capazes de apreender o currículo de forma 

dinâmica, em suas relações com as experiências e os saberes das crianças e 
de suas famílias; b) são necessárias diferentes formas de registro, capazes 

de apreender a dinâmica dos diferentes momentos do cotidiano das crianças 

nas instituições; c) a criança, enquanto sujeito histórico e de direitos, deve 

ser parceira nos processo de acompanhamento e registro da prática 

pedagógica. 

A autora destaca ainda, a importância do planejamento das práticas e a avaliação dos 

resultados desta, “[...] por isso é importante que os professores e professoras reservem, em 

seus planejamentos, um espaço para registrar as reações das crianças ao que foi proposto, os 

pontos positivos e negativos percebidos no desenvolvimento das atividades” (MICARELLO, 

2010, p. 06), com isso eles poderão reajustar seus métodos no sentido de ofertar uma boa 

qualidade de ensino às crianças. 

Para isso, registrar o que pode ser observado das atividades com as crianças 

disponibilizam aos professores saberem como intervir e até mesmo com propor atividades 

segundo as especificidades de cada um. Levando em consideração Micarello (2010, p. 07) 

que: 

O dia a dia com as crianças oferece muitos momentos que exigem que o 
professor exercite sua capacidade de observá-las para decidir sobre a 

melhor maneira de intervir. Como a criança e a família vivem o momento 

de chegada à instituição? Como a criança reage à presença dos diferentes 

adultos que interagem com ela? Como reage à presença de outras crianças e 
que reações provoca nas outras crianças? Que atitudes adota quando brinca 

sozinha ou com os companheiros? Como responde às propostas feitas pelo 

professor? Por quais temas e/ou objetos mais se interessa? Que tipo de 
relações estabelece com os elementos da natureza? 

Tais questões levam ao professor sistematizar sua metodologia acompanhando os 

processos de ensino-aprendizagem, conhecendo a singularidade de seus alunos para trabalhar 

a partir delas. Micarello (2010, p.09) considera que além desses registros os docentes 

precisam elaborar outros instrumentos, como o portfólio: 

Muitos professores têm o hábito de agrupar as produções das crianças em 
varais, caixas ou pastas. Essas produções podem ser melhor organizadas em 

portifólios, que são coleções de materiais que registram diferentes 

momentos e vivências das crianças na instituição. 
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E o relatório, “uma estratégia para conservar os produtos da observação dos docentes 

e um meio para refinar esse olhar observador, permitindo um conhecimento cada vez mais 

aprofundado do grupo de crianças” (MICARELLO, 2010, p. 10) com o objetivo de: 

Os relatórios de avaliação devem captar as diferentes dimensões envolvidas 

nas experiências das crianças no grupo, ou seja, eles devem trazer a 

integralidade das crianças enquanto seres dotados de sentimentos, afetos, 
emoções, movimentos e cognição. A referência para elaborá-los deve ser a 

própria criança, e não critérios previamente estabelecidos aos quais se 

espera que ela corresponda.  

Nesse sentido, o relatório avalia todo o trabalho pedagógico agregando as 

experiências individuais e coletivas das crianças, sem o sentido de classificação mas de 

proporcionar aos alunos uma boa qualidade de ensino favorecendo os avanços e oferecendo 

oportunidades para o pleno desenvolvimento das possibilidades (MICARELLO, 2010), 

cumprindo o objetivo da Educação Infantil descrito na LDB n
o
 9.394/96. 

Uma das mudanças feita na LDB n
o
 9.394/96 a partir da Lei nº 12.796, de 4 de abril 

de 2013, refere-se a emissão de um instrumento de avaliação que deve ser entregue aos 

responsáveis das crianças, como descreve o artigo 31: “V- expedição de documentação que 

permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança”. Para tanto, é 

necessário que o docente disponha registro desses processos, tendo em vista o que Hoffmann 

(1993, p. 118) diz: 

Os registros do acompanhamento dos alunos só podem constituir-se ao 
longo do processo. [...] Assim, se o professor fizer apenas o registro das 

notas dos alunos nos trabalhos, ele não saberá descrever, após um tempo, 

quais foram as dificuldades que cada aluno apresentou, o que ele fez para 
auxiliá-lo a compreender aquele aspecto. [...] Registros significativos são 

construídos pelo professor ao longo do processo. Sua forma final é apenas 

uma síntese do que vem ocorrendo, uma representação do vivido. 

 

A autora ainda ressalta que os registros oferecem do processo de ensino-

aprendizagem, sendo este uma imagem de um trabalho realizado.  Quando descreve sobre 

observar e avaliar os alunos em situações de aprendizagem, a observação, o uso do portfólio 

e diário, como um instrumento leva o docente a escrever suas interpretações e saber registrar 

o progresso de seu aluno como destaca Perrenoud (2000, p.49): 

[...] Todavia, não basta conviver em aula com um aluno para saber observá-

lo, nem observá-lo com atenção para identificar claramente suas aquisições 

e modos de aprendizagens. Sem empregar uma instrumentação pesada, 
pouco compatível com a gestão da classe e das atividades, é importante que 

o professor saiba determinar, interpretar e memorizar momentos 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.796-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.796-2013?OpenDocument
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significativos que, em pequenos toques, contribuem para estabelecer um 

quadro de conjunto do aluno às voltas com diversas tarefas. O recurso 

conjunto de um portfólio e de um diário pode facilitar esse trabalho.  

 Essa observação é considerada uma busca para melhorar a aprendizagem dos alunos, 

de forma que o docente possa atualizar e registrar as aquisições de conhecimentos em 

portfólios e/ou diário. Sabe-se que cada pessoa interpreta o observável de maneira própria e 

única, portanto é importante que o professor ultrapasse as fichas classificatórias de avaliação 

e os pareceres descritivos roteirizados para que de forma autônoma registrem a avaliação. 

Paniagua e Palacios (2007) descrevem que para o registro de tais informações as 

preferências dos professores, muitas vezes percorrem pelas anotações fechadas e com 

anotações rápidas ou mais abertas e bem elaboradas, tanto pela quantidade de aluno como 

pela rotina que deve ser seguida durante o dia. Outra forma de analisar com calma seus 

alunos, são os vídeos de curta ou longa duração, o professor pode fazer de alguma atividade 

ou de um momento livre deles. Existem muitas possibilidades para avaliação e o professor 

deve buscar aquela que lhe é favorável, ou mesmo possível de fazer. Assim, podemos 

concordar que Paniagua e Palacios, (2007, p. 201): 

 

Nunca será demais insistir que a única avaliação que tem sentido é a feita 

de forma bastante continuada. O hábito de incorporar a observação e o 

registro no cotidiano é a melhor forma de assegurar essa continuidade, 
ainda que inevitavelmente, não se possa dedicar muito tempo a ela. 

 

Para isso é importante que os professores tenham um bom relacionamento com os 

familiares e saibam passar as informações contidas no relatório bimestral, sob a forma de 

entrevista ou mesmo observações de rodapé nos relatórios. É preciso que eles entendam as 

informações e contribuam com o processo de aprendizagem de suas crianças. Portando, deve 

haver um cuidado com as informações contidas nesses relatórios, pois segundo Hoffmann 

(1993, p. 132): 

Perigosamente tal relatório torna-se superficial em seu linguajar rebuscado 

e é feito comparativamente, reforçando a classificação do aluno em melhor 
ou pior do que os outros colegas em cada aspecto apontado. Sobre cada 

estudante busca-se o que dizer em relação a todos os aspectos apontados 

no roteiro, mesmo que não sejam relevantes. [...] Algumas vezes, esse é 

pré-determinado pelas escolas e os professores os seguem. Outras vezes, 
os próprios professores estabelecem tais roteiros e uniformizam os 

relatórios de todo um grupo de crianças. 

 

Para a elaboração desses relatórios também Paniagua e Palacios (2007, p. 203) 

orientam como podem ser feitos: 
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Outra decisão importante é optar entre os relatórios abertos e fechados. É 

inegável a riqueza do relatório aberto, no qual se escreve sobre a criança 

com uma certa espontaneidade, embora seguindo um determinado roteiro. 
Esse tipo de relatório é caloroso, muito personalizado, permite refletir 

melhor os aspectos qualitativos e focalizar as peculiaridades de cada 

menino e de cada menina. Infelizmente, isso é trabalhoso demais, e nem 
sempre se dispõe de tempo suficiente. No outro extremo, está o relatório 

fechado, no qual se registra o grau de consecução de uma série de 

indicadores preestabelecidos; por seu estilo, esse tipo de relatório tende a se 

transformar em verdadeiros boletins de notas no mais tradicional estilo 

escolar, com todos os seus inconvenientes. 

 A preocupação com notas não pode ser o foco na Educação Infantil, ainda que os 

responsáveis pela criança tenham o conceito de avaliação como atribuição de notas. Os 

professores devem ter o domínio do significado de avaliar as aprendizagens desse nível. 

Segundo Hoffmann (1994), avaliar os resultados é uma prática perigosa e exige uma reflexão 

antes da ação, pois “[...] a avaliação é a reflexão transformada em ação, essa, que nos 

impulsiona a novas reflexões”. (p. 18). Assim ela deixa de ser uma atribuição de notas para 

os resultados aparentes e passa a ser a busca pela compreensão das dificuldades dos 

educandos. Como ressalta Fernandes (2007, p. 29): 

Podemos fazer algumas considerações em relação aos instrumentos que 
podem ser utilizados ou construídos com a finalidade de acompanhar a 

aprendizagem dos estudantes, em vez de fazer uma medição pontual do seu 

desempenho. [...] Instrumentos que revelam um processo de avaliação 
muito voltado ao acompanhamento das aprendizagens e desenvolvimento 

das crianças, ou seja, uma avaliação incorporada ao cotidiano e ao 

planejamento diário. [...] na Educação Infantil, os (as) professores (as), de 

um modo geral, já realizam uma avaliação muito próxima da formativa, 
uma vez que exercem uma avaliação mais contínua do processo das 

crianças, desvinculada da necessidade de pontuá-la com indicadores 

numéricos ou de outra ordem, para fins de aprovação. 

 

Contudo, vale destacar que a partir da avaliação o docente saberá como e quais as 

intervenções necessárias para cada criança nos momentos disponibilizados a elas, 

registrando sempre quando necessário os avanços escrevendo-os como um acompanhamento 

da evolução de cada aluno, não esquecendo as suas dificuldades e habilidades desenvolvidas 

ao longo do processo de ensino e aprendizagem. Caso necessário transferir às próximas 

professoras esse relatório, oferecendo a essa oportunidade de verificar a trajetória já traçada 

pelo seu futuro aluno. 

Em Porto Velho foi apresentado em 2008 a Proposta Político Pedagógica para 

Educação Infantil para o município. Em relação à avaliação dessa etapa de ensino, dois 
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exemplos de instrumentos são disponibilizados para a avaliação inicial e a formativa ou 

continua (2008, p. 203-204): 

 

Quadro 1: Modelo de Ficha de Avaliação Inicial apresentado pela SEMED 

AVALIAÇÃO INICIAL 

ESTADO DE SAÚDE GERAL 

Informações quanto: Sim Não 

Vacinações.   

Problemas específicos.   

Tratamento médico.   

Indicações e recomendações significativas do médico.   

DADOS DE AUTONOMIA E SOCIABILIDADE 

ITEM A SER OBSERVADO Observou-se que 

Vai só ao banheiro.  

Linguagem: nível de dificuldades.  

Manifestações afetivas.  

Respostas emocionais.  

Relação com os/as irmãos/as.  

Relação com outras crianças.  

Relação com os adultos.  

Fonte: Proposta Política Pedagógica para Educação Infantil do Município de Porto Velho (2008). 
 

 

Observa-se que este instrumento visa obter as informações das crianças que estão 

entrando na Educação Infantil, então essa primeira avaliação pode ser descrita como 

diagnóstica, onde as respostas a serem preenchidas levarão a docente utilizar as informações 

para realizar seus planejamentos a partir da realidade identificada de cada criança 

individualmente e coletivamente. 

O instrumento para a avaliação Formativa ou Contínua segue o mesmo esquema de 

preenchimento do inicial, como se pode perceber (2008, p. 205-206): 
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Quadro 2: Modelo de Ficha de Avaliação Contínua apresentado pela SEMED 

AVALIAÇÃO CONTÍNUA 

DESENVOLVIMENTO DO ESQUEMA CORPORAL 

ITEM A SER OBSERVADO SIM NÃO 

Identifica a imagem corporal.   

Discrimina adequadamente as percepções sensoriais.   

Realiza movimentos e deslocamentos controlados.   

Organiza e estrutura o espaço e o tempo.   

Tem adquiridos hábitos elementares.   

Desenvolve habilidades manipulativas.   

DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE 

ITEM A SER OBSERVADO SIM NÃO 

Possui uma imagem positiva de si mesmo/a.   

Outros aspectos básicos da personalidade.   

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

ITEM OBSERVADO  

Atitude frente aos companheiros (as).  

Atitude diante do(a) professor(a).  

Atitude diante do material.  

Atitude em relação ao jogo.  

Atitude diante do trabalho.  

Atitude durante a rotina diária.  

Outras atitudes.  

DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL 

ITEM A SER OBSEVADO RESULTADO 

Expressão e compreensão oral.  

Expressão plástica.  

Expressão musical.  

Expressão corporal e dramática.  

Identifica e escreve os números e quantidades.  

Realiza adequadamente operações lógico-matemáticas.  

Fonte: Proposta Político Pedagógica para Educação Infantil do Município de Porto Velho (2008). 
 

  

Nesse exemplo de instrumento a avaliação, além de servir para os planejamentos das 

práticas pedagógicas, faz também um levantamento, a partir de observações continuas dos 

momentos de aprendizagens, das aprendizagens construídas ao longo do processo educativo, 

tendo sempre em vista o que essa etapa de ensino pretende desenvolver.   
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3 BASES LEGAIS NACIONAIS E LOCAL DA AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL  

 

 

A avaliação na Educação infantil tem o sentido de dar norte para reflexões da prática 

a ser realizada pelos docentes, ou seja, a partir dela o professor saberá quais são os passos 

que ele deve segui, planejando ou re-planejando quando necessário seus métodos e práticas 

aplicadas. Machado (2000, p.24) destaca que: 

 

No pouco que a LDB quis falar especificamente sobre educação infantil 

incluiu a questão da avaliação, para deixar claro que ela não pode ser feita 

com o objetivo de aprovação ou de passagem de uma etapa ou nível para 

outro, muito menos para verificar o preparo para ingressar na 1ª série (o 
famigerado vestibulinho). Sua única finalidade é o acompanhamento e 

registro do desenvolvimento da criança. 

 

Com ela os docentes passam a conhecer seus alunos de forma individualizada diante 

de cada momento oportunizado a ela. No Artigo 31 da LDB n° 9394/96 é apontada a 

finalidade da avaliação na educação infantil: “avaliação mediante acompanhamento e 

registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso 

ao ensino fundamental”. 

Para bem desenvolvê-la nas instituições de ensino as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Infantil (2010) declara que a avaliação deve ser feita levando em 

consideração: 

A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações 

das crianças no cotidiano; Utilização de múltiplos registros realizados por 
adultos e crianças (relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.); 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); 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; A não 

retenção das crianças na Educação Infantil. 

 

Como se pode ver, essa prática de avaliação busca os melhores caminhos para 

orientar o desenvolvimento e as aprendizagens das crianças. O que leva o docente a verificar 

desde as atividades propostas, o modo como foram realizadas, as instruções e apoios 

oferecidos às crianças individualmente e no coletivo, a forma como ele respondeu às 

manifestações e às interações das crianças, os agrupamentos que as crianças formaram, o 

material oferecido, espaço e até tempo garantidos para a realização das atividades.  
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Os Parâmetros de Qualidade para Educação descrevem avaliação a partir da 

perspectiva descrita na LDB nº 9394/96 sobre a Educação Infantil que destaca a concepção 

dessa etapa de ensino como complemento da ação familiar e comunitária, ou seja, o 

compartilhamento das responsabilidades da família com a comunidade e o poder público: 

A avaliação na Educação Infantil é definida a partir dessa concepção de 
desenvolvimento integrado, e assim deve ser processual acontecendo de 

forma sistemática e contínua. Seu acompanhamento e registro têm objetivos 

de diagnóstico e não de promoção ou retenção, exigindo a redefinição das 
estratégias metodológicas utilizadas com as crianças de 0 até 6 anos de 

idade. 

Com isso o professor planeja e reflete quais as possibilidades de desenvolvimento e de 

aprendizagem ele está possibilitando às crianças, o que lhe gera a possibilidade de aperfeiçoar 

seus métodos, verificando em que esse está contribuindo ou dificultando as possibilidades de 

expressão da criança.  

A Secretaria Municipal de Educação do município de Porto Velho dispõe de 

documentos orientadores da Educação Infantil a partir dos pressupostos da LDB 9.394/96, e 

do Estatuto da Criança e do Adolescente. De modo geral a resolução N° 24/CME-07 que 

dispõe sobre as normas para avaliação do sistema municipal de ensino de Porto Velho 

estabelece as competências dos estabelecimentos de ensino. 

Segundo esta norma, no processo de avaliação os professores têm condições 

necessárias para avaliar seus alunos, pois convivem diariamente e interagem com eles, sendo, 

portanto um dever acompanhá-los no seu desempenho escolar. Para essa avaliação é 

necessário seguir as diretrizes teórico-metodológicas que nos seus critérios de avaliação leva 

em consideração a autonomia da escola, o seu caráter formativo e diagnóstico.  

Percebe-se que o documento indica que o docente deve entender por avaliação um 

estudo e interpretação dos dados da aprendizagem e de seu próprio trabalho, para que assim 

aja um acompanhamento e aperfeiçoamento do processo de aprendizagem dos alunos, e por 

fim atribuir um valor para os resultados obtidos e deverão ser registrados em documentos, de 

forma a assegurar a autenticidade da vida escolar do aluno e todos esses critérios devem 

constar no Regimento Escolar. 

No dia 12 de setembro de 2014, o Conselho Municipal de Educação aprovou a 

Resolução nº 12/CME-2014 que estabelece normas para a Educação Infantil no sistema 

municipal de ensino de Porto Velho. Nela a avaliação é apresentada no artigo 3º da mesma 

forma que está no artigo 31º das Leis das Diretrizes e Bases: “I- Avaliação mediante 
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acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças sem o objetivo de promoção, 

mesmo para o acesso ao ensino fundamental”. 

A Proposta Política Pedagógica para Educação Infantil do município de Porto Velho 

segue o princípio da avaliação global, onde o acompanhamento individual e coletivo deve 

servir para melhorar a prática pedagógica em função do feedback  das atividades 

desenvolvidas para aprendizagem dos alunos. Como podemos observar (2008, p. 198):  

A avaliação deve estar acontecendo em vários momentos e de acordo com a 

finalidade que queremos; consideramos necessários que aconteçam na 
escola três tipos de avaliação: a avaliação inicial, a avaliação contínua e a 

avaliação formativa. Acreditamos que a observação direta e sistemática é 

considerada a principal técnica do processo de avaliação. Não podemos 

esquecer que a/o professora/o deve buscar avaliar também o processo de 

ensino. 

Para se alcançar o fim que se esperam, segundo essa proposta, os resultados não 

dependem somente das observações dos professores, mas também de um diálogo contínuo 

com as famílias. De tal modo é possível formular estratégias e propostas educativas 

adequadas para cada criança, tendo uma visão completa desta.  

A avaliação inicial é a primeira necessidade descrita na proposta, desta forma (2008, 

p.202-203):  

A avaliação inicial deve realizar-se sempre que uma criança comece sua 
escolaridade em uma determinada escola. No Projeto pedagógico a equipe 

docente deve: a) Definir como ela vai se realizar, que instrumento(s) devem 

ser utilizados, que informação e colaboração se solicitará dos pais, entre 

outras coisas. b) Refletir sobre as medidas necessárias de coordenação para 
trabalhar a relação Escola/Família. 

 

Além disso, disponibiliza um quadro para as escolas preencherem e coletarem as 

informações iniciais das crianças a respeito: do estado de saúde, autonomia e sociabilidade. 

Identificando de modo geral as características do aluno, antes de sua entrada na escola. 

A avaliação Formativa ou Contínua acontece durante o processo educativo da 

criança. Como é descrito na Proposta de Porto Velho (2008, p. 204-205): 

A avaliação formativa ou contínua tem como referência os objetivos que 
cada professora/or, ou equipe docente, estabelece para cada unidade da 

programação, a partir dos objetivos gerais da etapa. Para a avaliação 

contínua a equipe docente deve: a) Definir os procedimentos e instrumentos 

de avaliação, os registros e instrumentos que vão utilizar; os momentos 
mais significativos para realizá-la; como se realizará a observação direta 

das crianças, etc. b) Definir o conteúdo e o formato do relatório anual de 

avaliação que elaborará a/o professora/o ao finalizar cada semestre, a partir 

dos dados obtidos através da avaliação contínua. 
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Nesse processo todas as avaliações têm o objetivo de verificar o que as atividades 

proposta para os alunos estão possibilitando enquanto desenvolvimento, tendo em vista os 

objetivos gerais para essa etapa de ensino, em busca do desenvolvimento do: esquema 

corporal, desenvolvimento social e intelectual. 

Como a SEMED ainda não elaborou outro documento dessa natureza, esta proposta é 

base para desenvolvimento das políticas educacionais de práticas pedagógicas das escolas de 

que ofertam a Educação Infantil no município de Porto Velho. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA E APRESENTAÇÃO E 

ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

 Neste capítulo apresentaremos os procedimentos metodológicos utilizados no 

desenvolvimento da pesquisa e os dados coletados. Além disso, também serão apresentadas 

nossas análises elaboradas a partir dos dados coletados e à luz dos fundamentos legais e 

teóricos estudados. 

 

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

4.1.1 Objetivos da pesquisa 

 Apresentamos nesta seção a abordagem metodológica da pesquisa que foi realizada 

com a intenção de buscar respostas para as questões: Quais são as concepções das 

professoras da educação infantil sobre a avaliação do desenvolvimento e da aprendizagem 

das crianças de quatro e cinco anos? Quais instrumentos utilizam? A partir daí buscamos 

analisar as concepções de avaliação das professoras de educação infantil a partir do 

questionário respondido.  

 Em busca de respostas para nossa pergunta e na tentativa de alcançarmos o objetivo 

geral definido, definimos os seguintes objetivos específicos: 

 Levantar os documentos legais que regulamentam a avaliação na Educação Infantil 

em âmbito nacional e no município de Porto Velho;  

 Identificar os instrumentos utilizados pelas professoras na avaliação do processo de 

ensino, aprendizagem e desenvolvimento das crianças de quatro e cinco anos da Educação 

Infantil, de duas escolas da área urbana do município de Porto Velho;  

 Identificar a concepção de avaliação apresentada no Projeto Pedagógico das 

Escolas de Educação Infantil pesquisadas; 

 Analisar as concepções de avaliação das professoras de educação infantil a partir 

dos referencias teóricos definidos.  

 Para alcançarmos o objetivo, organizamos pesquisa em três fases. A primeira foi a 

revisão da literatura, o que segundo Moresi (2003) é uma fase da pesquisa em que se deve 

procurar o que já foi escrito em relação a essa, quais lacunas ainda precisam ser preenchidas: 

“A revisão de literatura é fundamental, porque fornecerá elementos para você evitar a 

duplicação de pesquisas sobre o mesmo enfoque do tema.” (p. 28).  
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 A segunda fase foi o levantamento dos dados, etapa que segundo Lakatos e 

Marconi (2003, p.165), já se deve ter os instrumentos e técnicas elaborados e treinados: 

Etapa da pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados 
e das técnicas selecionadas, a fim de se efetuar a coleta dos dados· 
previstos. É tarefa cansativa e toma, quase sempre, mais tempo do que se 

espera. Exige do pesquisador paciência, perseverança e esforço pessoal, 

além do cuidadoso registro dos dados e de um bom preparo anterior. Outro 

aspecto importante é o perfeito entrosamento das tarefas organizacionais e 
administrativas com as científicas, obedecendo aos prazos estipulados, aos 

orçamentos previstos, ao preparo do pessoal. Quanto mais planejamento for 

feito previamente, menos desperdício de tempo haverá no trabalho de 

campo propriamente dito, facilitando a etapa seguinte.  

O local para coleta de dados foram quatro escolas da rede municipal de Porto Velho, 

sendo três escolas de Educação Infantil e uma que oferta, além da primeira etapa da 

Educação Básica, também o Fundamental, tendo em vista o escasso tempo disponível para 

pesquisa, a distância entre as escolas e as disponibilidades das professoras para responderem 

o questionário.  

A terceira fase foi a análise dos dados coletados, descrita por Lakatos e Marconi 

(2003, p.168) como parte mais detalhada da pesquisa: 

Na análise, o pesquisador entra em maiores detalhes sobre os dados 

decorrentes do trabalho estatístico, a ftm de conseguir respostas às suas 

indagações, e procura estabelecer as relações necessárias entre os dados 

obtidos e as hipóteses formuladas. Estas são comprovadas ou refutadas, 

mediante a análise. 

Com isso o objetivo da pesquisa foi alcançado, sendo possível desenvolver uma 

análise crítica das concepções de avaliação dos professores da etapa de Educação Infantil, 

com base nas concepções identificadas a partir dos instrumentos avaliativos utilizados pelas 

docentes e as abordagens teóricas estudadas.  

Conforme Bardin (1995, p. 32): “[...] Qualquer comunicação, isto é, qualquer 

transporte de significações de um emissor para um receptor controlado ou não por este, 

deveria poder ser escrito, decifrado pelas técnicas de análise de conteúdo.” 

Buscamos analisar os documentos oficiais presentes na escola, tendo em vista o que 

descreve Bardin (p. 45, 1995) sobre tais dados de pesquisa: 

O que é análise documental? Podemos defini-la como uma operação ou um 

conjunto de operações visando representar o conteúdo de um documento 
sob uma forma diferente da original, a fim de facilitar num estado ulterior, 

a sua consulta e referenciação. Enquanto tratamento da informação contida 
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nos documentos acumulados, a análise documental tem por objectivo dar 

forma conveniente e representar de outro modo essa informação, por 

intermédio de procedimentos de transformação.  

Para a autora essa análise é como um ato de trabalhar as informações contidas nos 

documentos para atingir o objetivo de representá-las com outra forma. Em nosso caso, a 

análise foi dos documentos que definem o funcionamento das escolas. A coleta de dados foi 

realizada a partir das visitas para entregas dos termos de aceites e questionários foi outubro 

de 2014.  

 

4.1.2 Abordagem e tipo de pesquisa  

 

A abordagem qualitativa é compreendida por Bogdan e Biklen (1994 apud 

PACÍFICO, 2010, p. 87-88) como aquela que: a fonte direta dos dados é o ambiente natural, 

cujo investigador é o instrumento principal; a investigação qualitativa é descritiva, pois os 

dados coletados são em forma de palavras e não em números. “Os resultados escritos contêm 

citações feitas com base nos dados para ilustrar e substanciar a apresentação. Os dados 

incluem transcrições de entrevistas [...]”; interessa à investigação qualitativa mais o processo 

do que somente os resultados dentre outras. No entanto, os autores destacam que nem todos 

os estudos considerados qualitativos necessariamente dão conta de todas as suas 

características, de forma que nem todas serão encontradas em todos os estudos qualitativos. 

Desta forma, esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma perspectiva qualitativa 

por objetivar uma análise das respostas escritas e instrumentos de professores da Educação 

Infantil, pré-escola, de escolas municipais de Porto Velho, sabendo que esse método parte da 

busca pela compreensão do fenômeno a ser estudado com o maior grau de profundidade da 

questão levantada, tendo em vista o que escreve Bardin (p. 115, 1995):  

 
A análise qualitativa apresenta certas características particulares. É valida, 

sobretudo, na elaboração das deduções especificas sobre um acontecimento 

ou uma variável de inferência precisa, e não em inferência gerais. Pode 

funcionar sobre corpus reduzidos e estabelecer categorias mais 
descriminantes, visto não estar ligada, enquanto análise qualitativa, a 

categoria que dêem lugar a frequências suficientemente elevadas, para que 

os cálculos se tornem possíveis.  

Desse modo, pode-se caracterizar o objetivo da pesquisa qualitativa como forma de 

desenvolver uma familiaridade com a situação-problema, o que proporciona ao pesquisador 
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a oportunidade de explorar e interrogar as informações descrevendo a natureza da questão a 

partir de uma análise crítica dos fatos.  

Seguindo a característica denominada por Gerhardt e Silveira (2009): 

 

As características da pesquisa qualitativa são: objetivação do fenômeno; 

hierarquização das ações de descrever, compreender, explicar, precisão das 

relações entre o global e o local em determinado fenômeno; observância 
das diferenças entre o mundo social e o mundo natural; respeito ao caráter 

interativo entre os objetivos buscados pelos investigadores, suas 

orientações teóricas e seus dados empíricos; busca de resultados os mais 
fidedignos possíveis; oposição ao pressuposto que defende um modelo 

único de pesquisa para todas as ciências.  

 

Segundo os autores, a pesquisa qualitativa preocupa-se com os aspectos da realidade, 

independente de ser ou não quantificados, objetiva sempre a compreensão da situação ou do 

objeto estudado. A análise de dados comparativas das respostas foi analisada, tendo em vista 

o que definem Lakatos e Marconi (2003): “[...] o estudo das semelhanças e diferenças entre 

diversos tipos de grupos, [...] contribui para uma melhor compreensão do comportamento 

humano”. Para os autores a pesquisa qualitativa “realiza comparações, com a finalidade de 

verificar similitudes e explicar divergências.” (LAKATOS; MACONI, 2003, p.107).   

Trabalhamos como estudos bibliográficos, pesquisa de campo e pesquisa documental 

e consideramos documentos a legislação que trata da educação infantil e os instrumentos 

utilizados pelas professoras. 

 

4.1.3 Instrumentos utilizados para coleta de dados 

Para coletar dos dados foram necessários os documentos oficiais, a solicitação para 

pesquisa nas escolas, emitida pelo Departamento de Ciências da Educação, da UNIR, o 

termo de aceite para as professoras que aceitaram colaborar com pesquisa, além dos 

questionários para cada professora. Utilizamos questionário e trabalhamos com o conceito de 

Lakatos e Marconi (2003, p. 201): “Questionário é um instrumento de coleta de dados, 

constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e 

sem a presença do entrevistador”.  

O questionário utilizados para a coleta de dados junto às professoras da Educação 

Infantil foram respondidos por seis professoras atuantes desta área, composto por questões 

abertas solicitando informações acerca do problema estudado para as análise e conclusões 

que serão discutidas a seguir. Foram aplicados no mês de outubro de 2014, pela acadêmica, 

em escolas que ofertam essa primeira etapa da educação básica. 
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4.1.4 Local e sujeitos da pesquisa  

 

Este estudo foi desenvolvido no município de Porto Velho, capital do Estado de 

Rondônia, em quatro escolas municipais que ofertam a Educação Infantil. Sendo três 

somente de Educação Infantil e uma que oferta também o ensino fundamental, uma extensão 

de outra escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental.  Destas, somente duas 

disponibilizaram a Proposta Política Pedagógica para análise, uma entregou a proposta do 

município declarando que essa era a proposta seguida pela escola e todas permitiram a 

aplicação do questionário com as professoras da pré-escola.   

Iniciemos com a caracterização dos sujeitos desta pesquisa, apresentando formação e 

atuação na Educação Infantil, de acordo com o quadro abaixo: 

Quadro 3: Perfil das professoras 

Professoras 

Tempo de 

Atuação na 

Educação 

Infantil 

Formação 

Ano de 

conclusão 

da 

Graduação 

A 4 anos 

Graduação: Pedagogia 

Pós-Graduação: Orientação, Supervisão e Gestão 

Escolar 

 

2010 

B 3 anos Graduação: Pedagogia 
 

2009 

C 8 anos Graduação: Pedagogia 
 

2004 

D 6 anos Graduação: Pedagogia 
 

2008 

E 15 anos 
Graduação: Pedagogia 

Pós-Graduação: Gestão Escolar 
 

2008 

F 4 anos 
Graduação: Pedagogia 

Pós-Graduação: Psicopedagogia Institucional 
 

2010 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do questionário aplicado às professoras em outubro de 2014. 

                                                                                              

 

Todas possuem graduação em Pedagogia, somente as professoras A, E e F possuem 

pós-graduação. A professora E possui mais experiência na área, com 15 anos de docência na 

Educação Infantil. Entretanto, só obteve sua graduação em Pedagogia em 2008, ou seja, 

durante nove anos ela atuou nessa área somente com o magistério. Já as professoras A e B 

possui a menor quantidade de tempo, 3 anos. As professoras A e F além de terem graduado 

no mesmo ano, têm a mesma quantidade de tempo atuando nessa etapa de ensino. A 

professora A e B, assim como a C e D, atuam nas mesmas escolas, em horários distintos, as 

outras são de escolas diferentes. A professora F atua na escola que também oferta o Ensino 

Fundamental. 
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4.2 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

Apresentamos neste capítulo a análise dos dados coletados a partir dos questionários. 

As questões respondidas nos questionários serão discutidas identificando a presença da 

concepção de avaliação na educação infantil descrita pelas professoras e os instrumentos de 

avaliação por elas utilizados. 

As respostas dadas pelas professoras para os questionários aplicados nas escolas serão 

aqui apresentadas e analisadas a partir do referencial teórico estudado, com o objetivo de 

compreender as concepções de avaliação e os instrumentos utilizados por elas com crianças 

de quatro e cinco anos da etapa da educação básica, a Educação Infantil. 

Os questionários foram respondidos pelas professoras da Pré-II, última fase da 

Educação Infantil. Buscou-se analisar, a partir das respostas das professoras, como ocorre o 

processo de avaliação da aprendizagem, para então levantas algumas informações que nos 

ajudassem a responder a questão inicial: Quais as concepções de avaliação das professoras 

da educação infantil? A outra fonte de informações foi o levantamento dos instrumentos 

utilizados para a avaliação do desenvolvimento da prática pedagógica das docentes dessa 

área. 

Visando garantir o anonimato das professoras, conforme termo de consentimento 

assinado, as mesmas foram identificadas neste trabalho como professora A, B, C, D, E, F. Os 

dados obtidos foram levantados a partir de um questionário com perguntas abertas, realizado 

no mês de outubro de 2014, composto por questões voltadas à avaliação e os instrumentos 

utilizados para o registro do acompanhamento do desenvolvimento e aprendizagem das 

crianças da Educação Infantil. A partir de suas respostas buscamos identificar as concepções 

das professoras sobre a avaliação e analisá-las a partir do referencial teórico e legal estudado. 

Das professoras que concordaram em colaborar com a pesquisa somente duas 

disponibilizaram-nos os instrumentos que utilizam para fazer a avaliação da aprendizagem 

de seus alunos ao longo do seu processo de ensino. A coordenadora da escola onde a 

professora C atua, disponibilizou-nos o instrumento digitalizado e a professora D deu-nos 

uma cópia impressa, a qual foi redigida no computador para apresentação nesta seção. As 

duas apresentam um sistema de legenda para cada tópico avaliado. 
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4.2.1 Analise dos instrumentos disponibilizados pelas professoras 

 

O instrumento avaliativo a seguir é utilizado pelas professoras C e D, por estas 

atuarem na mesma escola, este analisa as crianças de forma singular os aspectos do 

desenvolvimento da oralidade, desenvolvimento gráfico, matemática, artes, ciências sociais e 

naturais, autonomia, organização pessoal e socialização movimento e expressão corporal - 

desenvolvimento psicomotor amplo e fino. 

Retomando as fundamentações expostas anteriormente é valido destacar e confirma o 

que Palacio e Gema (2007) descreveram sobre o instrumento para entregar aos pais ao fim 

de cada bimestre, pelo fato de ser menos trabalhoso e até mesmo pela fala de tempo é que as 

professoras adotam esse tipo de instrumentos, onde as informações sobre do que foi avaliado 

são quantificados. Os autores apontam um aspecto negativo para a adoção deste instrumento, 

o qual ele chama de relatório fechado conforme Palacio e Gema, (2007, p. 203): 

[...] No outro extremo, está o relatório fechado, no qual se registra o grau de 
consecução de uma série de indicadores preestabelecidos; por seu estilo, 

esse tipo de relatório tende a se transformar em verdadeiros boletins de 

notas no mais tradicional estilo escolar, com todos os seus inconvenientes. 

Até a informação mais qualitativa tende a ser quantificada quando se 

avaliar como “sim/não”, “adquirido/ em progresso” ou “alto/médio/baixo”.  

 O questionário disponibilizado segue as características descritas na citação. As 

professoras registram seguindo a legenda: S – Sim, N – Não, AN – Ainda Não, AV - Às 

Vezes e NT – Não Trabalhado, como se pode observar no quadro abaixo: 

 

Quadro 4: Ficha de Avaliação utilizada pelas Professoras C e D. 

Aspectos observados 

Desenvolvimento da oralidade: 

 1º  

BIMESTRE 

2º 

BIMESTRE 

3º 

BIMESTRE 

4º 

BIMESTRE 

Expressa seu pensamento de forma 
organizada 

    

Espera sua vez de falar     

Conta e reconta fatos ou histórias 

com inicio, meio e fim  

    

Transmite recados com clareza     

Argumenta emitindo opiniões     

Desenvolvimento gráfico: 

Reconhece e escreve seu nome sem 

auxílio  

    

Reconhece, lê e escreve as letras 

que formam o alfabeto 
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Reconhece as consoantes, identifica 

e escreve as famílias silábicas 

estudadas 

    

Forma sílabas simples e escreve 
com intervenção 

    

Reconhece os diferentes portadores 

de texto 

    

Realiza as atividades de 
coordenação motora fina 

    

Inicia e conclui suas atividades com 

autonomia 

    

Matemática: 

Faz escrita numérica de 0 a 15     

Contextualiza o uso dos numerais 

em seus diferentes usos sociais 

    

Relaciona quantidades, utilizando 
material concreto 

    

Reconhece as cores primárias     

Identifica as formas geométricas     

Identifica Tamanhos; formas; 
quantidade; medida; peso; posição; 

espessura e temperatura 

    

Identifica as horas e reconhece a 

sucessão de fatos através do tempo: 
(Ontem, hoje e amanhã/horas, 

minutos e segundos/semana, mês e 

ano) 

    

Desenvolveu a capacidade de 

resolver continhas simples de 

adição e subtração 

    

Identifica algumas notas e moedas 
de Real (R$) 

    

Artes: 

Apresenta avanços nos desenhos 

através dos detalhamentos de 
pessoas, objetos e ambientes  

    

Identifica e reconhece os tipos de 

arte (Pintura, cinema, esculturas, 

fotografias, teatro, música, dança e 
etc.) 

    

Pinta observando o limite     

Respeita e valoriza as produções, 

suas e a de seus colegas  

    

Ciências Sociais e Naturais 

Sensibiliza-se pela importância de 

preservar o meio ambiente  

    

Reconhece atitudes de higiene e 
cuidados com o corpo 

    

Reconhece a família como grupo 

social e alguns dos membros que a 
compõe 

    

Reconhece, valoriza e participa das 

datas comemorativas do calendário 

    

(Continuação do quadro 4): 
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Autonomia, Organização pessoal e Socialização 

Respeita os combinados elaborados 

pela turma e participa da rotina da 

escola 

    

Coopera com a limpeza e 

organização da escola 

    

Participa das atividades em grupo     

Apresenta cuidados com os 
materiais pessoais e coletivos 

    

Conhece o espaço físico da escola e 

sabe deslocar-se no mesmo 

    

Fica atento às explicações da 
professora 

    

Traz as lições de casa feitas     

Freqüenta as aulas regularmente     

Desenvolvimento Psicomotor Amplo e Fino: 

Tem equilíbrio corporal     

Participa de atividades como 

circuitos, jogos e brincadeiras, 

respeitando regras e cooperando 
com os colegas? 

    

Conhece regras de jogos e participa 

das brincadeiras vivenciadas. 

    

Legenda: S – Sim, N – Não, AN – Ainda Não, AV - Às Vezes e NT – Não Trabalhado. 
Fonte: Material disponibilizado pela Coordenadora Pedagógica da Escola de uma das escolas, em 

outubro de 2014.  

  

 Essa ficha avaliativa é entregue aos pais a cada final de bimestre para eles terem 

acesso ao desenvolvimento esperado para o perído, notamos que não há um espaço para 

registro de observações mais especificas da criança. Bassedas, Huguet e Solé (1999) 

escrevem sobre o efeito que a avaliação tem no futuro escolar dos alunos, “a avaliação que a 

professora faz dos alunos influi e condiciona a imagem que o menino ou a menina vai 

formando em relação às suas capacidades e às possibilidades de seguir com um certo sucesso 

a sua escolaridade” (BASSEDAS; HUGUET; SOLÉ, 1999,  p. 180). 

 A ficha avaliativa disponibilizada pela professora E segue também com legenda, 

indicando o desenvolvimento de cada criança. Visa apresentar: o desenvolvimento físico, os 

aspectos sociais, as habilidades lingüísticas e os aspecto cognitivo, vejamos: 

 

Quadro 5: Ficha de Avaliação utilizada pelas Professoras E 

DESENVOLVIMENTO FÍSICO: 1º B 2ºB 3ºB 4ºB 

 Anda como um adulto;     

 Organiza seus materiais e faz uso sozinho;     

 Consegue girar o pulso (abrir, fechar, tampar, destampar, 

etc); 

    

(Continuação do quadro 4): 
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 Consegue vestir-se e alimentar-se sozinho;     

 Demonstra melhor coordenação motora fina (escrita, 

pintura, recorte, etc.); 

    

ASPECTOS SOCIAIS:     

 Ajuda nas tarefas de sala;     

 Compartilha seu brinquedo com os outros;     

 Tem noção da diferença de sexos;     

 Tolera brinquedos coletivos;     

 Consegue resolver pequenos conflitos;     

HABILIDADES LINGUISTICAS:     

 Faz uso dos pronomes eu e você;     

 Articula frases com várias palavras;     

 Reconta histórias e acontecimentos;     

 Descreve lugares e pessoas;     

ASPECTOS COGNITIVOS:     

 Constrói com blocos e cubos;     

 Compara dois ou mais objetos;     

 Ouve histórias atentamente;     

 Monta quebra-cabeça usando lógica;     

 Reconta histórias com coerência;     

 Lê livros (leitura de imagem);     

 Conta oralmente de 0 a 9;     

 Reconhece as letras do alfabeto;     

 Desenvolve adequadamente atividades próprias para a 

idade; 

    

Legenda: CD- com dificuldade, ED- em desenvolvimento, D- desenvolvido. Disponibilizado pela 

professora E em outubro de 2014.  

 

 Foi possível concluir a partir desses instrumentos avaliativos que estes não 

correspondem em registro das experiências diárias conforme Micarelle (2010, p.10), assim: 

 

Os relatórios de avaliação devem captar as diferentes dimensões envolvidas 

nas experiências das crianças no grupo, ou seja, eles devem trazer a 
integralidade das crianças enquanto seres dotados de sentimentos, afetos, 

emoções, movimentos e cognição. A referência para elaborá-los deve ser a 

própria criança, e não critérios previamente estabelecidos aos quais se espera 
que ela corresponda. 

  

(Continuação do quadro 5): 
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 Contudo as docentes não deixam de cumprir o que levantamos antes as bases legais 

para a Educação Infantil, que é desenvolver um instrumento avaliativo que possa ser 

disponibilizados aos responsáveis pelas crianças.  

 

4.2.2 Análise do questionário  

 

 O questionário permitiu a liberdade de escrita das respostas às professoras, por 

apresentar questões abertas, as professoras responderam sem dificuldades ou mesmo 

influência da pesquisadora. As questões foram: 

 

a) Para você, o que significa avaliar?  

 

 A professora A respondeu que a avaliação serve para o desenvolvimento de técnicas, 

coincidindo com a resposta da professora F, a qual descreveu a avaliação como a busca para 

suas estratégias diárias. Levando-nos a refletir sobre o compromisso do professor com a sua 

prática educacional onde a “[...] avaliação, em um contexto de ensino, tem o objetivo 

legítimo de contribuir para o êxito do ensino, isto é, para a construção desses saberes e 

competências pelos alunos” (HADIJI, 2001, p. 15).  

 Avaliar para a professora B é um ponto de partida, segundo ela a partir dele é que 

observar o que a criança sabe, e verificar os conhecimentos prévios delas. Observação 

também é um instrumento utilizado nas respostas das professoras C, D e E que se convergem 

ao citá-la como um processo de se constatação de aprendizados.  

A observação é citada também pelas professoras B, C, D e E, método que é muito 

utilizado na Educação Infantil, onde as metodologias de ensino são determinadas pelas 

avaliações feitas a partir das observações dos momentos individuais e coletivos das crianças, 

com vistas à aprendizagem e a superação das dificuldades como descreve a professora F: 

“Para identificar as dificuldades dos alunos, a fim de buscar estratégias para superar a 

dificuldade”.  

Para Hoffmann (2012, p. 13). “Avaliar é um conjunto de procedimentos didáticos que 

se estendem por um longo tempo e em vários espaços escolares, de caráter processual e 

visando, sempre, á melhoria do objeto avaliado”. 
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b) Defina o que é avaliação na Educação Infantil?  

 

As professoras descreveram que avaliar nessa etapa tem o objetivo de delinear os 

métodos de ensino a serem utilizados a partir dos acompanhamentos diários das atividades 

desenvolvidas. A professora D destaca avaliação como um meio para o desenvolvimento e a 

ampliação dos conhecimentos de cada educando. O que se equipara com os princípios da 

avaliação formativa, uma proposta das Leis das Diretrizes e Bases à Educação Infantil. Para 

Bassedas, Huguets e Solé (1999, p. 173): 

Nessa etapa de ensino, a finalidade básica da avaliação é que sirva para 

intervir, para tomar decisões educativas, para observar a evolução e o 

progresso da criança e para planejar se é preciso intervir ou modificar 

determinadas situações, relações ou atividades na aula.  

Sabemos que é por meio das observações que o professor tem a possibilidade de 

mudar ou mesmo aperfeiçoar suas práticas pedagógicas no sentido de realizar atividades que 

possibilitem os alunos aprenderem de formas significativas. Segundo Brasil (1998), a 

avaliação formativa avalia as situações de aprendizagem oferecidas à criança, para a 

percepção das suas aprendizagens e o vínculo desta com às oportunidades e experiências que 

foram oferecidos a ela. A prática do professor deve fortalecer o interesse do aluno na busca 

de novos conhecimentos, ofertando caminhos e incentivando-os para as construções de 

novos conhecimentos. 

O que nos faz lembrar a avaliação mediadora, que tem o objetivo de 

acompanhamento das aprendizagens que “[...] significa desenvolvimento máximo possível, 

um permanente “vir a ser”, sem limites pré-estabelecidos, embora com objetivos claramente 

delineados, desencadeadores da ação educativa” (HOFFMANN, p.33, 1993).  A professora F 

destaca que a avaliação na Educação Infantil é igual a dos outros níveis de ensino destacando 

o sentido de não promoção, por ser nessa etapa o primeiro contato da criança com a escola.  

 

c) Como você desenvolve o processo de ensino e aprendizagem em sala de aula? 

 

A professora A descreveu que os alunos já vão à escola com conhecimentos prévios, 

portanto, respeita-os e procura oferecer situações de aprendizagens para ajudá-los a suprir 

suas necessidades; a professora B desenvolve atividades que fazem sentidos, desafiem e 

proporcionem novas experiências para seus alunos; a professora C diz que passa conteúdos 

de acordo com a faixa etária de cada aluno; a professora D apresenta seus conteúdos 
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valorizando a participação coletiva e individual dos seus alunos; a professora E planeja seu 

trabalho com o objetivo de estimular os seus alunos nos momentos de criação, comparação e 

ampliação de ideias de seus alunos. A professora F desenvolve sua prática de forma lúdica, 

através de brincadeiras, músicas e conversas. Essas práticas cogitam o que Hoffmann (1993) 

descreve sobre processo de ensino-aprendizagem:  

O aluno constrói o seu conhecimento na interação com o meio em que vive. 

Portanto, depende das condições desse meio, da vivência de objetos e 

situações, para ultrapassar determinados estágios de desenvolvimento e ser 

capaz de estabelecer relações cada vez mais complexas e abstratas 

(HOFFMANN, 1993, p. 52). 

d) Que estratégias são utilizadas?  

 

Quando escreveram sobre as estratégias de ensino a professora A surpreendeu-nos 

quando escreveu que a escola já adota introdução da escrita cursiva no pré-II, ela reconhece 

a antecipação desnecessária para essa etapa: “trabalho com o pré-II, a escola ‘já’ adota a 

introdução a escrita cursiva, com isso enfrento um conflito pessoal por entender que é 

prematuro o domínio da escrita. Então, promovo muitas rodas de conversas e sempre escuto 

não me limito somente ao colorir e copiar”. Relembremos o objetivo da Educação Infantil 

destacados nas bases legais anteriormente, a promoção do desenvolvimento pleno das 

habilidades das crianças. Para completar vejamos o que Bassedas, Huguets e Solé (1999, p. 

54): “Potencializar e favorecer o desenvolvimento máximo de todas as capacidades, 

respeitando a diversidade e as possibilidades dos diferentes alunos”. 

 As demais professoras, B, C, D, E e F, escreveram que suas estratégias didáticas 

utilizam-se dos jogos pedagógicos, conversas, brincadeiras e músicas. O que nos remete aos 

eixos norteadores da Educação Infantil descritos no referencial teórico, as interações e 

brincadeiras. 

 

e) Como você avalia o desenvolvimento e aprendizagem dos seus alunos?  

 

Definindo avaliação da aprendizagem foi possível identificar nas respostas, que elas 

são feitas a partir das observações diárias com registros dos momentos de atividades 

individuais e coletivas no planejamento das professoras A, D, E e F. como  Hoffmann, 

(1993, p. 85): 

Os registros de avaliação devem responder essas questões que parecem 

esquecidas na escola e que de fato dão significado às perguntas principais: 



47 

 

O aluno aprendeu? /Ainda não aprendeu? /Por que não aprendeu? Quais os 

encaminhamentos feitos ou por fazer nesse sentido? 

Seguindo esse princípio vale destacar o que a professora B escreveu: “através da 

avaliação conheço melhor minhas crianças, seus interesses, usas idéias, seus gostos e que 

sentimentos têm em relação ao que está sendo oferecido a eles”. O compromisso profissional 

e o amor pela profissão são visíveis nessa resposta da professora, ela assume o risco de (..,) 

fabricar instrumentos e inventar situações, desde que tenha a preocupação constante de 

compreender para acompanhar um desenvolvimento, como o aluno poderia realmente, em 

sua companhia, assumir o risco de aprender” (HADIJI, 2001, p. 24). 

 Já a professora C enfatizou que sua avaliação é feita a partir das atividades que ela 

propõe em sala de aula. A resposta da professora D coincide com essa e ainda acrescenta que 

utiliza uma ficha para registrar as observações das atividades. 

 

f) Como você trabalha a questão do “erro” no processo de ensino e aprendizagem 

das crianças da educação infantil?  

 

O erro no processo de ensino e aprendizagem é descrito pela professora A com o 

intuito de incentivar a auto-estima dos seus alunos: “fico do lado até conseguirem, não os 

abandono, faço festa, comemoro, são reais os resultados, só não pode deixá-lo no meio do 

processo”. A professora B destaca que o erro faz parte da aprendizagem: “Não considero 

erros, mas sim, descobertas, pois acho necessários esses momentos de construção e 

reconstrução, quando ela está elaborando suas próprias idéias e hipóteses, tendo no professor 

um parceiro”.  Macedo (1994) quando descreve o erro em uma visão construtiva, destaca-o 

no processo de ensino-aprendizagem como ajustes par um bom resultado. 

As professoras C, D responderam que aproveitam o erro para instigar seus alunos a 

pensar, fazem perguntas reflexivas para a promoção de aprendizagens significativas. As 

professoras E e F destacam que é a partir do erro são criadas estratégias para que seus alunos 

reconheçam seus erros e desenvolver novas práticas educativas para suprir as dificuldades 

apresentadas. 

 

g) Quais os instrumentos/procedimentos que você utiliza para promover a 

avaliação na Educação Infantil?  
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Os instrumentos e procedimentos utilizados na promoção da avaliação na Educação 

Infantil foram apontados tendo a observação como principal meio de registro. A professora A 

destaca que para ela a avaliação é feita em um determinado período e ao longo do dia-a-dia 

ela os observa em suas interações com os conteúdos trabalhados: “A observação diária, não 

dá para exigir, na educação infantil apenas um período para avaliação, é no dia-a-dia que 

introjetamos os conteúdos de modo real”. 

  O compromisso da professora B é notável, ela respondeu que “na escola são 

utilizadas fichas avaliativas, mas percebendo a necessidade de aprofundar-me mais realizo 

portfólios e relatórios”.  As demais professoras diferente desta, utilizam somente as fichas 

diponibilizadas pela coordenação da escola. Esses registros são importantes para o 

acompanhamento dos alunos, Oliveira (2010, p.15) destaca: 

A documentação dessas observações e outros dados sobre a aprendizagem 

da criança devem acompanhá-la ao longo de sua trajetória da Educação 

Infantil e ser entregue por ocasião de sua matrícula no Ensino Fundamental, 
para garantir uma atenção continuada ao processo de aprendizagem e 

desenvolvimento da criança e compromissada em apontar possibilidades de 

avanços. 

 Todas afirmaram utilizar uma ficha para avaliar seus alunos, como um instrumento 

da avaliação individual, elas preenchem e entregam aos pais nos bimestres.   

h) Quais as dificuldades que você encontra para realizar a avaliação na Educação 

Infantil?  

 

A resposta da professora A destaca uma a importância de promover situações de 

aprendizagens que supram as necessidade dos alunos, também bem referido na 

fundamentação anterior: “primeiramente pelo fato de não existir realmente, o que existe é a 

necessidade de uma análise acerca dos sentidos e significados que orientam a avaliação 

continuada do docente e consecutivamente ao modelo de educação para promover, 

privilegiar os interesses e necessidade dos alunos”.  

A professora B disse que tem muitas dificuldades, entretanto não as citou em sua 

resposta. Para as demais professoras, a falta de recursos pedagógicos por parte da escola e o 

compromisso dos pais com a educação de seus filhos são as principais dificuldades  

 

i) Qual a concepção de avaliação na educação infantil prevista na Proposta 

Curricular da escola?  
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A concepção de avaliação na Educação Infantil prevista na Proposta Curricular da escola 

é descrita a partir das observações e acompanhamento diário das interações dos alunos com 

as atividades propostas. A professora D destaca ainda que: “A avaliação na Educação 

Infantil deverá servir para intervir, modificar e melhorar a prática pedagógica e a 

aprendizagem da criança”. A professora F responde que a escola em que trabalha não possui 

Proposta Curricular.  

 

j) Que concepção de avaliação norteia a sua prática pedagógica na Educação 

Infantil?  

 

As respostas para os tipos de concepção de avaliação que norteiam as práticas 

pedagógica das professoras na Educação Infantil foram: para a A- “basicamente pela 

observação e registro de modo aberto (diário) embora me questione bastante, não quero me 

limitar a transmitir conhecimentos, sonho em ajudar a formar adultos do bem”; B- “é 

observando e registrando as descobertas e as dificuldades apresentadas naquele momento, os 

avanços e o que já foi alcançado e os momentos e em que ela já conseguiu realizar”; C –  

“De acordo com a ementa da escola; D –“ Concepções teóricas e práticas”; E: “a formativa 

levando o professor a observar seu aluno metodicamente e a compreender melhor sua 

maneira de ser”; e por fim a professora F destaca como norte o: “Perrenoud que conceitua 

que a avaliação deve ser a forma de identificar as dificuldades, e não de rotular alunos 

através de conceitos e notas”. Lembramos que Perrenoud (1999, p.101) afirma que 

“avaliação formativa apresenta-se sob a forma de uma regulação interativa, isto é, de uma 

observação e de uma intervenção em tempo real, praticamente indissociáveis das 

intervenções didáticas propriamente ditas”. 

 

k) Você participa de programas de Formação Continuada? Em caso afirmativo, 

neste programa se discute essa temática? O que discutem e o que consideram 

relevante no processo de avaliação na educação infantil?  

 

Em relação à formação continuada, somente as professoras B, D e E afirmaram já ter 

participado. Sobre essas, a professora B diz: “tenho observado que essas discussões não têm 

tido a devida importância quanto deveria e os registros ainda são grandes vilões dos 

professores que ali se encontram. A professora D, respondeu que na formação sobre a 
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avaliação eles discutem que esta deve ser feita mediante acompanhamento e registro do 

desenvolvimento da criança, e ainda, ser mediada, ou seja, o professor deve acompanhar e 

estudar a história da criança em seu processo de desenvolvimento”. A professora E disse que 

participou de muitos e que todos são proveitosos e significantes.  

Sabemos que a formação continuada dos professores é um aperfeiçoamento para o 

seu trabalho pedagógico, portanto, para o desenvolvimento de um bom trabalho os 

programas de formação devem ser feitos objetivando o aprimoramento de suas práticas. É 

importante destacar que nas Leis das Diretrizes e bases da Educação Nacional o artigo 62, 

destaca sobre a formação do profissional da educação (BRASIL, 2013) parágrafo: 

4º A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios adotarão 
mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação 

de docentes em nível superior para atuar na educação básica pública. 

 

l) Você recebe orientação pedagógica sobre a forma de avaliar as crianças na 

Educação Infantil? Quem a orienta e quais são as orientações recebidas?  

 Somente as professoras B, D e E afirmaram que recebem, a professora B, diz: 

“Pouco são as orientações sobre o avaliar; as intenções e ações tem partido de nós 

professores e as observações são discutidas com a orientação da escola”. A professora D, 

escreveu que: “a supervisão orienta como deve ser preenchidas a ficha individual do aluno”. 

A professora E escreveu quem a orienta e os tipos de orientações: “orientadoras e 

supervisoras; tipos de metodologia que estou usando com os alunos.”  

Observando tais respostas percebemos que as professoras encontram muitas 

dificuldades em avaliar seus alunos, mas demonstraram fazer seus trabalhos da melhor forma 

que podem, procurando desenvolver a construção de conhecimentos dos seus alunos com 

técnicas que declaram adequados para suas práticas pedagógicas. Suas práticas avaliativas 

aproximam-se da concepção formativa, que é definida como o método para avaliar na 

Educação Infantil descritos anteriormente nos referenciais legais e teóricos estudados.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Educação Infantil como primeiro contato da criança com a escola é necessário que 

se reconhecer todos os momentos em que estas ampliam seus conhecimentos por meio 

das interações, situações momentos individual e coletivamente e em todos os ambientes. 

Portanto, desenvolver situações de aprendizagem a partir dos eixos norteadores para essa 

etapa de ensino, interações e brincadeiras, significa não limitar os alunos a desenvolverem 

conhecimentos específicos e valorizando com isso a fase da infância.  

Neste estudo, em que se buscou analisar a concepção de avaliação e os instrumentos 

utilizados pelas professoras na Educação Infantil, concluímos através das análises dos dados 

coletados a partir das respostas das professoras, que estas não fazem registros diários das 

observações, embora conheçam o sentido da avaliação na Educação infantil. Aproximam-se 

da proposta de avaliação formativa definida pelos fundamentos legais para essa etapa.  

Além de utilizarem uma ficha onde classificam por meio de algumas legendas a 

situação em que os alunos se encontram em cada bimestre. Embora não consigam suprir as 

expectativas para um bom instrumento de avaliação na Educação citado pelos autores 

estudados, esses descrevem que nesse documento deve está disponível além dos tópicos já 

inseridos sem a formatação de legenda, as observações das habilidades e dificuldades vistas 

ao longo do processo educativo. Esses instrumentos de avaliação disponibilizam aos pais os 

objetivos que se pretende alcançar nessa etapa e também demonstram os avanços da criança.  

Esses instrumentos servem para os pais acompanharem os avanços e as dificuldades e 

habilidades de seus filhos. Sendo esse momento de entrega, uma oportunidade para professor 

conversar sobre as singularidades, os avanços e dificuldades de cada criança possibilitando 

um vínculo entre escola e família, compartilhando as responsabilidades da educação. 

A partir do referencial teórico estudados compreendemos que a aprendizagem dos 

alunos deve ser avaliada de forma contínua, a avaliação é o resultado do processo da 

construção de conhecimentos dos alunos, disponibilizadas pelos professores por meio das 

situações de aprendizagens oferecidas. Portanto, o docente precisa estar atento 

ao feedback das atividades desenvolvidas, além de saber a importância de ser flexivo em suas 

metodologias, para que sempre quando necessário reajuste ou aperfeiçoe seu método de 

ensino, tendo em vista a melhor forma de mediar o desenvolvimento e as aprendizagens.   

A obrigatoriedade da avaliação como acompanhamento das práticas de ensino e 

aprendizagem para Educação Infantil poderia ser estendida as demais etapas de ensino, onde a 

avaliação além de formativa é também somativa, com atribuições de notas como resultado 
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final das avaliações. O conhecimento não pode ser medido ou atribuído notas a partir de um 

dia de avaliação, não se sabe se nesse dia o aluno estará psicologicamente preparado, se 

compreendeu de fato que se era esperado, e se estiver com alguma dificuldade nesse dia, 

provavelmente isso lhe prejudicará. 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

 

Responsável pela pesquisa: Ana Paula Salgado Beleza de Oliveira 

Orientadora: Drª. Juracy Machado Pacífico 

Este questionário tem o intuito de realizar um levantamento de dados para a 

elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Minha intenção é levantar e analisar 

as concepções de avaliação e os instrumentos avaliativos utilizados na Educação Infantil.  

Desde Já agradeço sua disponibilidade e participação para realização da pesquisa. 

 

QUESTIONÁRIO 

Dados da Professora: 

1. Qual o seu grau de formação? 

Curso de Graduação no ano de: 

Pós-Graduação: 

2. Tempo de atuação na Educação Infantil: 

 

Questões específicas sobre a pesquisa: 

1. Para você, o que significa avaliar? 
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2. Defina o que é avaliação da aprendizagem na Educação Infantil? 

3. Como você desenvolve o processo de ensino e aprendizagem em sala de aula? 

4. Que estratégias são utilizadas? 

5. Como você avalia o desenvolvimento e aprendizagem dos seus alunos? 

6. Como você trabalha a questão do “erro” no processo de ensino e aprendizagem das 

crianças da educação infantil? 

7. Quais os instrumentos/procedimentos que você utiliza para promover a avaliação na 

Educação Infantil? 

8. Quais as dificuldades que você encontra para realizar a avaliação na Educação 

Infantil? 

9. Qual a concepção de avaliação na educação infantil prevista na Proposta Curricular da 

escola? 

10. Que concepção de avaliação norteia a sua prática pedagógica na Educação Infantil? 

11. Você participa de programas de Formação Continuada? Em caso afirmativo, neste 

programa se discute essa temática? O que discutem e o que consideram relevante no 

processo de avaliação na educação infantil? 

12. Você recebe orientação pedagógica sobre a forma de avaliar as crianças na 

Educação Infantil? Quem a orienta e quais são as orientações recebidas? 

 


