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Apresentação  

Diretores/as, Coordenadores/as, Professores/as e Educadores/as Infantis das 
Escolas Municipais que atendem a Educação Infantil, Unidades Municipais de 
Educação Infantil e Instituições Privadas, Comunitárias e/ou Confessionais parceiras 
da Prefeitura,

É com grande satisfação que entregamos a vocês o Caderno Avaliação na Educação 
Infantil, o primeiro volume da Série Desafios da Prática! 

Esta publicação é uma produção complementar à Coleção Desafios da Formação 
composta pelos três volumes das Proposições Curriculares para a Educação Infantil 
de Belo Horizonte.

A Série Desafios da Prática se propõe a abordar temas relacionados ao currículo 
e às práticas educativas da Educação Infantil ampliando e direcionando, mais 
assertivamente, as discussões contidas nas Proposições Curriculares. É um conjunto 
de publicações com textos mais diretos e relacionados ao fazer educacional cotidiano 
sem deixar de lado a consistência e fundamentação que norteiam a Política Municipal 
para esta etapa da  Educação Básica.

Este primeiro caderno aborda a avaliação como resposta aos anseios, dúvidas 
e dificuldades dos profissionais em relação a esta temática que é tão polêmica e 
controversa. Desde a Rede de Formação, que ocorreu nos anos de 2007 e 2008, já se 
apontava a necessidade de elaboração de cadernos complementares ao Documento 
de Proposições Curriculares que abordassem temas complexos, sendo a avaliação 
a solicitação mais recorrente desde então. 

No presente caderno, está contido o direcionamento da Secretaria Municipal de 
Educação para os procedimentos e posturas que se espera sejam realizados pelos 
professores e educadores, com as crianças, famílias e todos os demais envolvidos 
no atendimento educacional institucional da Educação Infantil em Belo Horizonte. 

As discussões contidas aqui devem ser compreendidas como diretrizes para os 
profissionais das instituições que atendem a Educação Infantil na Rede Municipal 
de Educação de Belo Horizonte e na Rede das Instituições Privadas Comunitárias 
Filantrópicas e/ou Confessionais que mantém parceria com a Prefeitura. 

Sabemos que implementar a concepção e os procedimentos de avaliação contidos 
neste caderno constitui um desafio para os profissionais pela radicalidade que se 
expressa na adoção da avaliação como um processo colaborativo e coletivo de 
acompanhamento e promoção do desenvolvimento e da aprendizagem de todas as 
crianças dessa etapa educacional. 

O modelo de avaliação estabelecido nesta publicação está em consonância com 
as diretrizes nacionais e abordam dois âmbitos distintos, complementares e inter-
relacionados: a avaliação NA e DA Educação Infantil.  O primeiro se refere aos 
procedimentos realizados na internalidade de cada grupo de crianças e busca 
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compreender as experiências educativas oferecidas a elas, sua adequação e 
pertinência de acordo com as necessidades e características de cada grupo e de 
cada criança individualmente. Ao mesmo tempo, observa o desenvolvimento e a 
aprendizagem construídos por elas a partir das experiências vivenciadas. Este 
âmbito diz respeito ao microambiente de cada turma e de cada criança e se direciona 
a processos mais individualizados.

A avaliação DA Educação Infantil investiga aspectos que vão desde a infraestrutura 
física e material até o Projeto Político-Pedagógico de cada instituição e do município. 
Refere-se, portanto, à verificação e validação da qualidade do serviço educacional 
ofertado buscando identificar os pontos satisfatórios, os problemas e os investimentos 
necessários à sua permanente melhoria. Diz respeito às questões mais coletivas que 
produzem o contexto em que se realiza a Educação Infantil em cada instituição, em 
cada cidade, no país.

Garantir a realização da avaliação na Educação Infantil dentro das concepções 
preconizadas pelas diretrizes nacionais e municipais prescinde da complementaridade 
entre os dois âmbitos, uma vez que são intimamente relacionados. 

Estamos certos de que a leitura e estudo do caderno que vocês têm em mãos 
mobilizarão os profissionais da Educação Infantil e que os debates e discussões 
coletivas sobre ele produzirão novos saberes e fazeres no cotidiano das instituições 
educativas. 

Efetivar a avaliação como processo de promoção das crianças por meio do 
acompanhamento de seu desenvolvimento e aprendizagem é ação que se coloca na 
ordem do dia para os profissionais da Educação Infantil. Ao mesmo tempo, esta ação 
promove o desenvolvimento profissional dos professores e educadores na medida 
em que, observando, registrando e refletindo sobre suas práticas, se formam em 
serviço com seus colegas de profissão. 

Este caderno estabelece, assim, uma jornada responsável, comprometida e de 
grande significado para todos aqueles que trabalham na Educação Infantil de Belo 
Horizonte. 

Convidamos a todos a se lançarem nesta caminhada conosco!

Um abraço,

Sueli Maria Baliza Dias

Secretária Municipal de Educação



O ato de avaliar é inerente ao ser humano. Vianna 
(2000, p.22) adverte que se pode ousar dizer “que 
a avaliação surgiu com o próprio homem”, já que 
“desde o início do processo civilizatório sempre 
houve alguma forma de avaliação”.

Ao longo de toda a trajetória da atividade humana 
é possível perceber a presença da avaliação, 
o que comprova que avaliar é um componente 
imprescindível na construção da história e da 
humanização dos indivíduos.  

A avaliação, nessa perspectiva, diz respeito 
às ações humanas de observação, análise, 
comparação, julgamento e atribuição de valor a 
partir de um determinado conjunto de critérios 
definidos e validados pelo indivíduo que avalia. 

Desde seu nascimento, a criança é inserida em 
um grupo familiar e social que tem modos próprios 
de existir e de se organizar. Os comportamentos apresentados por cada criança 
serão aceitos ou rejeitados pelas pessoas de seu grupo, ensinando-lhe, lenta e 
progressivamente, as atitudes, as ações e os gestos que devem ser mantidos e 
aqueles que devem ser modificados. 

Olhares, expressões, falas e até mesmo silêncios, são indícios de aprovação ou de 
não aprovação que os indivíduos mais velhos vão apresentando às crianças. Elas, 
diariamente e de maneira sutil, vão sendo introduzidas à cultura de seu grupo e ao 
modo de ser, de pensar e de agir de suas famílias. Vão aprendendo a valoração de 
suas atitudes e compreendendo, indiretamente, o que é avaliar e ser avaliado.

Do mesmo modo, as crianças também expressam seus desejos. O que lhes agrada 
e o que lhes desagrada em cada momento, de acordo com suas necessidades e 
preferências. E vão,  nesse movimento, aprendendo que realizam avaliações 
continuamente.

Assim, desde muito pequenas as crianças são expostas a situações em que são 
avaliadas da mesma forma em que vão, elas próprias, aprendendo a emitir as suas 
apreciações e juízos de valor. Nesse sentido, seja em contextos amplos ou restritos, 
de maneira formal ou informal, os indivíduos, a todo o momento, avaliam como forma 
de reflexão e julgamento. 

Humanização é o processo pelo 
qual todo ser humano passa para se 
apropriar das formas humanas de 
comunicação, adquirir e desenvolver 
os sistemas simbólicos, aprender 
a utilizar os instrumentos culturais 
necessários para as práticas mais 
comuns da vida cotidiana e até para 
a invenção de novos instrumentos. 
A humanização refere-se, assim, 
ao desenvolvimento cultural da 
espécie. O desenvolvimento 
cultural se dá em função de cada 
momento histórico pelo qual 
passa a humanidade e do quanto 
cada país participa do acervo de 
cultura, tecnologia, ciências e bens 
disponíveis em um dado momento. 
(Lima, 2007, p. 8)

Leia Proposições 
Curriculares 
para a Educação 
Infantil de Belo 
Horizonte, volume 
1, pág. 53 e 
volume 2, pág. 28

1  
O que é avaliar?
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Avalia-se uma situação como favorável ou 
desfavorável; analisa-se e compara-se preços; 
identificam-se aspectos positivos e negativos de 
uma proposta; decide-se que roupa vestir a partir 
da análise do clima, da expectativa de chuva ou 
de calor; planeja-se a viagem de férias a partir das 
preferências e dos recursos financeiros. Enfim, a 
avaliação é ação elementar nas vidas de todos os 
seres como orientadora de decisões, como fator 

que define ou, até mesmo, que reorganiza uma realidade.

Dessa forma, quer esteja-se no exercício profissional ou a lazer, individual ou 
coletivamente, em atividades culturais, políticas ou esportivas, a avaliação orienta o 
dia a dia das pessoas como “um processo contínuo e inevitável que, consciente ou 

inconsciente, começa quando acordamos” Sbert e 
Sbert in Ballester (2003, p. 67).

Cada decisão que o ser humano toma quando 
precedida de reflexão e análise consciente sobre os 
fatores envolvidos é uma ação de avaliação.

Considerando-se que a avaliação se aplica aos 
diversos domínios da atividade humana, seja nas 
tarefas mais simples e nas ações mais informais 
até as reflexões e resoluções mais complexas que 
requerem uma análise organizada e sistemática, 
pode-se concluir 
que o ato de avaliar 
orienta e define as 

frequentes opções realizadas pelas pessoas ao 
longo de suas vidas.

Nesse processo de análise e crítica, amparado 
pela própria capacidade que o ser humano tem de 
observar, refletir e julgar, ele deixa impressa suas 
opiniões e sentimentos por meio de um parecer 
qualitativo acerca de si mesmo, dos outros e do 
mundo. Esses pareceres, invariavelmente, estão 
impregnados de valores, conceitos, preferências, 
gostos e até mesmo de preconceitos.

A diversidade de contextos nos quais essa avaliação 
do dia a dia se faz presente, bem como as diferentes 
variáveis e critérios a que ela é submetida, fazem 
com que ela tenha um caráter pessoal, subjetivo e 
temporal.

A partir da subjetividade, compreende-se que 
situações que são boas para algumas pessoas 

 Leia Proposições 
Curriculares 

para a Educação 
Infantil 

de Belo Horizonte, 
volume 1, pág. 50 e
volume 2, pág. 117

A diversidade envolve a variedade 
de ideias, características ou 
elementos pertinentes a determinado 
assunto, situação, ambiente ou 
grupo. Refere-se às singularidades 
de sujeitos, culturas, circunstâncias 
e objetos, cada uma com seu valor 
e significado. A diversidade se 
expressa em distintas condições 
sociais (classes sociais), culturais 
(etnias, identidades religiosas, 
valores), de gênero e geográficas, 
entre outras formas. (Dayrell, 2003)

Procure listar todas as análises, 
reflexões e decisões que são 
tomadas por você no decorrer de um 
único dia. Ao final do dia, observe a 
enormidade de vezes em que você 
realizou avaliações mesmo que, 
muitas vezes, não tenha se dado 
conta delas.    

A subjetividade é um processo que 
resulta do e no tornar-se sujeito. 
Embora a subjetividade aponte 
uma condição individual, devemos 
considerá-la como um fenômeno 
coletivo social decorrente de 
uma tensão de forças que agem 
sobre o sujeito, conformando seus 
modos particulares de ser. Por 
outro lado, ela é também resultado 
das escolhas do indivíduo a um só 
tempo, portanto, a subjetividade é 
produto e produtora de sujeito. Por 
isso mesmo, é um processo sempre 
aberto, inacabado, incompleto, em 
devir, um vir a ser que não cessa 
de acontecer, o que indica que pode 
escapar do jogo de forças externas 
que tensionam e tencionam criar 
sujeitos. É, enfim, resultado de 
um continuum de intensidades, 
de energias que criam modos 
específicos e plurais de sujeito. 
(Silva, 2001, p.140)
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não são para outras. O que pode ser muito interessante para um grupo de crianças 
necessariamente não é para outras, já que as preferências, os desejos e os gostos 
são construídos, levando-se em consideração as diversas experiências pelas quais 
cada pessoa passa, sua história e os diversos grupos sociais aos quais pertence. 
São esses elementos que irão compor a subjetividade de cada indivíduo de maneira 
diferente, pois também estarão sujeitos ao modo próprio como cada indivíduo reage 
aos diversos estímulos e fatos que vivencia ao longo de sua vida.   

Além da subjetividade, e ao mesmo tempo relacionada a ela, outro componente surge 
como definidor das diversas avaliações que os seres 
realizam no decorrer de suas vidas: o contexto.

O contexto individualiza as diversas situações, 
tornando-as únicas em função dos fatores presentes. 
O que é imprescindível numa fase da vida pode 
vir a ser substituível em outro momento. Algo que 
é muito bom em uma situação poderá tornar-se 
constrangedor em outra ocasião. 

Vestuários que são usuais em algumas culturas são considerados inadequados em 
outras. Hábitos alimentares de alguns povos são 
repulsivos a outros. Inúmeros adolescentes e jovens 
que criticaram decisões de seus pais adotam-nas 
quando têm seus próprios filhos.  

Enfim, todo contexto apresenta uma série de 
fatores que influenciarão a avaliação e a tomada de 
decisões em cada situação. 

Percebe-se que a avaliação está presente nas mais diversas situações no decorrer 
de toda a vida dos seres humanos. Abrange tanto as dimensões pessoais quanto 
sociais dos indivíduos e se constitui numa perspectiva qualitativa, como juízo de valor 
e exercício de poder. 

Se a avaliação é elemento tão intrínseco às ações cotidianas dos seres humanos, 
configurando-se como o fator que subsidia as tomadas de decisões, os planejamentos, 
os sonhos e as realizações, nada mais natural do que a avaliação estar presente nos 
contextos educativos. 

Entretanto, a avaliação que se realiza no interior das instituições educativas configura-
se numa perspectiva muito diferente da que foi apontada até agora. Eminentemente 
objetiva, a avaliação educacional não pode estar baseada nas subjetividades ou à 
mercê dos contextos. Inegavelmente esses fatores estarão presentes e terão sua 
influência, pois constituem as realidades em que os seres humanos estão inseridos. 
Mas a avaliação educacional que se realiza em instituições educacionais com 
profissionais da educação precisa estar pautada em outras bases que considerem 
concepções educativas consistentemente fundamentadas e conhecimentos 
científicos que as corroborem. 

Leia Proposições 
Curriculares 
para a Educação 
Infantil, 
volume 2, 
págs. 25 e 27

Segundo Moacir Gadotti (1987) 
que prefaciou o livro “Avaliação 
Qualitativa” de Pedro Demo, a 
avaliação é, também, uma questão 
política, pois pode constituir-se num 
exercício autoritário do poder de 
julgar.

Aprecie fotografias que  tenham 
sido tiradas há vinte anos ou mais. 
Observe o vestuário, os cortes 
de cabelo, os lugares, os móveis 
identificando como os gostos e os 
padrões se modificam no tempo e 
de acordo com o grupo social a que 
as pessoas pertencem.
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Além disso, enquanto projeto de sociedade, a educação escolar e consequetemente a 
avaliação, precisam refletir valores e princípios que sejam promotores e dignificadores 
da dimensão humana em cada sujeito. 

Os capítulos que se seguem procurarão abordar aspectos da avaliação que devem 
ser realizados nas instituições educativas de Educação Infantil como forma e meio de 
promover a efetiva aprendizagem e desenvolvimento das crianças dentro do projeto 
de educação do município de Belo Horizonte.
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A avaliação no contexto 

educacional institucional 

A palavra avaliação é utilizada em situações 
cotidianas frequentemente relacionada a 
circunstâncias nas quais acontecem julgamentos 
e aferição de valor, expressão de um juízo ou 
comparação. 

Tais noções vão ao encontro com a própria 
etimologia do termo, uma vez que “avaliar” tem sua 
origem no latim e provém da composição a-valere, 
que significa “dar valor”. 

Incorporada ao campo educacional, a 
palavra “avaliação” ganhou várias definições 
e desdobramentos como medir o nível de 

conhecimento, perceber a dificuldade do aluno, identificar o que não foi aprendido. 
Compreensões que orbitaram em torno da perspectiva de merecimento e da atribuição 
de determinado valor pela realização de um ato. 

Apesar do peso que os sentidos atribuídos à avaliação educacional possam carregar, 
eles não podem ser considerados absolutamente equivocados, sobretudo quando 
atrelados à origem etimológica do termo. 

Entretanto, quando esses sentidos estão 
relacionados às práticas pedagógicas e seus 
desdobramentos há muito a ser discutido. O que 
se observa é que as ações avaliativas que se 
desenvolvem no campo educacional pautadas 
em mensuração de resultados implementam a 
avaliação como um momento diferenciado do 
processo educacional. Ele é dissociado das demais 
construções e conhecimentos produzidos pelos 
atores do processo e se dá totalmente voltado 
para o aprendiz desconsiderando todos os demais 
fatores que interferem e influenciam os resultados 
aferidos.

Além do equívoco de se realizar a avaliação dissociada das vivências educacionais 
cotidianas, ela é medida em função de um resultado pré-determinado, de um padrão 

Avaliar: (a+valia+ar) vtd e vti.

1.Calcular ou determinar o valor, o 
preço ou o merecimento de. vtd 

2.Reconhecer a grandeza, a 
intensidade, a força de. vtd 

3.Apreciar: Avaliar a força, os 
costumes. vtd 

4.Computar, orçar: Avaliar a riqueza 
de um povo. 

Fonte: Dicionário Michaelis

Faça uma reflexão sobre sua 
maneira de realizar os processos 
avaliativos. Identifique se eles 
estão organizados em momentos 
estanques como, por exemplo: 
um determinado dia do mês em 
que todas as crianças farão um 
desenho da figura humana para 
arquivo, um registro de escrita de 
palavras etc; ou se, em sua prática, 
são considerados os registros  
mais significativos de cada criança 
independente do momento em que 
eles foram produzidos. 
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estabelecido a priori e que deve ser alcançado por 
aqueles que estão sendo avaliados.  

Um terceiro aspecto a ser observado é que na 
maneira como a avaliação educacional está 
estabelecida, ela necessariamente se realiza 
como um instrumento de poder do professor, pois 
somente ele avalia enquanto o aluno é avaliado. É, 
portanto, um exercício que parte do pressuposto de 

que apenas o docente sabe e pode avaliar e de que o estudante deve ser avaliado, 
pois ainda não sabe, não conhece.

Nessa perspectiva, o ato de avaliar permanece centrado em ações que buscam 
obter informações quantitativas e precisas  (Smole, 2001), baseadas em notas ou 
conceitos, que visam, supostamente, medir o que foi aprendido. É um modelo de 
avaliação empobrecido, no qual as tomadas de decisões não são dialogadas, muitas 
vezes pautadas por critérios pessoais e que atuam como forma de coação por parte 
do profissional. Esse processo é uma herança dos princípios que nortearam e ainda 
norteiam a avaliação nos contextos educacionais. 

Fazendo uma breve retrospectiva, identifica-se que a avaliação educacional começou 
a ser realizada de maneira mais sistemática e estruturada a partir do século XVIII, 
especialmente na França. Um processo que coincide com a institucionalização da 
educação e a criação das escolas como são conhecidas atualmente. 

A escola passou, naquele momento, a produzir fortes efeitos sociais e se estabeleceu 
como importante instituição. Como forma de ser legitimada e receber credibilidade, a 
escola configurou a avaliação educacional, instituindo testes formais que cresceram 
em complexidade no decorrer do tempo.  

De acordo com Sobrinho (2003, p.38),

a psicometria dominou a avaliação desde o final do século XIX e boa parte do século XX. 
Até 1930, caracterizou-se, sobretudo como uma tecnologia dos testes padronizados e 
objetivos com a finalidade de medir a inteligência e o desempenho.

O ápice deste processo avaliativo - como medição de desempenho por meio 
de testes padronizados - ocorreu por volta da década de 1960. Com ênfase nos 
aspectos objetivos do conhecimento, a avaliação estava relacionada aos elementos 
observáveis, às provas de múltipla escolha, às 
escalas de atitudes, aos critérios formalistas 
em que havia predominância do objeto do 
conhecimento sobre o sujeito que conhecia. O 
foco estava, portanto, nos resultados materiais. 

Uma proposta de avaliação que julgava o mérito dos 
resultados e criava classificações de acordo com o 
que os estudantes apresentavam. Havia aqueles 
que alcançavam os resultados preestabelecidos, 
os que não os alcançavam e aqueles que os alcançavam parcialmente.

Naquele momento histórico, a avaliação era voltada completamente para o 
desempenho do educando. Não havia preocupação em avaliar os programas de 

Procure se lembrar de sua experiência 
escolar em relação à avaliação. 
Você em sua trajetória ou alguma 
pessoa que você conheça vivenciou 
experiências de desprazer, de 
angústia, tensão ou sensação de 
fracasso ao ser submetido a alguma 
prática avaliativa?

Analise novamente sua prática 
e busque identificar se ela abre 
possibilidades de inserção dos 
olhares e percepções das crianças, 
das famílias e de outros atores ou 
se esse processo está totalmente 

centrado em suas mãos. 
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ensino, as condições materiais das instituições, os interesses pessoais, os contextos 
sociais. Era uma concepção que estabelecia a escola e os processos educativos 
totalmente dissociados da vida concreta e cotidiana dos participantes do processo.

Esse modelo quantitativo e objetivo de avaliação educacional gerou pesadas 
consequências para as práticas educativas. A maioria dessas consequências é 
vivenciada até os dias de hoje. 

Percebe-se a avaliação como algo que se coloca acima de qualquer suspeita ou 
questionamento, que aterroriza os educandos e que confere poder e status aos 
professores, que angustia famílias. 

A avaliação assumiu o papel de classificar estabelecendo, a partir dos testes e provas, 
aqueles que sabem e os que não sabem. Prioritariamente, voltava-se para habilidades 
de memorização e de conceituação, desconsiderando habilidades sociais, de auto-
organização, de relacionamento interpessoal, autonomia e tantas outras. 

Tornou-se, um instrumento de segregação, comparação e discriminação que instituiu 
o sucesso e o insucesso escolar e, consequentemente, o sucesso e o insucesso 
social. 

Passou-se a conferir à escola, a seus profissionais e às provas um poder absoluto e 
inquestionável. 

A partir da segunda metade do século XX, algumas iniciativas de reflexão e 
questionamento sobre a avaliação educacional começaram a se configurar. 

Segundo Hoffmann (2012, p.10), 

avanços importantes foram alcançados por escolas e professores em relação à 
avaliação nos últimos anos, percebendo-se os fortes indícios de um fazer intencional 
e reflexivo no sentido de um processo não mais de controle e de julgamento, mas 
voltado ao acompanhamento individual e à promoção de oportunidades significativas 
de aprendizagem às crianças. 

Entretanto, essas iniciativas ainda se mostram incipientes, na medida em que 
a avaliação praticada na maioria das instituições educativas faz um recorte da 
aprendizagem, apontando episódios e momentos isolados do trabalho pedagógico, 
limitada à ideia de desempenho e desconsiderando o processo.

Ainda de acordo com Hoffmann (1998), fala-se muito em avaliar na perspectiva de 
acompanhamento e investigação dos processos de aprendizagem, mas o que se 
observa é que se investiga pouco ou quase nada. Assim, o olhar permanece raso, 
periférico, circunstancial. 

Por outro lado, avaliar de forma processual não pode 
se reduzir apenas a uma transformação no modus 
operandi de acompanhar o desenvolvimento das 
crianças, com uma substituição dos instrumentos 
ou uma simples dilatação do tempo para avaliar. 
É necessária uma mudança na cultura escolar, 
rompendo com o trabalho pedagógico compartimentado que ainda se organiza em 
aulas centradas no adulto, com momentos de ensinar, aprender, verificar e recuperar. 

A expressão modus operandi é 
de origem latina e significa o modo 
como algo funciona; procedimento; 
modo de ação.
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Ressignificar a avaliação envolve uma transformação dos tempos e espaços 
escolares, bem como um rompimento com as relações estabelecidas no cotidiano, 
desencadeando dinâmicas em que adultos e crianças, “atores num mesmo palco, 
de uma mesma peça que lida com toda a complexidade e toda a diversidade da 
experiência compartilhada” (Redin, 2002, p. 105), se respeitem e se unam em torno 
de um mesmo propósito, a saber: a construção de conhecimentos, o desenvolvimento 
e aprendizagem das crianças por meio de um processo que as reconheça como 
sujeitos competentes, que interpretam o mundo e produzem cultura ao fazê-lo, ao 
mesmo tempo em que os profissionais também constroem conhecimentos sobre sua 
prática profissional e sobre si mesmos.   

De acordo com esse ponto de vista, os olhares em torno da avaliação, embora 
carregados de diferentes matizes, assumem uma dimensão em que a escuta, o 
diálogo e a partilha se fazem presentes, em contrapartida com o caráter unilateral e 
regulatório que, em geral, lhe é conferido. 

Colocado nesse nível de análise, é fundamental que se compreenda a avaliação 
como uma oportunidade de repensar e redimensionar os processos educativos que 
se realizam nas instituições de Educação Infantil. Se a avaliação não pode ser tratada 
como um momento estanque dentro do processo educativo, todos os elementos que 
fazem parte do processo devem ser constituintes da avaliação.

Nessa perspectiva, passam a ser considerados os elementos que compõem os 
processos educativos: a organização dos tempos e dos espaços, os materiais 
disponíveis e o modo como são ofertados, as interações que são possibilitadas, as 
mediações realizadas, as reflexões posteriores às experiências, o planejamento, os 
registros etc. 

Dessa forma, a prática pedagógica é vista como “um processo de construção 
compartilhada de significados” (Zabala, 1998, p.91), já que a todo momento os 
professores e educadores estão questionando a si mesmos, às crianças e os 
processos. Ela passa a ser compreendida como uma etapa de construção e 
reelaboração de conhecimentos, sinalizando direções e possibilidades acerca da 
aprendizagem e do desenvolvimento de todos os envolvidos.

Essa se coloca como uma grande revolução no campo educacional pois desfaz 
estruturas de poder dentro da instituição educativa e redimensiona papéis, práticas 
e fins da educação. Uma perspectiva que desconstrói a avaliação classificatória 
e punitiva para buscar modos mais solidários e cooperativos de monitoramento e 
acompanhamento das aprendizagens e do desenvolvimento de todos os participantes 
do processo. 
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A avaliação na Educação Infantil

A infância foi alvo de diferentes conceitos ao longo da história. Do completo anonimato 
à centralidade das discussões, a concepção sobre a infância apresentou progressos 
e possibilidades chegando à contemporaneidade com avanços e desafios. 

O olhar diferenciado sobre a criança teria começado a se formar com o fim da Idade 
Média, sendo inexistente na sociedade desse período (Ariès, 1979). Até o século 
XVII, a criança não era reconhecida como um indivíduo e cidadão que vivenciava 
um momento diferenciado no desenvolvimento humano, mas como um adulto em 
miniatura. Também não havia uma construção conceitual sobre a infância, sendo o 
aspecto físico a principal referência para distinguir essa fase do desenvolvimento. 

Nesse contexto, cabe mencionar que as crianças recebiam atendimentos específicos 
apenas nos primeiros anos de vida, enquanto ainda dependiam diretamente dos 
cuidados das mães ou das amas, principalmente no que diz respeito à nutrição. 
Passado esse período, elas ingressavam na rotina da vida dos adultos na qual 
a transmissão do conhecimento acontecia por intermédio do convívio com os 
mais velhos, aprendendo algum ofício. As crianças compartilhavam as mesmas 
experiências que os adultos: o trabalho, as brincadeiras, a morte e tantas outras.

O não reconhecimento da infância era agravado pelo alto índice de mortalidade na 
Idade Média. Fruto das más condições sanitárias e da precariedade da medicina 
da época, o índice de mortes nos primeiros cinco anos de vida era altíssimo. Dessa 
maneira, não se criava vínculo, apego, tampouco 
se tinha interesse dos adultos pelos sujeitos nesse 
período do desenvolvimento humano.

Tal conduta para com as crianças pode ser explicada 
não como uma negligência, desprezo ou abandono, 
mas como uma completa inexistência do sentimento 
de infância, o que corresponde à falta de consciência 
da particularidade infantil, essa particularidade que 
distingue essencialmente a criança do jovem e do 
adulto (Ariès, 1979).

A partir do século XVII, o conceito de infância 
começa a se desenvolver, quando acontecem várias 
mudanças na organização da sociedade na Europa, 
impulsionada pelo mercantilismo.

Mercantilismo é o nome dado a um 
conjunto de práticas econômicas 
desenvolvido na Europa, entre o 

século XV e o final do século XVIII. 
Caracterizou-se pelo acúmulo de 
bens de capital (dinheiro, máquinas, 
propriedades, construções etc.) 
por alguns setores da sociedade, 
pela forte intervenção do Estado 
na economia, pela unificação dos 
mercados internos e teve como 
finalidade a formação de fortes 
Estados-nacionais. 

Fonte: brasilescola.com, consulta 
realizada em 15/07/2015. 
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Naquele momento, o estabelecimento de uma nova ordem política, social e econômica 
fez com que ocorressem transformações que influenciaram a organização da estrutura 
familiar e, consequentemente a vida das crianças. 

Essa mudança de paradigma no que se refere ao conceito de infância relaciona-se, 
diretamente, a uma ampliação e incremento nos conhecimentos acerca da saúde e 
higiene, acarretando uma significativa diminuição dos índices de mortalidade nessa 
fase da vida.

Tal desenvolvimento gerou a necessidade de pensar a criança como um sujeito 
que devia ser inserido naquele cenário, surgindo a preocupação em formá-la, tanto 
nos aspectos moral quanto educacional, preparando-a para o futuro. Tornou-se 
imperativa a existência de um espaço para a educação das crianças além do meio 
familiar ou das oficinas de trabalho. E nascia um novo olhar sobre a criança e a sua 
aprendizagem, com as primeiras propostas educativas contemplando a infância.

No século XX, aconteceram significativos progressos em relação à criança “se 
considerarmos o grande avanço nos conhecimentos sobre a infância em várias 
perspectivas: a da saúde, da história, do desenvolvimento, das aprendizagens 
culturais e formais” (Lima, 2001, p.3). Estudos nas áreas da educação, sociologia,  
psicologia, antropologia e neurociência, entre outros, modificaram a maneira de 
entender a criança e de agir em relação a ela. A esse respeito, afirma Cirino (2001, 
p. 24)

Uma infância que requer “especialistas” não é, certamente, uma infância qualquer, 
mas sim, uma que supostamente necessita de um séquito de “conhecedores para lhe 
revelar sua verdade”. Assim, a noção de infância na modernidade se articula dentro de 
uma política de verdades, amparada pela autoridade do saber de seus porta vozes. 

Além de inserção e reconhecimento social, os novos conhecimentos sobre a infância 
trouxeram valorização e proteção paras as crianças. Elas passaram a ter direitos 
garantidos por lei, assumindo uma posição prioritária nas políticas públicas, já 
que melhorias na qualidade de vida das crianças são essenciais para empreender 
transformações sociais. 

Dentre as diversas conquistas e possibilidades que se abriram para a infância ao 
longo do século XX, destaca-se a ampliação e o desenvolvimento da educação, com 
a democratização da escola pública.

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, a promulgação 
do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990 e a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 
de 1996, são algumas das ações no campo legislativo 
que visaram assegurar o direito e o reconhecimento 
da infância como um período de especial atenção e 
responsabilidade do Poder Público.

Ao ser incorporada à Educação Básica, a Educação Infantil passa a ser identificada 
como educação e tem explicitado o lugar de direito das crianças a uma instituição 
social que lhes possibilite terem acesso e interagirem com a cultura, os conhecimentos 
socialmente construídos, os artefatos culturais por meio da mediação de profissionais 
que terão intencionalidades específicas e diferentes das demais pessoas e instituições 
com as quais as crianças se relacionam. 

Dados retirados 
do programa

de prioridades do 
Unicef.

Consulta realizada 
em 

15/07/2015

Leia as leis citadas e discuta 
com os demais profissionais 
da sua instituição a respeito 
dos artigos que se referem 
aos direitos, à proteção e à 
prioridade da infância.  



Avaliação na Educação Infantil

Assim, as crianças passam a ter reconhecido seu direito às experiências próprias do 
ambiente educacional, com todas as suas características, ao mesmo tempo em que 
se reconhece a necessidade de serem respeitadas as especificidades do período de 
vida em que se encontram: a infância.

Nesse sentido, a LDBEN estabelece a Educação Infantil como educação e não como 
ensino, conforme as etapas posteriores – Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

Em função de sua trajetória histórica, a Educação Infantil, durante muito tempo, 
esteve em busca de sua identidade. A partir do momento em que tem reconhecida 
a sua condição de educação, ela percebe que precisa deixar de lado o caráter 
assistencialista sem que abandone o cuidado com as necessidades intrínsecas a 
todas as dimensões humanas. É necessário assumir as características de educação 
sem incorporar mecanicamente as práticas e concepções das etapas subsequentes 
da Educação Básica ou ter sua importância reduzida à perspectiva de preparar as 
crianças para serem bem sucedidas no Ensino Fundamental. Grandes desafios que 
precisam ser enfrentados com o olhar voltado para as crianças reais e concretas que 
estão em cada uma das instituições que atendem a Educação Infantil.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil publicadas por meio da 
Resolução do Conselho Nacional de Educação – CNE/CEB nº05/2009 identificam, 
no artigo 3º,  o currículo da Educação Infantil como o 

conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças 
com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, 
científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças 
de 0 a 5 anos de idade.

A mesma Resolução, no artigo 10º aponta a avaliação na Educação Infantil, definindo que 

as instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para acompanhamento 
do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem 
objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo:

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

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

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

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

V – a não retenção das crianças na Educação Infantil. 

Este caderno pretende efetivar a avaliação na Educação Infantil das instituições de 
Belo Horizonte nessa perspectiva.
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Pensar a avaliação na Educação Infantil significa realizar processos de acompanhamento 
do trabalho pedagógico e do desenvolvimento de cada criança. Uma vez que esses 
processos têm lugar em instituições educativas, eles precisam ser regularmente 
analisados e reorganizados para que sejam conduzidos de maneira adequada a 
fim de promover as melhores experiências e condições para o desenvolvimento e 

aprendizagem de todas as crianças.

Do mesmo modo, torna-se necessário identificar os 
avanços e as dificuldades apresentadas por cada 
uma das crianças e pelo grupo de maneira geral. 
Esse procedimento tem a finalidade de planejar 
contextos educativos que estejam em consonância 

com as características e necessidades das crianças em cada momento sempre 
visando realizar um trabalho pedagógico que esteja em consonância com a política 
municipal de Educação Infantil de Belo Horizonte.

Ou seja, propõe-se que a avaliação na Educação Infantil esteja em função de 
identificar e reorganizar as práticas pedagógicas de acordo com os indícios que 
as crianças apresentem sobre as aprendizagens que estejam realizando em cada 
momento.

Nessa perspectiva, a avaliação se constitui na ação contínua das práticas pedagógicas 
e não como momentos estanques que se realizam duas ou três vezes durante o ano.

Segundo Hoffmann (2012, p.15)

Avaliar, na concepção mediadora, portanto, engloba, necessariamente, a intervenção 
pedagógica. Não basta estar ao lado da criança, observando-a. Planejar atividades e 
práticas pedagógicas, redefinir posturas, reorganizar o ambiente de aprendizagem e 
outras ações, com base no que se observa, são procedimentos inerentes ao processo 
avaliativo. Sem a ação pedagógica, não se completa o ciclo da avaliação na sua 
concepção de continuidade, de ação-reflexão-ação. 

Essa autora definiu este processo como avaliação mediadora, uma vez que se volta 
para mediar os processos de desenvolvimento e aprendizagem das crianças pela 
ação dos professores e educadores e das próprias crianças. Outros autores dão 
nomes diferentes à avaliação que se propõe reconduzir a prática pedagógica em 
função dos percursos dos envolvidos. Segundo Villas Boas (2012, p.30) citando Allal 
(1986, p.176) 

Avaliação formativa é o termo cunhado por Scriven, em 1967, em um artigo sobre a 
avaliação dos meios de ensino (…) nesse contexto, os processos de avaliação formativa 
são concebidos para permitir ajustamentos sucessivos durante o desenvolvimento 
e a experimentação de um novo curriculum (…) Bloom e seus seguidores aplicaram 
a avaliação formativa à avaliação dos alunos, com o objetivo de orientá-los para a 
realização de seu trabalho, ajudando-os a localizar suas dificuldades e a progredir em 
sua aprendizagem.

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, documento publicado 
pelo Ministério da Educação, em 1998, também adota o termo avaliação formativa, 
como se segue (vol. 2, p.65)

Verifique se o Projeto Político-Peda-
gógico de sua instituição contempla 
os aspectos apontados nas Diretri-
zes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil.  

Leia Proposições 
Curriculares 

para a Educação 
Infantil – volume 1, 

págs 47 e 48



Avaliação na Educação Infantil

No que se refere à avaliação formativa, deve-se ter em conta que não se trata de 
avaliar a criança, mas sim as situações de aprendizagem que foram oferecidas. Isso 
significa dizer que a expectativa em relação à aprendizagem da criança deve estar 
sempre vinculada às oportunidades e experiências que foram oferecidas a ela. 

Este caderno propõe que a avaliação na Educação Infantil se realize na perspectiva 
do acompanhamento cuidadoso a respeito do desenvolvimento e aprendizagem de 
cada criança estabelecendo elementos para direcionar as experiências educativas 
subsequentes. Compreende-se que o respeito ao direito das crianças de aprenderem 
e se desenvolverem, do mesmo modo que a implementação da concepção da 
criança como sujeito competente, só podem se efetivar mediante a realização de 
uma avaliação que se preocupe com o processo  vivenciado e não exclusivamente 
com resultados pontuais.

Um processo que precisa ser cuidadosamente planejado, registrado e refletido por cada 
profissional de modo que ele possa ter informações objetivas, claras e consistentes 
acerca do trabalho realizado e da trajetória de cada criança individualmente, a partir 
da vivência das experiências ofertadas.

A superação da avaliação como instrumento de controle da disciplina ou como 
instrumento de simples identificação daquilo que as crianças já sabem fazer coloca-
se como prioridade absoluta para as instituições e profissionais que respeitam as 
crianças e desejam qualificar os processos educativos a elas ofertados na Educação 
Infantil. 

No primeiro semestre de 2014, realizou-se na Secretaria Municipal de Educação 
de Belo Horizonte (SMED), por meio da Gerência de Coordenação da Educação 
Infantil (Gecedi) uma ação de formação piloto denominada “Avaliação na 
Educação Infantil”. Essa iniciativa teve a participação de 34 instituições, sendo 14 
instituições da Rede Municipal de Educação e 20 instituições da rede de creches 
comunitárias, confessionais e/ou filantrópicas parceiras da Prefeitura. De cada 
instituição, participaram um coordenador pedagógico e um professor. Houve, ainda, 
a participação de membros das equipes regionais de Acompanhamento Pedagógico 
à Educação Infantil. No total, foram 77 profissionais envolvidos nesse piloto, que teve 
a importante tarefa de iniciar as discussões sobre a avaliação na Educação Infantil 
de Belo Horizonte de maneira institucional. 

O grupo elaborou um conjunto significativo de reflexões, discussões e algumas 
sínteses. Como relatado na Apresentação deste caderno, a experiência do piloto 
“Avaliação na Educação Infantil” é parte importante na elaboração deste material. 

O texto abaixo é um dos materiais produzidos por este grupo, sistematizando o 
conceito de Avaliação na Educação Infantil.

Avaliação na Educação Infantil é...

um processo que deve ser entendido como uma contribuição para o 
aprimoramento de todos que dela participam. É uma ação constante e contínua 
de investigação e reflexão sobre a prática pedagógica com o objetivo de 
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identificar as estratégias mais adequadas às necessidades de cada criança, 
promovendo seu desenvolvimento e aprendizagem.

A avaliação precisa ser compreendida como um processo individualizado em 
que as especificidades de cada criança, suas interações com os objetos, com 
seus pares, suas reações, suas elaborações são analisadas tendo como meta 
a compreensão de seu processo pessoal de desenvolvimento e aprendizagem 
e a adequação das práticas pedagógicas de acordo com estas características. 

A avaliação pressupõe múltiplas observações, escutas, registros, tendo 
como foco a formação das crianças como sujeitos plenos em todas as suas 
dimensões: física, social, emocional, cognitiva, cultural, histórica, entre outras. 

Ao mesmo tempo, a avaliação possibilita o desenvolvimento profissional 
dos professores quando refletem sobre sua própria prática. É portanto, um 
processo educativo para todos os envolvidos que implica em planejamento, 
intencionalidade, observação, registro e reflexão. Ela é importante tanto para 
quem está sendo avaliado quanto, principalmente, para quem avalia, trazendo 
a oportunidade de revisitar os percursos, refletir e redimensionar  as práticas, 
sempre tendo a criança como centro da proposta pedagógica. 

A reformulação das práticas educativas proporcionam a qualificação do 
processo, reorientando-o em função do percurso de cada membro do grupo. 
Nessa perspectiva, a avaliação jamais tem caráter classificatório ou punitivo, 
mas investigativo e promotor do desenvolvimento das crianças e da melhoria 
profissional dos adultos.

A realização da avaliação implica, necessariamente, em intervenção pedagógica 
pois não se avalia para constatar o que as crianças sabem ou não sabem, mas 
avalia-se para promovê-las moral e intelectualmente. Apenas a identificação 
das habilidades e conhecimentos das crianças não significa promover seu 
desenvolvimento. O que efetivamente lhes proporciona aprendizagem é o 
planejamento e a realização de propostas pedagógicas adequadas às suas 
necessidades em cada momento. 

Cabe ressaltar que a avaliação deve envolver as crianças, os professores, 
os demais profissionais da instituição e as famílias. Todos estes atores têm 
contribuições a dar e leituras próprias que enriquecerão a compreensão do 
processo educativo, possibilitando diferentes pontos de vista em relação a uma 
mesma realidade.  

A avaliação definida para a Educação Infantil neste caderno é aquela que se 
compromete com o desenvolvimento e a aprendizagem de cada uma das crianças 
e de todas elas. Toma para si a responsabilidade de planejar contextos educativos 
adequados às características das crianças considerando suas faixas etárias, 
suas experiências anteriores, seus interesses imediatos, os conhecimentos a eles 
relacionados e outros que possam ampliar os repertórios das crianças. 

Uma perspectiva de avaliação que identifica o que as crianças já sabem, o caminho 
que elas estão percorrendo e seus avanços. Uma avaliação que se baseia em olhar 
para as conquistas das crianças e não para aquilo que falta, que elas não dominam 
ou não desenvolveram. 

Leia Proposições 
Curriculares 
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volume 1,

Págs. 61 e 62
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Essa avaliação não está concentrada nas mãos 
dos professores e educadores unicamente, mas 
deve possibilitar às crianças oportunidades para 
refletirem sobre seus percursos de aprendizagem. 
Do mesmo modo, devem abrir possibilidades para 
as famílias e a comunidade escolar manifestarem-
se apresentando suas perspectivas acerca do 
desenvolvimento das crianças, dos processos 
pedagógicos vivenciados, dos recursos e elementos 
que necessitam de maior investimento.

A avaliação na Educação Infantil precisa se 
estabelecer na constante perspectiva do diálogo: 
abertura dos professores e educadores para consigo 
mesmos, abertura e disponibilidade deles para com 

as crianças, das 
crianças umas com as outras, das crianças consigo 
mesmas, dos professores e educadores com a 
coordenação pedagógica e com os demais colegas 
de trabalho, da instituição com as famílias e com 
a comunidade. Diálogos que visem a aproximação 
entre esses atores na busca pela compreensão 
dos pontos de vista, dos modos de pensar, das 
expectativas, dos argumentos de cada um. Tudo 
isso em função do constante aprimoramento dos 
processos pedagógicos por meio da análise, 
reflexão, discussão, investigação, registro e 
planejamento. 

   

A palavra diálogo etimologicamente 
está ligada à palavra explicar, 
que vem do latim e tem a ver 
com as plicas, as dobras de um 
tecido. Quem em Roma trabalhava 
dobrando vestidos era chamada 
plicatrix. A preposição latina ex, 
entre outras coisas, dava a ideia de 
tirar e abrir. Daí que explicar fosse 
desenrolar, desembaraçar, o que, 
no plano do diálogo, tomou o sentido 
de esclarecer e ensinar.

Fonte: dicionário etimológico.com.
br, consulta feita em 15/07/2015

Estabeleça momentos e estratégias 
para troca de ideias entre os 
profissionais da instituição, entre 
a instituição e a comunidade local, 
entre as crianças e os adultos da 
instituição. As assembleias de 
crianças, os fóruns de debates entre 
adultos e crianças, os grupos de pais 
e os murais para manifestação da 
comunidade são possibilidades de 
início de ricos processos de diálogo. 
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Os componentes do processo 

avaliativo

A partir do conceito de avaliação na Educação Infantil apresentado no capítulo 
anterior, compreende-se sua realização como um processo indissociável das práticas 
pedagógicas. A avaliação passa a ser fonte e alimentação do fazer educacional nas 
instituições de Educação Infantil. 

Ela se torna contínua e ininterrupta, mas não mais como mera reprodução de chavões 
tão disseminados nos discursos pedagógicos. A avaliação passa a ser contínua 
e ininterrupta porque será estruturadora da prática pedagógica e a constituirá 
internamente. 

Nesse entendimento, a avaliação se inicia no momento do planejamento, pois todo 
planejamento parte de alguma forma de avaliação do grupo com o qual se irá trabalhar. 
Mesmo que ainda seja uma avaliação pouco consistente e se baseie em dados 
genéricos como a faixa etária das crianças, seus grupos familiares, a comunidade 
em que estão inseridas etc. 

A partir da execução do planejamento, os professores e educadores irão observar 
e intervir, mediando processos de aproximação das crianças aos conhecimentos 
e desenvolvimento de habilidades. Durante essas experiências, serão realizados 
registros variados pelos professores e educadores e também pelas crianças. 

Os registros tornam-se fonte de informações e base para análise e reflexões pelos 
diversos profissionais envolvidos com o atendimento educacional institucional das 
crianças. 

Essas informações e reflexões são a base para novos planejamentos, uma vez que 
analisam o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças, assim como a condução 
pedagógica das experiências vivenciadas. 

A figura a seguir ilustra este processo, identificando que a avaliação não ocorre ao 
final de um ciclo, mas em todas as suas etapas, consolidando as características de 
ser contínua e ininterrupta. 
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Planejamento, mediação, observação, registro e reflexão constituem-se em 
componentes da prática educativa ao mesmo tempo em que se constituem em 
componentes do processo de avaliação. Eles possibilitam que os professores 
e educadores evidenciem o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças, 
acompanhando-as em seus percursos individuais e coletivos ao mesmo tempo em 
que evidenciam a própria organização da prática pedagógica e sua validade ante as 
necessidades do grupo de crianças. 

Todos estes elementos efetivam a avaliação como um processo que se instala 
colaborativamente em função da promoção das crianças, e não de sua estigmatização. 
Ao mesmo tempo, tornam a avaliação um processo dinâmico, autêntico e 
intrinsecamente relacionado à prática, contextualizando-a. 

Segundo Faria & Salles (2007, p. 37), nessa proposta de avaliação 

[...] É necessário ter claro que esses instrumentos se entrecruzam, sendo indissociáveis 
e se complementando mutuamente, contribuindo tanto para que o (a) professor (a) 
possa perceber a singularidade e a integralidade das crianças, quanto para que possa 
realizar propostas de trabalho de acordo com o currículo e acompanhá-las, fazendo 
intervenções que promovam a aprendizagem e o desenvolvimento de todas elas. 

A identificação desses elementos como componentes do processo de avaliação 
oferece um retrato significativo das situações e processos que compõem o dia a dia da 
Educação Infantil. Ela contribui para que os professores e os educadores examinem, 
compreendam e corrijam as propostas pedagógicas em função do desenvolvimento 
e da aprendizagem das crianças. Uma perspectiva em que a avaliação é elaborada 
na sua valência reevocativa, isto é, como possibilidade de reflexão. 

Ao mesmo tempo, efetiva-se a avaliação como um processo de promoção das crianças 
e dos adultos. Busca-se a superação dos modelos excludentes e ameaçadores que 
a avaliação assumiu durante séculos para a realização da avaliação como mediação 
que baliza a prática pedagógica para adequá-la às necessidades e características de 
cada grupo de crianças e de cada uma individualmente. 
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Por isso, faz-se necessário acompanhar (avaliar) os processos de desenvolvimento de 
modo a readequar as práticas pedagógicas ofertadas com a finalidade de possibilitar 
que todas as crianças aprendam e se desenvolvam. Estes são portanto, os fins 
máximos da avaliação: acompanhar o processo de desenvolvimento e aprendizagem 
das crianças de modo a constantemente reorganizar as práticas pedagógicas para 
lhes possibilitar aprendizagem e desenvolvimento. 

Para que o planejamento, a observação, a mediação e o registro representem e 
descrevam com propriedade os processos vividos pelas crianças na construção de 
conhecimentos e desenvolvimento de habilidades é fundamental que os professores 
e educadores desenvolvam suas próprias habilidades críticas e investigativas. O 
sentido da busca, da curiosidade e da indagação precisam se fazer presentes como 
competências dos profissionais da Educação Infantil, a fim de que eles possam 
“ver as coisas banais e familiares de outra maneira, recontextualizar os problemas, 
abordar questões sob outros ângulos, realizar rupturas epistemológicas” (Perrenoud, 
2002, p.206), criando condições para uma prática reflexiva, ponto chave do ofício 
docente.

De acordo com Rinaldi (2014, p.80)

O itinerário didático e o percurso de aprendizagem realizados na escola assumem, 
de fato, pleno significado para os sujeitos envolvidos e interessados – professores e 
estudantes – na medida em que podem ser adequadamente relembrados, reexaminados, 
analisados e reconstruídos. O percurso educativo torna-se concretamente visível por 
meio de uma documentação atenta dos dados relativos às atividades, para os quais 
se pode valer tanto de instrumentos de tipo verbal, gráfico e documentativo, quanto de 
tecnologias audiovisuais mais difundidas nas escolas. 

A avaliação como processo também assume características diferenciadas de acordo 
com o momento do percurso pedagógico que adultos e crianças estejam vivenciando. 
Essa diferenciação visa estabelecer melhor o tipo de observação, registro e reflexão 
que se faz dependendo do momento e das informações que se precisa obter sobre 
cada criança e sobre o grupo de crianças como um todo. 

As nomenclaturas “inicial, reguladora e integradora” foram forjadas por Antoni Zabala, 
pedagogo espanhol e serão adotadas neste caderno por apresentar de maneira 
consistente as necessidades e possibilidades da avaliação em cada um destes 
momentos.

Segundo Zabala (1998, p. 199), “a primeira necessidade do educador é responder 
às perguntas: O que sabem os alunos em relação ao que quero ensinar? Que 
experiências tiveram? O que são capazes de aprender? Quais são seus interesses? 
Quais são seus estilos de aprendizagem?” Ao elaborar essas perguntas e buscar 
respondê-las, os professores e educadores estão na avaliação inicial, aquela que 
lhes fornecerá as primeiras informações para que eles elaborem seus planejamentos 
e construam propostas de trabalho educativo em grupo e individualmente. 

A terminologia “inicial” refere-se aos primeiros conhecimentos dos professores e 
educadores sobre uma determinada habilidade ou sobre um grupo de habilidades 
e conhecimentos das crianças. Não é um momento restrito ao início do ano letivo, 
mas refere-se às primeiras investigações acerca de um determinado conjunto de 
habilidades, o que pode acontecer em qualquer período do ano.



Desafios da Prática

Após essas investigações iniciais e a elaboração dos respectivos planejamentos, cada 
professor e educador deverá manter atenção apurada para verificar se as hipóteses 
que elaborou sobre cada criança estão se confirmando ou não e se a proposta de 
trabalho educativo que elaborou está sendo satisfatória para cada criança e para o 
grupo como um todo, o que foi denominado por este autor como avaliação reguladora 
(idem, p. 200):

Conforme se desenvolva o plano previsto e conforme a resposta dos meninos e 
meninas a nossa propostas, haverá de se ir introduzindo atividades novas que 
comportem desafios mais adequados e ajudas mais contingentes. O conhecimento 
de como cada aluno aprende ao longo do processo de ensino/aprendizagem, para se 
adaptar às novas necessidades que se colocam é o que podemos denominar avaliação 
reguladora.

Ao final de um determinado período, que na Educação Infantil não deve ser menor que 
um semestre,  os professores e educadores devem buscar sistematizar o processo 
vivenciado pelas crianças individual e coletivamente. Ainda de acordo com Zabala 
(1998, p. 200), esse momento é a avaliação somativa que 

é entendida como um informe global do processo que, a partir do conhecimento inicial 
manifesta a trajetória seguida pelo aluno, as medidas específicas que foram tomadas, 
o resultado de todo o processo e, especialmente, a partir deste conhecimento, as 
previsões sobre o que é necessário continuar fazendo ou o que é necessário fazer 
novamente.

São, enfim, três momentos distintos de avaliação dentro de um mesmo processo mais 
amplo e abrangente. Estes têm por finalidade última e mais importante garantir que 
as práticas pedagógicas estejam adequadas e em consonância com as necessidades 
e interesses das crianças individual e coletivamente, de modo a lhes proporcionar 
aprendizagens e desenvolvimento. 

A) PLANEJAMENTO

Em nosso dia a dia, lidamos continuamente com situações nas quais o ato de planejar 
se faz presente. O termo traz em sua etimologia o sentido de discriminar o que vem 
primeiro e o que vem depois; de articular pensamento e ação, da capacidade de pensar 
antes de agir; de programar. Mas, ao ser introduzido no âmbito educacional, ganha 
novas definições, sendo utilizado principalmente como o plano a ser desenvolvido 
nas aulas, delineado pela descrição do conjunto de práticas educativas e estratégias 
metodológicas.

Tal definição, embora correta, apresenta uma visão extremamente técnica acerca 
do planejamento, distanciada da perspectiva de 
processo, discussão, negociação e produção de 
significado que o ato deve carregar. 

A atitude de planejar vai além da previsão de 
atividades ou da organização didática para elas. O 
planejamento é o momento em que se rememoram 

A dimensão da organização presente 
no planejamento pode estar 
centrada na razão, na racionalidade 
técnica. Mas por que não nos 
valermos também da intuição, da 
sensibilidade, da percepção, da 
sensação, da arte para planejar?
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quais são as intencionalidades educativas da Educação Infantil deste município, 
fazendo escolhas conscientes a respeito dos caminhos que serão traçados. É o 
momento de lembrar qual é o norte do trabalho, seus fins, o que se pretende para as 
crianças que frequentam essa etapa da Educação Básica.  

É também um ponto de parada e reflexão dos professores e educadores que, a partir 
das suas observações e registros, irão prever experiências, ações, encaminhamentos, 
sequências didáticas, organização dos tempos e espaços para cada grupo de 
crianças na Educação Infantil. 

Nesse contexto, a ação de planejar assume uma 
dimensão reflexiva, metacognitiva, cultural e 
política, passando a ser, então, uma “arquitetura” 
que irá traçar as estruturas organizativas das 
experiências a serem vivenciadas por crianças e 
adultos. 

É um espaçotempo de construção de conhecimentos 
pedagógicos, educacionais, curriculares e didáticos. 
É lugar de registro, mas também um momento de 
diálogo entre os saberes dos professores e dos 
educadores para com as crianças e da abertura dos 
profissionais para os desejos e necessidades delas.  

É um momento em que são organizadas e escolhidas 
as experiências mais adequadas a partir das 
hipóteses e reflexões realizadas pelos profissionais 
acerca do desenvolvimento das crianças. É também 
um momento em que são retomados os registros 
das experiências anteriores, as falas e reflexões das 
crianças para que sejam feitas escolhas e traçados 
os próximos caminhos. É, enfim, um momento 
em que os professores e educadores param para 
pensar sobre o processo educativo como um todo, 
seus impactos sobre cada uma das crianças, as lacunas e adequações que precisam 
ser feitas de modo que esse processo possa ser válido e enriquecedor para cada 
uma delas. 

O planejamento deve ser construído envolvendo a troca de experiências entre 
diversos professores e educadores da instituição escolar. Juntos, eles articulam as 
intencionalidades educativas do município, a proposta pedagógica da instituição, 
o calendário escolar, os recursos humanos e materiais com as manifestações das 
crianças, suas falas e expressões daquilo que mais lhes agrada, com os registros 
produzidos sobre o que elas sabem a respeito de determinado assunto, do que lhes 
desperta interesse e curiosidade, daquilo que as famílias falam e comentam sobre as 
reações das crianças etc. 

Esse planejamento tem como base as Proposições Curriculares para a Educação 
Infantil de Belo Horizonte e as crianças como foco do processo educativo. Um 
planejamento que considera as habilidades e conhecimentos importantes e 
necessários ao desenvolvimento das crianças em sociedade e individualmente e as 
habilidades e conhecimentos identificados nos interesses e desejos próprios de cada 

Metacognição é o ato de pensar 
sobre o próprio processo de 
aprendizagem. Configura-se 
como um exercício reflexivo em 
que o indivíduo que aprende, 
conscientemente e de maneira 
intencional, toma o processo 
de aprendizagem como foco 
de observação e estudo com a 
finalidade de  compreendê-lo.

Leia 
Proposições 
Curriculares
para a Educação 
Infantil de 
Belo Horizonte, 
vol. 1 – pág. 63

Espaçotempo é uma expressão 
utilizada para se referir ao espaço 
e ao tempo concebidos de modo 
inter-relacionados, constituindo-se 
num evento. Nessa perspectiva, é 
necessário pensar fatos, processos, 
fenômenos e situações problema 
considerando simultaneamente 
as especificidades espaciais e 
temporais que se constituem na 
relação e na situação .
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criança ou de grupos de crianças. Tê-las como foco implica a necessária escuta 
delas e a garantia de que o planejamento não seja unilateral. Embora elaborado 
e sistematizado pelo adulto, o planejamento leva em consideração os interesses e 
desejos das crianças e as tem como autoras, nessa perspectiva.  

Como nos lembra Junqueira (2005) o planejamento se constitui de duas partes: a 
parte cheia e a parte vazia - o que as crianças “precisam” aprender (conhecimentos, 
linguagens, habilidades, atitudes previamente identificadas pelos professores e 
educadores, pelos Projetos Político-Pedagógicos, pelas Proposições Curriculares do 
município) e o que elas “querem” aprender (interesses e necessidades reveladas 
pelas crianças e famílias em suas falas, suas preferências, suas sugestões, suas 
reivindicações). 

Assim, no decorrer de cada período – semestre ou trimestre – devem ser previamente 
selecionados conhecimentos e habilidades pelos professores e educadores (parte 
cheia), deixando espaços e lacunas para que outros conhecimentos e habilidades 
sejam inseridos a partir das demandas das crianças (parte vazia).

Ao mesmo tempo, a cada dia devem ser propostas experiências previamente 
planejadas e organizadas pelos professores e educadores bem como devem 
ser reservados tempos para experiências escolhidas pelas crianças dentro das 
possibilidades e características de cada faixa etária e de cada instituição.

O planejamento não é uma lista das atividades propostas para o decorrer de um 
dia, de uma semana ou um mês. Isso é um quadro de organização de horários, 

mais ou menos flexível de acordo com cada uma 
das atividades listadas. O planejamento engloba 
a programação geral mas é muito mais amplo e 
profundo do que isso. 

Consiste na necessária parada, dentro da realização 
das práticas pedagógicas, para que sejam feitas 
escolhas norteadas pelas intenções educativas e 
reflexões dos profissionais. Escolhas baseadas em 
registros e análises consistentes que indiquem os 

percursos e os próximos passos na caminhada que está sendo implementada pelos 
atores do processo. 

Além disso, o planejamento deve garantir o registro escrito das habilidades que 
estarão em evidência durante as experiências propostas para um dia, uma semana 
ou um mês. Deve trazer também, o registro escrito do encadeamento de experiências 
propostas, a definição dos materiais necessários, dos profissionais envolvidos, uma 
estimativa do tempo e do período do dia necessário à realização de cada experiência 
proposta, a definição do espaço em que elas ocorrerão, os recursos de registro que 
serão utilizados e tantos outros elementos imprescindíveis para uma realização 
satisfatória da experiência proposta.   

O planejamento para um dia letivo consiste na seleção das experiências propostas, 
acompanhada da devida organização metodológica dos professores e educadores 
para a realização de cada uma delas. Somente definindo e registrando por escrito, 
previamente, quais habilidades serão priorizadas em cada momento da rotina diária, 
os professores e educadores podem se organizar para observar e registrar as 
manifestações do desenvolvimento das crianças dentro daquelas habilidades. 

Leia Proposições 
Curriculares 

para a Educação 
Infantil de

Belo Horizonte, 
volume 1, Pág.62

Faça uma análise crítica de seus 
planejamentos verificando se 
eles estão de acordo com os 
documentos orientadores deste 
município e se estes registros 
estão suficientemente completos e 
precisos. 



Avaliação na Educação Infantil

É o planejamento que dá o foco da atuação, da mediação, das intervenções e das 
observações e registros que os professores e educadores realizarão no decorrer de 
cada dia e de cada período. Por isso, ele é imprescindível à atuação competente 
deles.

Há também elementos objetivos que delimitam o planejamento, por exemplo, a jornada 
diária das crianças dentro da instituição educativa, o número de profissionais que 
atuam com cada grupo de crianças, a faixa etária das crianças e suas características 
intrínsecas, entre outros. 

Sabendo que o planejamento organiza e dá visibilidade à intencionalidade e à 
qualidade do trabalho pedagógico realizado com as crianças, é fundamental que esse 
tema seja permanentemente debatido, problematizado e estudado pelos professores 
e educadores, a fim mobilizar todos os recursos e possibilidades que ele carrega. 

Durante algum tempo, observou-se professores e educadores fazendo planejamentos 
a partir das linguagens do currículo. Este tipo de planejamento descontextualiza o 
trabalho pedagógico e artificializa as situações de aprendizagem. As linguagens 
são contempladas a partir da necessidade demandada por cada experiência e cada 
contexto educativo. Será a partir da situação real que são definidos quais os eixos e 
as linguagens do currículo que serão inseridos no planejamento de cada atividade. 
As características de cada experiência é que definem as linguagens contempladas 
no planejamento de cada momento do dia. 

Na hora de planejar:

- Tenha sempre à mão as Proposições Curriculares para a Educação Infantil de 
Belo Horizonte, a Proposta Político-Pedagógica da instituição e as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil;

- Eleja as habilidades que pretende focar por um determinado período, identificando 
os motivos de sua escolha;

- Considere o calendário escolar, eventos, festividades, excursões, passeios etc;

- Parta das observações e reflexões que tem realizado para pensar os 
desdobramentos posteriores;

- Estabeleça interlocução com outros professores e educadores e com a 
Coordenação Pedagógica de sua instituição;

- Liste materiais, recursos e procedimentos que serão utilizados;

- Selecione recursos de registros que estejam mais adequados a cada atividade 
a ser realizada (fotografia, filmagem, gravação em áudio, planilha de observações 
etc).

O que não pode faltar no planejamento da Educação Infantil?

- As intencionalidades educativas do município;

- A caracterização da situação ou do contexto que fez surgir a necessidade daquele 
trabalho pedagógico;

Leia 
Proposições 
Curriculares
para a Educação 
Infantil de
Belo Horizonte, 
vol. 2, 
Págs. 162 e 163
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- As habilidades que serão priorizadas;

- Os eixos e linguagens do currículo que serão necessários naquela situação;

- As estratégias e mediações que os adultos deverão realizar;

- Os instrumentos de coleta de informações: os registros que serão produzidos.

Um outro aspecto relevante e essencial é que, ao planejar, os professores e 
educadores reflitam e confrontem permanentemente as escolhas e as ações que 
estão executando. Dessa forma, a consciência das suas propostas para com 
as crianças aumenta de maneira significativa e eles “tornam-se mais capazes de 
escutar as crianças, de estar em sintonia com as suas estratégias de aprendizagem 
e mais disponíveis para introduzir mudanças nas didáticas” (Rubizzi, 2014, p. 
96), contribuindo, assim, para o desenvolvimento de práticas que promovam uma 
formação de qualidade.

B) OBSERVAÇÃO

A observação está associada ao exercício de perceber o que se passa: os registros, 
as marcas, os movimentos e as narrativas, as histórias e construções das pessoas, 
ampliando a quantidade e a qualidade de informações sobre o objeto/ pessoa/ 
situação em foco. 

Ao observarem, professores e educadores têm uma rica oportunidade de refletir sobre 
as hipóteses, os jeitos de fazer, de ser e de conviver, na perspectiva de sinalizar as 
conquistas, as dificuldades e as possibilidades no processo de desenvolvimento e 
aprendizagem de cada criança.

Assim, as distintas ações, posturas, atitudes e relações que as crianças estabelecem 
no cotidiano escolar são passíveis de observação por parte dos professores e 
educadores e, portanto, definidoras para uma melhor e maior compreensão sobre 
seu desenvolvimento e aprendizagem. Conforme afirma Vecchi (2014, p. 160), “a 
observação é um instrumento no qual se baseia a investigação sobre os processos 
educativos e de conhecimento das crianças e dos adultos.”

Entretanto, essa abordagem realizada de forma sistemática e intencional ainda é pouco 
praticada no cotidiano escolar. Muitas vezes, os professores e educadores realizam a 
observação espontaneísta que vagueia de uma criança a outra sem foco, sem clareza 
do que observar e do que fazer com o que se observou, deixando assim de testemunhar 
e de “tornar visíveis as modalidades da aprendizagem 
individual e do grupo”  (Rinaldi, 2014, p. 85).

Para superar esse obstáculo, os professores e 
educadores podem buscar, nas próprias crianças, 
a maior inspiração para o exercício da observação. 
Afinal, a infância é um tempo de manifestação 
de uma grande curiosidade, desejo, interesse e 
emoção, componentes fundamentais no ato de 
observar. 
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A observação pode tornar-se ainda 
mais interessante se as próprias 
crianças forem convidadas, em 
determinados momentos, a propor 
determinada atividade. Uma 
aprendizagem decidida pelo “sujeito 
aprendiz” ganha contornos ainda 
mais legítimos e as escolhas por 
eles empreendidas favorecem o ato 
de observar.
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Além disso, a criança apresenta uma noção de tempo distinta do tempo cronológico 
do adulto, um tempo onde há espaço para as pausas e para o silêncio, aspectos 
extremamente necessários no exercício da observação. Finalmente, a predisposição 
que a criança possui em acolher as representações e as teorias do outro, a escutá-
lo, também possibilitam e ampliam a observação, capacidades que professores e 
educadores necessitam apresentar a fim de que a observação se faça presente em 
sua prática pedagógica. E mais ainda, que tenha sentido e significado para o processo 
educativo, repercutindo positivamente no desenvolvimento e na aprendizagem das 
crianças. 

Observar não é uma ação simples e tampouco 
isenta de interferências externas e internas. O 
olhar de cada pessoa é silenciosamente guiado por 
seus interesses, sua subjetividade, sua emoção 
e desejos. De acordo com valores, crenças, 
costumes, conhecimentos, um mesmo fato ou uma 
mesma imagem pode ser observada de maneiras 
muito diferentes pelas pessoas. 

Existem diversos exercícios e brincadeiras de 
ilusão de ótica que nos mostram como a visão e 
o cérebro guiam as ações de observação, produzindo significados e figuras bem 
distintos de uma pessoa para outra. 

Ao mesmo tempo, a realidade é muito mais ampla e complexa do que se pode 
captar num único evento de observação. Num primeiro momento, notam-se alguns 
aspectos sobre um fato, ao voltar a esse fato, elementos novos e que não haviam 
sido notados da primeira vez serão percebidos. Ao conversar com outra pessoa sobre 
este fato, podem ser acrescentados elementos que não haviam sido considerados 
anteriormente. E assim sucessivamente. 

A mesma experiência pode ser comprovada ao se fazer a leitura de um livro ou de um 
texto. A primeira leitura possibilita a apreensão de alguns aspectos, leituras posteriores 
irão enriquecer a primeira experiência. A discussão do texto num grupo de pessoas irá 
enriquecer a experiência ainda mais. Enfim, a apropriação e compreensão da realidade 
se dá em camadas progressiva e infinitamente mais amplas e mais complexas. 

Ou seja, são necessários inúmeros exercícios de observação para que se possa 
ter um panorama mais abrangente e, ao mesmo tempo, mais detalhado sobre 
cada criança e seus processos de aprendizagem e desenvolvimento. Observações 
apressadas provavelmente serão tendenciosas e superficiais, o que não é aceitável 
numa conduta profissional responsável e ética. 

Torna-se necessário, portanto, educar o olhar 
para a observação. Essa educação será resultado 
de exercícios contínuos e frequentes, pois o 
aperfeiçoamento profissional é interminável. 
Deve guiar-se pelo projeto de Educação Infantil 
que orienta este município e suas Proposições 
Curriculares entendendo as crianças como sujeitos 
competentes, aprendizes, produtores de cultura, 
sujeitos de seu tempo e que pensam e se inserem 
no mundo de maneira ativa e propositiva. 

Madalena Freire (1996, pág. 10) 
aponta que, para observar, o sujeito 
deve também entregar-se ao outro. 
Deve ter uma atenção comprometida 
e generosa que se envolve e sintoniza 
com o outro.  É um exercício de sair 
de si mesmo e ver o mundo a partir 
dos pontos de vista e da história do 
outro. É, em síntese, um exercício de 
alteridade.
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Procure refletir sobre suas 
observações e as observações 
dos demais profissionais a respeito 
das crianças e de suas famílias. 
Verifique se elas estão na direção 
de compreender os avanços e as 
conquistas de cada uma ou se 
têm sido tendenciosas provocando 
rótulos e estigmas negativos ou 
discriminatórios. 
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Essa educação do olhar precisa de professores que busquem desenvolver sua 
competência profissional por meio da postura investigativa, estudiosa, responsável 
e comprometida. Pois, a partir da observação será necessário buscar compreender 
o que motiva e mobiliza cada criança para agir de uma determinada maneira e não 
de outra; para fazer algumas escolhas e não outras; para buscar as causas de suas 
dúvidas e de suas dificuldades; para criar estratégias para ajudá-las a avançarem do 
ponto em que estão para novos conhecimentos e aprendizagens. 

Demanda profissionais que se disponham a caminhar junto com as crianças aceitando 
o interminável desafio de se aperfeiçoarem cada vez mais como professores e 
educadores. 

Para auxiliar nesse processo, a observação deve ser guiada por pautas previamente 
planejadas que ajudarão os professores e educadores a manterem seu foco e 
buscarem despir-se, o quanto for possível, de impressões pessoais e subjetivas que 
não contribuem para o melhor conhecimento de cada uma das crianças de sua turma. 

No próximo capítulo, são abordados com maior detalhamento os recursos e os 
instrumentos de registro, entre eles as pautas de observação. 

C)  REGISTRO

Diretamente atrelados à observação, os registros são recursos imprescindíveis no 
processo de avaliação pois são suportes externos para a memória. Segundo Lima 
(2001, p. 9) o registro “tem duas funções em relação à atividade cerebral: formar 
novas redes neuronais, com base em elementos novos apresentados e reforçar e/ou 
reorganizar memórias em processos de constituição de conceitos”.

A partir do momento em que professores e educadores planejam os contextos 
educativos e observam as crianças, é fundamental que eles lancem mão de recursos 
e materiais capazes de auxiliá-los na materialização, na organização e reevocação 
das experiências educativas vivenciadas. 

O registro pode ser feito de várias formas e em diferentes suportes. Pode-se registrar 
por meio da escrita, de desenhos, de imagens ou gravações. Da mesma forma, é 
possível registrar em distintos momentos, com a realização da anotação imediata, o 
chamado registro in loco ou recuperando os acontecimentos por meio da memória. O 
registro in loco é feito junto da observação, o que aumenta o número de informações e 
dados relevantes acerca do fato, facilitando a reflexão e a avaliação. Ao mesmo tempo, 
tende a ser um registro rápido pois acontece na ação, junto às crianças o que inviabiliza 
uma redação longa. Já o registro “de memória” é realizado após a observação. 

Embora ambos os registros sejam importantes, necessários e válidos no processo 
de avaliação, na Educação Infantil, devido à diversidade de experiências vivenciadas 
pelas crianças no cotidiano escolar, é imprescindível que os professores e educadores 
realizem o registro in loco mais frequentemente visto que ele permite maior riqueza de 
informações para um melhor acompanhamento do desenvolvimento e aprendizagem 
das crianças. 
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Realizar um registro in loco ou posteriormente leva os professores e educadores a 
elaborarem mentalmente a experiência vivenciada. Torna-se um momento valioso 
em que os profissionais já se envolvem reflexivamente sobre a ação, pois necessitam 
pensar sobre o que está acontecendo ou o que aconteceu, analisar o episódio e 
selecionar os elementos que serão registrados e aqueles que serão desconsiderados. 

De acordo com o recurso escolhido para registro, os profissionais também realizam 
recortes da experiência vivenciada e direcionam sua ação de registrar, apurando 
seu olhar e suas habilidades de realizar registros. Por exemplo, se o registro for 
feito por meio de fotografias, o adulto deverá buscar os melhores ângulos para que 
a foto registre exatamente aquilo que está sendo observado. Se for por meio de 
anotações, os professores e educadores necessitam refletir sobre a observação feita 
para encontrarem as melhores palavras e expressões que garantam o registro de 
modo mais completo e fiel possível. A própria elaboração do registro já leva a novas 
categorias de pensamento com a estimulação e desenvolvimento dessas habilidades 
pelos profissionais. 

Entretanto, cabe salientar um aspecto: seja qual 
for o tipo de registro adotado pelos professores 
e educadores em cada contexto, a leitura e a 
interpretação destes registros precisa ser sistemática 
e dentro de um período de tempo que não seja 
muito longo. A retomada dos registros, leitura e 
interpretação das informações por eles trazidas é 
parte essencial do próprio processo de realização 
do registro. Somente por meio da retomada 
posterior e identificação das informações contidas 
naquele registro é que se pode validar a experiência 
vivenciada e o próprio registro. Dar significado para 
os dados coletados é a continuação do processo de 
registro, sem o qual esse processo perde seu valor e 
deixa de dar a contribuição que lhe compete. 

D) REFLEXÃO

Finalmente, para fechar um ciclo de avaliação, iniciando outro, os professores e 
educadores precisam tomar os registros realizados e interpretá-los. Este é um 
exercício extremamente complexo e difícil, mas indispensável, pois é ele que 
fornecerá as informações essenciais para os próximos planejamentos que serão 
realizados. 

Ao colocar-se diante de um conjunto de fotos, ao assistir a uma filmagem feita no 
pátio da escola ou da creche, ao ouvir uma gravação do reconto de uma história 
ou de uma roda de conversa, ao analisar desenhos feitos por uma mesma criança, 
cada professor e educador deverá refletir, interrogando esses materiais e procurando 
responder a perguntas como: O que esses registros estão me contando sobre esta 
criança ou sobre este grupo de crianças?  Como esta criança solucionou o problema 
em que se encontrava? O que isso me conta sobre ela? Etc.
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Infantil de Belo 
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Os registros subsidiam o cotidiano 
dos professores e educadores, 
já que atuam como mecanismos 
de exteriorização e  interiorização 
de ideias e sentimentos. Assim, 
na experimentação de distintos 
instrumentos, eles serão capazes 
de aperfeiçoar os processos que se 
colocam a serviço da aprendizagem, 
desenvolvendo práticas que 
dialogam com os meios em que 
as crianças transitam, tornando-
as cada vez mais arrojadas e 
adequadas às exigências do mundo 
contemporâneo.
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Belo Horizonte, 
vol. 1,
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É o momento de os professores e educadores se transformarem em investigadores, 
elaborando hipóteses e buscando indícios nos registros para validá-las ou refutá-las. 

Ao mesmo tempo, os profissionais da Educação Infantil deverão usar os registros 
realizados para se interrogarem sobre seu próprio trabalho. Para identificar 
quais planejamentos foram bem-sucedidos e alcançaram os propósitos a que se 
destinavam, quais os que não alcançaram seus propósitos e os motivos para os terem  
alcançado ou não. Perguntas essenciais para os profissionais que se preocupam 
com a qualidade do trabalho que realizam e que ofertam às crianças. 

Esse processo de reflexão será tanto mais rico quanto mais compartilhado ele 
for. Discutir e trocar ideias com os outros professores e educadores, apresentar a 
filmagem para o grupo de crianças e interrogá-las sobre suas impressões, colher 
opiniões e dialogar com as famílias e com a coordenação pedagógica são atitudes 
essenciais para a maior abrangência das interpretações. 

É o processo de significação e interpretação dos registros que possibilita a produção 
da Documentação Pedagógica que será tratada no próximo capítulo. 

O exercício da reflexão a partir dos registros produzidos reinicia todo o ciclo da avaliação 
com a elaboração de novos planejamentos. Naturalmente, as etapas tratadas aqui de 
maneira bem separadas, quando na dinâmica do cotidiano, se misturam e perpassam 
umas às outras. Quando professores e educadores estão mediando uma experiência 
das crianças já as estão observando e já estão colhendo dados para registrarem 
posteriormente. Enquanto um profissional está conduzindo uma atividade, outro 
está filmando a ação de todos e ambos os adultos já estão observando e refletindo 
sobre as observações que estão fazendo. As próprias crianças observam-se umas às 
outras e observam também seus professores e educadores, emitindo observações e 
pareceres bem significativos. 

As ações de um ciclo de avaliação têm desdobramentos e produzem muitos 
outros ciclos, num processo que se retroalimenta incessantemente. O essencial a 
se considerar é sempre o papel dos professores e educadores como os agentes 
organizadores e mediadores tanto da prática pedagógica quanto do desenvolvimento 
e aprendizagem das crianças. Ambos interdependentes. 

Espera-se dos profissionais da Educação Infantil que assumam a responsabilidade 
e o compromisso que lhes cabe nesses dois processos tomando a avaliação como 
meio para a melhor condução do trabalho educativo e não como fim de sua ação. 



Buscar práticas de avaliação na Educação 
Infantil que envolvam uma consciência reflexiva, 
acompanhando os processos de desenvolvimento 
e aprendizagem das crianças de forma dialógica, 
cooperativa e compartilhada significa, entre outras 
coisas, eleger recursos e instrumentos adequados 
para o acompanhamento das ações pedagógicas. 

Entretanto, em uma concepção de avaliação dinâmica e significativa, não há uma única 
ou melhor forma de avaliar, uma vez que a pertinência e a eficácia dos instrumentos 
depende das intencionalidades dos professores e educadores, do contexto em que 
a proposta se coloca, dos atores envolvidos no processo e tantos outros fatores 
relacionados.

Por serem muitas as variáveis a serem consideradas, torna-se essencial que os 
profissionais da Educação Infantil façam escolhas consistentes e bem-fundamentadas 
no momento de planejar as experiências educativas e selecionar os recursos para 
registrá-las. 

É importante considerar que, embora os diferentes recursos de registro disponíveis 
estejam diretamente vinculados à documentação do desenvolvimento e das 
construções que as crianças estabelecem com o conhecimento, o essencial em 
qualquer uma das propostas é que eles não fiquem restritos à coleta de dados ou 
ao registro burocrático. O principal é que tragam reflexões enriquecedoras, com 
implicações significativas no desenvolvimento das crianças e no aprimoramento do 
trabalho dos professores e educadores.

Nessa perspectiva, o que confere importância a um instrumento não é a quantidade 
de informações que ele é capaz de levantar, tampouco a sua sofisticação, mas, 
sobretudo, o uso que se faz dele no sentido de mobilizar saberes em benefício das 
crianças. 

Saber analisar os dados e buscar nas informações fornecidas por eles um cenário 
para a interpretação da história de cada participante é fundamental para nortear uma 
mediação que esteja de acordo com as necessidades individualizadas, promovendo 
o aperfeiçoamento da qualidade do trabalho pedagógico desenvolvido. 

Dessa forma, os recursos e os instrumentos de registro devem guiar o olhar dos 
professores e educadores, servindo como uma lente de aumento que fornece uma 

Reflita a respeito de sua prática, 
identificando que situações e 
instrumentos são planejados por 
você com a intenção específica de 
envolver as crianças e as famílias 
no processo de avaliação de seu 
desenvolvimento.  
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visão detalhada do desenvolvimento e da aprendizagem de cada criança, do mesmo 
modo que funciona como um retrovisor da sua caminhada pedagógica. 

Ao mesmo tempo, se é esperado que a criança seja protagonista de sua aprendizagem 
é necessário partilhar com ela, desde cedo, a responsabilidade da análise, observação 
e registro dos processos pedagógicos vivenciados. Uma maneira de fazer isso é 
escolher instrumentos que as auxiliem a se ver nesse contexto, a perceber seus 
avanços, suas necessidades, suas aprendizagens, suas dúvidas. 

Conhecendo os recursos e instrumentos de registro

Os registros podem ser realizados por meio de variados recursos e instrumentos, 
entre os quais pode-se citar as pautas de observação, os cadernos de anotações, 
as fotografias, as filmagens, as gravações de áudio, murais, portfólios, dossiês, 
desenhos, escritas coletivas ou individuais feitas pelas crianças e tantos outros 
que cada profissional da educação criar para garantir a memória das experiências 
vivenciadas.

Neste documento, será adotada a definição de recursos e instrumentos de registro 
como elementos distintos mas inter-relacionados. A classificação apresentada abaixo 
foi adotada na formação “Avaliação na Educação Infantil” realizada na SMED e 
validada pelos participantes.

RECURSOS DE REGISTRO INSTRUMENTOS DE REGISTRO

Desenhos e escritas feitas pelas 
crianças INDIVIDUAIS COLETIVOS

Pautas/ planilhas de observação Portfólios Murais e cartazes
Formulários de planejamento Pastas de observações Dossiês

Cadernos de anotações Relatórios individuais Livro da Turma          
Livro da Vida

Fotografias Autoavaliação Relatórios de turma
Filmagens Avaliação entre pares

Gravações em áudio Outros 
Outros 

  

São definidos como recursos os insumos à 
elaboração dos instrumentos de registro. 

Os recursos de registro compõem-se das fontes 
de informação para visualização, por adultos e 
crianças, dos processos vivenciados. São apoio 
à memória para análise posterior à realização da 
experiência educativa planejada e, ao mesmo tempo, 
possibilitam a percepção de fatores que não foram 
observados no momento da experiência vivida. Os 
recursos são materiais para reflexão de adultos e 
crianças, a partir de sua análise e investigação. 

Por meio da leitura, reflexão e interpretação dos 
recursos de registros são construídos conhecimentos pelos professores e educadores 

Discuta com os demais professores 
e educadores de sua instituição 
de que maneira os recursos e 
instrumentos acima são utilizados 
na prática pedagógica. Verifique, a 
seguir, se a sua utilização está em 
acordo com as orientações que 
são feitas neste capítulo, buscando 
ampliar os usos e os significados 
dos recursos e instrumentos nas 
práticas educativas realizadas em 
sua instituição.  
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com as crianças e suas famílias. A análise, interpretação e reflexão dos recursos de 
registro conduzem o processo de elaboração dos instrumentos de registro. A partir 
dos registros feitos com recursos variados os professores e educadores constituirão 
o intrincado quebra-cabeças que é conhecer o processo de desenvolvimento e 
aprendizagem de cada criança individualmente e da turma. 

Os instrumentos de registro serão aqui considerados como os produtos construídos 
utilizando os materiais e as informações que os recursos fornecerem. São a 
materialização do processo por meio das fotografias, desenhos, anotações etc., 
acompanhados pelas reflexões dos professores e educadores, das crianças, das 
famílias e de todos os outros envolvidos. 

Cada recurso e cada instrumento de registro tem características e potencialidades 
próprias. Terá também limitações. Por isso, os profissionais devem escolher 
cuidadosamente os recursos de registro que pretendem utilizar de acordo com cada 
experiência planejada. Decidir qual recurso será utilizado e quando ele será utilizado 
é parte importante para garantir um melhor registro e maior obtenção de informações. 

Não são todas as experiências vivenciadas com as crianças que são registradas. 
Prever os momentos mais significativos e se preparar para registrá-los são 
competências que se desenvolvem com a prática sistemática. 

Ao mesmo tempo, acontecimentos inesperados podem ser extremamente 
significativos e, para isso, vale a pena ter sempre à mão uma câmera fotográfica ou 
um bloco de anotações que podem garantir um registro mínimo em momentos para 
os quais não se estava planejando realizar um registro mais elaborado. 

Os instrumentos de registro são produções a posteriori, feitas dias, semanas ou 
mesmo meses após a realização de cada registro. Eles são resultado do processo 
de leitura, seleção e interpretação dos registros 
realizados por meio de variados recursos. É 
a produção da Documentação Pedagógica, 
terminologia muito usada atualmente e que significa 
produzir coletâneas organizadas e selecionadas 
de registros que apresentem, de forma significativa 
e articulada, o processo de desenvolvimento 
vivenciado por uma criança ou um grupo de crianças 
durante um determinado período ou por meio de um 
determinado projeto. 

Produzir uma documentação pedagógica não é a 
mesma coisa que juntar um monte de atividades, 
“trabalhinhos” feitos pelas crianças ou um conjunto 
de fotos tiradas pelos adultos e pelas crianças. 
Produzir uma documentação pedagógica significa 
tecer uma narrativa e comprová-la (documentá-la) 
com registros. É contar a história de cada criança, 
do grupo de crianças ou de um projeto durante um 
determinado período, apresentando os avanços, 
o ponto em que estavam, os caminhos trilhados, 
as conquistas realizadas, as dificuldades, o 
ponto em que estão no momento em que aquela 
narrativa é feita. 

A terminologia Documentação 
Pedagógica “foi inserida na 
realidade educacional brasileira a 
partir da experiência da pedagogia 
italiana para identificar as práticas 
pedagógicas que buscam dar 
visibilidade a várias formas de 
compreender as crianças, as 
suas realizações e os processos 
de aprendizagem que ocorrem 
durante o trabalho educativo.” 
(Mendonça,2009, p. 60)         

Apesar de ser uma terminologia 
inédita, as práticas de observação, 
registro e produção de conhecimento 
pelos professores a partir da reflexão 
sobre os indícios e informações 
fornecidas pelas crianças em 
suas experiências cotidianas não 
são novas e foram abordadas por 
inúmeros teóricos da educação há 
muitas décadas atrás. 
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Para contar essa história, os professores e educadores precisam ter em suas mãos 
registros significativos, que efetivamente contribuam para conhecer mais sobre o 
desenvolvimento de cada criança e, ao mesmo tempo, realizar análises consistentes 
acerca das informações e dos dados que os registros fornecem. O diálogo entre 
os diversos profissionais que atuam com a mesma turma, com a coordenação 
pedagógica, com as próprias crianças e suas famílias enriquecerá sobremaneira a 
interpretação e leitura dos registros disponíveis. 

A documentação pedagógica elaborada por meio dos instrumentos de registro deve 
se tornar compreensível a qualquer pessoa que tiver acesso a ela. Precisa ser 
um material que dialogue com seu interlocutor ao mesmo tempo em que informe 
as transformações pelas quais cada criança está passando em seu processo de 
aprendizagem. Deve ser um material que promova cada criança, evidenciando seus 
progressos numa perspectiva afirmativa sobre a capacidade de todo ser humano de 
aprender e se desenvolver. Finalmente, os instrumentos de registro precisam ser 
consistentes e apresentar o trabalho pedagógico oferecido a cada criança e à sua 
turma com vistas a possibilitar-lhes o desenvolvimento e aprendizagem.

 

Os recursos de registro

Durante a formação “Avaliação na Educação Infantil”, os participantes analisaram 
alguns recursos de registro buscando definir suas características, suas potencialidades 
e limitações. 

Esse exercício teve a finalidade de orientar os professores e educadores a selecionarem 
os recursos de registro que estejam mais adequados a cada experiência planejada e, 
ao mesmo tempo, de oferecer melhores possibilidades para coleta de dados sobre as 
crianças ou sobre o grupo de crianças de acordo com a necessidade e proposta de 
cada profissional em cada momento. 

Naturalmente, as instituições de Educação Infantil e seus profissionais poderão 
utilizar outros recursos que estiverem disponíveis e ao seu acesso além dos que 
estão citados neste caderno. Neste material são tratados os recursos mais comuns 
para as práticas educativas na Educação Infantil, atualmente.

Fotografia:

A fotografia é recurso de registro com enorme potencial informativo, desde que seja 
adequadamente realizada. Uma boa fotografia, que efetivamente informe sobre a 
experiência pedagógica realizada é aquela que busca registrar a criança em ação. 
Fotografias de poses podem ser interessantes para a capa de um material, mas, 
geralmente, não contam muito sobre o que estava acontecendo naquele momento. 

Ser capaz de realizar boas fotografias é uma habilidade que se desenvolve e, 
portanto, necessita de muitos exercícios. O advento da fotografia digital proporciona 
a possibilidade de tirar dezenas de fotos até que se alcance uma que esteja 
representando melhor todos os aspectos mobilizados pelo sujeito ou pela ação que 
foi registrada. Por isso, professores e educadores podem fazer vasto uso desse 
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recurso. 

A fotografia pode ser facilmente realizada em ambientes fechados e abertos, dentro 
ou fora da instituição educativa; pode ser impressa e transportada com relativa 
facilidade; o custo de câmeras fotográficas digitais é razoavelmente acessível às 
instituições educativas; bem como o custo da impressão de fotos. É um recurso que 
pode ser produzido por adultos ou crianças, professores, coordenadores pedagógicos 
ou outras pessoas da instituição que estejam disponíveis; tem boa durabilidade tanto 
no formato digital quanto impresso; uma câmera fotográfica pode ficar no bolso dos 
professores e educadores sem causar grande incômodo e, portanto, poderá ser 
utilizada mesmo que não tenha sido previsto seu uso, tornando-se um recurso de 
grande praticidade.

Por se tratar de imagem, a fotografia permite ricos 
exercícios de apreciação por adultos e crianças 
e experiências de interpretação compartilhada 
que são enormemente enriquecedoras a todos os 
participantes. 

Uma sequência de fotos possibilita o 
acompanhamento da ação e uma visão de 
processo. De modo geral, fotografias possibilitam 
a visualização de interações; a percepção da 
organização e planejamento dos professores 
e educadores quanto a espaços e materiais disponíveis; mobilizam tanto adultos 
quanto crianças para sua apreciação.

Como se trata de um recurso exclusivamente visual, não possibilita o registro de 
falas. Também apresenta restrições quanto a registrar o raciocínio e os argumentos 
de quem foi fotografado, pois é um recurso estático e que estabelece recortes dentro 
de uma ação que é muito mais completa do que o que foi fotografado. 

Quando um outro adulto que não seja o professor ou o educador de referência da 
turma estiver fotografando, torna-se necessária uma conversa anterior para que o 
referência da turma apresente os aspectos mais importantes a serem registrados. 

Quando uma criança estiver fotografando, deve-se levar em conta os interesses e 
pontos de vista da criança, que, certamente não serão os mesmos dos professores 
e educadores. Provavelmente, nesse caso, as fotografias dirão muito mais sobre 
a criança que está fotografando do que sobre as demais ou sobre o trabalho dos 
professores e educadores. 

Fotografias precisam ser contextualizadas. Quando colocadas em mural, álbum ou 
portfólio é essencial que seja acrescentado um pequeno parágrafo que explique, aos 
observadores, a situação em que a foto foi produzida, por quem foi produzida, quais 
as intenções da experiência registrada, as observações de quem produziu a foto e 
de quem a interpretou. 

A fotografia como recurso de documentação pedagógica não pode se prestar 
meramente a enfeitar a instituição ou os instrumentos de registro. Ela precisa ter 
uma mensagem, que será transmitida pelas imagens e por meio do texto que a 
complementa. O uso da fotografia como recurso de registro pressupõe sua capacidade 
de guardar informações e apresentá-las. 

Experimente projetar um conjunto 
de fotos por meio do data show e 
discutir com as crianças quais suas 
impressões e percepções sobre 
cada fotografia. 

As crianças são capazes de perceber 
aspectos muito significativos e ricos 
quando lhe é dada a oportunidade 
de pensarem sobre as imagens que 
estão observando.
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Observando a fotografia abaixo, faça o exercício de analisá-la e redigir as informações 
que ela lhe fornece. 

Figura 1

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Agora, leia o texto abaixo e compare com suas observações:

“Na quinta-feira, nossa turma foi ao pátio para brincar de amarelinha. Desenhei uma 
amarelinha no chão e todas as crianças puderam pular e brincar nela. Depois, cada 
criança fez a sua própria amarelinha. Por meio da brincadeira, as crianças vivenciaram 
a organização no espaço, o equilíbrio e movimentos coordenados de seu próprio 
corpo, analisaram e compararam dimensões como pequeno e grande, exercitaram a 
grafia dos números e da sequência numérica até 10. Voltando para a sala, em roda, 
conversamos sobre a amarelinha que cada criança fez. Analisamos em que aspectos 
cada criança pode aperfeiçoar sua própria amarelinha e combinamos de voltar ao pátio 
dentro de uma semana para fazermos outras amarelinhas e brincarmos novamente. 
Finalmente, cada criança fez outra amarelinha em seu caderno. Algumas crianças 
voltaram ao pátio, naquele momento, para ver como haviam feito a amarelinha e a 
reproduzirem no caderno.”
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Essa foto e o texto podem compor um mural de sala; 
podem ser colocados no portfólio individual desta 
criança, se ela assim desejar; podem ser colocados 
na pasta de observações da criança em foco. 
Certamente, a foto com o texto que a acompanha, 
oferecem informações significativas e relevantes 
sobre esta criança e sobre conhecimentos e 
habilidades que a brincadeira da amarelinha lhe 
possibilitou.  

Filmagem:

A filmagem é, indiscutivelmente, o recurso de registro mais completo que existe. Isso 
porque a filmagem alia a imagem ao som e ao movimento. Por meio da filmagem, 
pode-se retomar a experiência vivida quase que completamente. 

A filmagem é o recurso mais potente para a reflexão dos professores e educadores 
sobre a sua própria prática pedagógica. Ao assistir uma prática que foi filmada, cada 
professor e educador pode ver-se e perceber, num movimento de distanciamento de 
si mesmo, como ele conduziu aquela atividade; quando conseguiu ouvir as crianças 
e quando não conseguiu; se garantiu o direito de todas as crianças se manifestarem 
ou não; se estava bem preparado para conduzir aquela vivência ou não; enfim, é 
uma oportunidade para que o profissional avalie a si mesmo, o que, na maioria das 
vezes, gera a percepção de aspectos sobre os quais os professores e educadores 
não haviam se dado conta antes.

O exercício de análise de uma filmagem também pode ser feito com as crianças da 
Educação Infantil quando se trata de turmas de crianças mais velhas. Essa pode ser uma 
estratégia muito significativa para que os professores e educadores auxiliem as crianças 
a descentrarem-se de si mesmas e a aprenderem a ter um maior sentido de grupo.

A filmagem pode ser feita pelos professores e educadores, outro adulto da instituição, 
uma das crianças ou pode ser realizada instalando-se a filmadora em um ponto 
estratégico e deixando-a filmar livremente. 

Naturalmente, se a filmagem for realizada por uma criança, ao se realizar a análise 
do vídeo deve-se levar em consideração o olhar de quem fez a filmagem e selecionou 
as cenas que desejava registrar. 

Quando a filmagem for realizada por outro adulto que não seja o profissional referência 
daquela turma, é desejável que o professor ou educador oriente o adulto que estiver 
filmando para buscar registrar os aspectos que são o foco naquela experiência. 

Apesar de ser o recurso de registro mais completo, a filmagem apresenta algumas 
desvantagens. Primeiramente, como coleta de material, torna-se necessário assistir 
à filmagem algumas vezes para proceder à sua análise e identificar as cenas mais 
importantes e significativas. Isso implica grande disponibilidade de tempo dos 
professores e educadores. 

Uma filmagem que durou quarenta minutos, ao ser assistida três ou quatro vezes 
consome três horas do tempo dos professores e educadores. Fazer a edição daquela 
filmagem consumirá o mesmo tempo ou talvez até mais. 

Produzir e selecionar fotografias 
com potencial informativo é uma 
habilidade que se desenvolve com 
a prática. 

Não é a quantidade de fotos, mas 
a qualidade dos registros que 
tornam esse recurso significativo 
para o acompanhamento do 
desenvolvimento e da aprendizagem 
das crianças.
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Por isso, para a realização de uma filmagem, a vivência que será registrada deverá 
ser cuidadosamente escolhida a fim de garantir que o investimento de tempo e 
esforço dos profissionais seja revertido em registros de qualidade e com grande valor 
informativo.

Outro aspecto a ser levado em consideração é que o equipamento filmadora digital 
tem um custo maior do que câmeras fotográficas digitais. 

Para que as crianças e familiares tenham acesso à filmagem, torna-se necessário 
todo um aparato como data show e computador para projeção do vídeo. O que é 
bem diferente de montar um mural com algumas fotos, por exemplo. Nesse sentido, 
a filmagem apresenta menor praticidade em relação às fotografias.   

Filmagens feitas em ambientes abertos poderão sofrer interferências no som, por 
causa de vento. Quando o interesse pela filmagem 
for em função de guardar as falas das crianças 
e, consequentemente, a expressão de seus 
pensamentos, é desejável priorizar ambientes 
fechados e garantir que a filmadora esteja numa 
distância satisfatória para captar a voz de todos.

As filmagens tornam-se extremamente interessantes 
para dar significado ao uso da televisão na Educação Infantil. No lugar de usar a TV 
para apresentar desenhos ou filmes descontextualizados às crianças, os professores 
e educadores podem criar a rotina de exibir pequenas filmagens feitas no cotidiano 
da turma e discutir com todos acerca de um assunto específico. Por meio dessa 
experiência, as crianças podem desenvolver a habilidade de conhecerem a si 
mesmas e aos colegas, entre tantas outras habilidades. 

Gravação de áudio:

As gravações de áudio são um recurso de registro ainda pouco usado pelos 
professores e educadores. 

Consiste numa forma de registro bem fácil de ser realizada, pois, geralmente, 
os professores e educadores ligam o gravador digital e o deixam numa posição 
estratégica enquanto mediam a experiência que está sendo vivenciada. É também 
um equipamento de custo acessível, boa durabilidade e fácil manuseio. 

As gravações de áudio, a exemplo das filmagens, exigem um trabalho posterior 
dos professores e educadores para ouvir a gravação, selecionar os trechos mais 
significativos e colher as informações mais importantes. Dificilmente isso será 
feito numa única audição. Por isso, após a gravação ter sido feita, os profissionais 
precisarão ouvir o material três ou quatro vezes para extrair dele todo seu potencial 
informativo. 

Os exercícios de audição conjunta entre adultos e crianças são muito interessantes, 
pois neles as crianças mostram-se capazes de perceber nuances bem significativas 
nas falas e também nos silêncios. De maneira geral, as crianças atentam-se para o 
nível alto de ruídos da turma após ouvirem a uma gravação feita em sala. Outro fato 
significativo é que as crianças percebem se estão sendo capazes de ouvirem umas 
às outras ou não. 

Manusear e operar filmadoras 
digitais é uma ação bastante simples. 
Entretanto, editar as filmagens 
exigirá o uso de um programa de 
computador e a disponibilidade do 
profissional para realizá-lo. 
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A audição de uma gravação exige maior concentração por parte dos ouvintes. É, 
portanto, um exercício bastante desafiador para as crianças e também para os 
adultos. Pode-se começar com a audição de trechos bem curtos e ir ampliando o 
tempo progressivamente. 

A apresentação de gravações de áudio às famílias ou aos visitantes da instituição 
educativa, a exemplo das filmagens, exigem um aparato mais elaborado. E talvez 
esse seja o motivo principal para o menor uso das filmagens e das gravações em 
áudio. Entretanto, é fundamental considerar que esses recursos possibilitam registros 
extremamente ricos e valiosos. Seu uso pode ser menor mas não deve deixar de existir.  

O desenvolvimento da atenção e da concentração podem ser estimulados em 
experiências com o áudio, possibilitando às crianças vivências ricas e significativas. 
Até mesmo celulares possuem gravadores embutidos, o que facilita sua utilização. As 
falas e/ou comentários das crianças podem ser retomados e transcritos posteriormente 
para ser colocados em relatórios ou murais. 

Tanto nas filmagens, quanto nas fotografias e gravações em áudio, pode-se ter acesso 
a cenas, falas, ações ou reações das crianças que não haviam sido percebidas no 
momento da realização da experiência. São, portanto, possibilidades de ampliação 
da percepção dos professores e educadores. 

Registros feitos pelas crianças – desenhos, escritas e outros:

Recursos historicamente mais comum nas práticas pedagógicas, os desenhos e 
outras produções gráficas feitas pelas crianças são acessíveis e práticos. 

Geralmente produzidos em papel, em folhas avulsas ou em cadernos, esses recursos 
são a prova material de dezenas de habilidades e conhecimentos que as crianças 
desenvolvem.

O uso mais comum desses recursos é a produção de coletâneas pelos professores e 
educadores, por meio de álbuns. São recursos usados em organizações cronológicas 
e que visam registrar o processo de evolução de cada criança em relação a 
determinados aspectos como a representação da figura humana, a apropriação do 
sistema alfabético de escrita, a evolução na representação de quantidades etc. 

Entretanto, é necessário avançar desse tipo de coletâneas para a produção de 
instrumentos de registro que façam uso do recurso de maneira mais participativa 
pelas crianças e por suas famílias. 

Ao obter uma quantidade satisfatória de produções gráficas de cada criança, os 
professores e educadores devem oferecê-las e orientar as crianças a fazerem a 
seleção do registro mais completo, mais adequado 
ou que represente mais significativamente o que ela 
queria deixar registrado. 

Envolver as crianças e as famílias nos processos 
de análise, seleção e produção dos instrumentos 
de registro significa implementar, na prática, a 
concepção da criança como sujeito competente e 
da interação entre famílias e instituições educativas. 

Os profissionais jamais devem 
fazer anotações nos desenhos das 
crianças colocando legendas ou 

setas neles. Essa é uma atitude de 

desrespeito para com a produção 
gráfica da criança. Anotações e 
lembretes devem ser inseridos no 
verso da folha.
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Como esses registros, geralmente, são produzidos em papel tornam-se recursos 
extremamente práticos, de baixo custo e boa durabilidade. São fáceis de manipular 
e armazenar. E, provavelmente por esses motivos, sejam os recursos mais utilizados 
na Educação Infantil. 

Entretanto, para que se alcance o pensamento de cada criança, é necessário ter 
disponibilidade de tempo para conversar com ela durante a produção do desenho ou 
da escrita, investigando o que ela está pensando, os motivos das escolhas que fez, 
a argumentação que ela usa para explicar suas preferências. Enquanto conversam 
com a criança, os professores e educadores devem anotar, à parte, as falas e 
explicações dela para, posteriormente, registrá-las no verso da produção. É a partir 
dessa interação que serão colhidas as maiores e mais significativas informações 
sobre cada criança.

Naturalmente, não é possível fazer esta conversa com todas as crianças em cada um 
dos registros que elas produzirem. Os professores e educadores precisam fazer um 
controle para garantir que façam anotações de cada uma das crianças em variados 
momentos, sem esquecer nenhuma. 

É também importante salientar que nem todas as experiências vivenciadas precisam 
ser colocadas no papel. Muitas vezes, os profissionais impõem às crianças a rotina 
exaustiva de desenhar ou escrever sobre absolutamente tudo o que se vivencia na 
instituição educativa. Esse tipo de condução acaba por cansar as crianças e esvaziar 
de sentido a produção de registros gráficos. Como qualquer outra prática educativa, 
a produção de registros gráficos pelas crianças deve estar contextualizada e 
relacionada à necessidade real de elaboração.

Caderno de anotações/ diário de bordo/ diário de turma:

Nesse caderno, os professores e educadores realizam anotações datadas de todo 
tipo. Eles podem escrever o contexto da experiência educativa, a ação das crianças, 
as relações por elas estabelecidas, o tempo gasto, enfim, todas as observações 
e impressões apreendidas durante determinada proposta de trabalho. O caderno 
pode ser ainda um espaço de registro de possíveis ideias que surjam no decorrer 
da observação, bem como a anotação de possíveis soluções para os problemas ou 
desafios colocados pelas crianças.

Podem ser feitas anotações genéricas sobre a turma ou sobre alguma criança em 
particular; podem ser anotadas reflexões feitas pelo profissional, hipóteses que foram 
formuladas para serem verificadas posteriormente e tantas outras observações que 
forem surgindo no decorrer das experiências. 

A organização desse caderno será inteiramente do profissional, pois a forma do 
registro deve ser aquela que o atender melhor. Alguns professores e educadores 
separam uma ou duas páginas para cada criança, outros fazem anotações por dia e 
ali registram o que houve de mais significativo tanto na condução das práticas quanto 
nas manifestações das crianças. Outros fazem registros em forma de fichários, bloco 
de anotações ou quadro de lembretes. Outros ainda fazem registros conciliando 
vários  formatos. Enfim, é um material de uso individual dos professores e educadores 
e deve ser adequado a suas características e necessidades. 

Ao retomar suas anotações sobre cada dia de trabalho com as crianças, os profissionais 
terão elementos não só para analisar o desenvolvimento das crianças, mas também 
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suas práticas educativas: a maneira como planejou determinada experiência, os 
aspectos que foram positivos, os que foram negativos, o que pode ser mantido, o 
que precisa ser melhorado, o que funcionou para determinado grupo de crianças e 
o que não foi adequado para outras. Essas e tantas outras observações tornam-se 
subsídios para a aprendizagem por parte dos professores e educadores sobre o seu 
próprio ofício profissional.

Apesar de todas essas possibilidades, o registro 
no Diário de Bordo envolve disciplina, já que, no 
cotidiano escolar, enfrentam-se muitos desafios. 
Entre eles está a dificuldade para gerenciamento 
do tempo e a pequena experiência dos profissionais 
em relação aos exercícios narrativos, por escrito. 

Esse é um recurso de valor inestimável para 
o acompanhamento do desenvolvimento das 
crianças pois, ao final de um determinado período, o 
profissional que fez bom uso desse recurso, terá um 
conjunto significativo de dados e informações sobre 
cada criança e sobre o trabalho realizado com elas. 

Esse material subsidiará a elaboração dos relatórios e fornecerá dados em quantidade 
e qualidade satisfatórios para que eles efetivamente representem o processo 
vivenciado.  

A seguir, são apresentados alguns exemplos de registros que podem ser utilizados 
por professores e educadores para as suas anotações sobre o desenvolvimento e a 
aprendizagem das crianças e sobre o seu próprio trabalho.

Figura 2

Segundo Zabalza (1998), escrever 
o próprio diário é uma interessante 
atividade para o autoconhecimento 
e para a melhoria do trabalho dos 
professores e educadores. É uma 
experiência de relatar a prática com 
um certo distanciamento da ação 
e, na medida em que professores 
e  educadores se colocam como 
leitores, o instrumento possibilita a 
reflexão, a organização das ideias e 
a tomada de decisões.
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Registros das crianças 

Professor/Educador: Mês: Maio  (8 FALTAS)

Criança: 

Semana de 06 a 10

Após faltar quase uma semana de 
aula em função de uma infecção, ...... 
retornou à aula, mas com questões 
que já haviam sido superadas como 
perguntar a todo momento se já está 
na hora de ir embora, se tem atividade, 
se vai ficar na saída na sala da sua 
mãe. Notei que ele tem ficado um 
pouco “perdido” diante dos relatos dos 
colegas sobre as nossas atividades e 
descobertas, já que também costuma 
chegar à aula, após a nossa roda e 
história.

Semana de 13 a 17

...... faltou à aula dois dias (13 e 
14/05), mas nos demais ficou tranquilo. 
Observei que na Festa da Família, 
no sábado, participou pouco, sem 
grande envolvimento nas atividades e 
brincadeiras propostas.

Semana de 20 a 24

..... veio à aula apenas nos dias 20 e 
21. Sempre queixoso de dor no pé ou 
no dente, quando pedi a ele que se 
esforçasse para comer o lanche, ele 
teve uma reação exagerada de choro 
e de dizer que por isso que queria ir 
para a tarde, porque de manhã ele fica 
muito cansado. Deixei ele se acalmar 
e retomei com ele, dizendo do meu 
interesse em ajudá-lo, inclusive para 
que ele seja capaz de superar aquilo 
que o incomoda.

Semana de 27 a 29

Para esta semana, que seguiu tranquila, 
gostaria de destacar a necessidade de 
..... investir mais nas suas produções 
artísticas, já que tem apresentado pouca 
criatividade nesses registros.

Intervenções: 

−	 Convocar a família para uma reunião, a fim de esclarecer as frequentes 
faltas.
−	 Investir no processo de autoestima. 
−	 Nutrir suas produções artísticas.

Figura 3
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Figura 4
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Formulários de planejamento:

Na elaboração do planejamento, dois instrumentos contribuem significativamente 
para a organização do trabalho pedagógico, tempos, espaços e materiais. Um 
primeiro instrumento é o QUADRO DE HORÁRIOS. Esse recurso não se constitui no 
planejamento, mas garante uma visualização semanal da distribuição e disponibilidade 
de tempos que existem em cada turma. Por meio desse quadro, é possível prever um 
equilíbrio entre as atividades permanentes, as atividades sequenciais e os projetos, 
bem como garantir a organização dos profissionais para cumprir horários que dizem 
respeito a toda a instituição, como a utilização das áreas comuns externas às salas 
de atividades, os momentos de refeição, higiene etc. 

Naturalmente, poderão ocorrer imprevistos e necessidade de readequação da 
organização feita. Como todo instrumento de planejamento, o quadro é uma proposta 
e deverá sofrer alterações pontuais ou periódicas de acordo com o desenvolvimento 
das crianças, as necessidades que se apresentarem, as possibilidades de 
reorganização ou ainda mudanças nas condições gerais da instituição. 

Esse material é uma visualização da rotina da turma e não dos professores e 
educadores. Portanto, ele deve apresentar todo o horário de permanência das 
crianças daquela turma na instituição e todo o conjunto de práticas propostas para 
a turma, independentemente de quem sejam os professores e educadores que 
estiverem em cada um dos momentos previstos.  

A seguir, um exemplo de quadro de organização de horários que prevê o atendimento 
de uma turma de crianças de 2 a 3 anos de idade, em jornada integral, para melhor 
visualização e compreensão desse instrumento.
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QUADRO SEMANAL DE HORÁRIOS

LEGENDA: 

  atividades permanentes      

  atividades sequenciais              

  projetos  

                                            
Instituição: Faixa etária:
Ciclo: Turno: Data:
Profissionais responsáveis pela turma:
Coordenação pedagógica:

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
7:00 Recepção das 

crianças
Recepção das 

crianças
Recepção das 

crianças
Recepção das 

crianças
Recepção das 

crianças
7:20 Acolhida Acolhida Acolhida Acolhida Acolhida

7:30 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã

8:00 Construção da 
rotina diária

Construção da 
rotina diária

Construção da 
rotina diária

Construção da 
rotina diária

Construção da 
rotina diária

8:30 Horta/ banhos Projeto Jogos 
teatrais/ banhos

Escrita de nomes/ 
banhos

Projeto Picasso/ 
banhos

Horta/ banhos

9:30 Higiene e 
preparação p/ a 

fruta

Higiene e 
preparação p/ a 

fruta

Higiene e 
preparação p/ a 

fruta

Higiene e 
preparação p/ a 

fruta

Higiene e 
preparação p/ a 

fruta
10:00 Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta

10:30 Roda de música 
e dança

Livre escolha História Livre escolha 
(área externa)

Faz de Conta

11:15 Higiene Higiene Higiene Higiene Higiene

11:30 Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço

12:00 Higiene e 
repouso

Higiene e repouso Higiene e repouso Higiene e repouso Higiene e repouso

13:00 Colação Colação Colação Colação Colação

13:20 Projeto Picasso/ 
banhos

Parlendas/ 
banhos

Projeto Jogos 
teatrais/ banhos

Escrita de nomes/ 
banhos

Culinária/ banhos

14:10 Livre escolha História (área 
externa)

Faz de Conta Roda de música e 
dança

História 

14:50 HIstória Faz de conta Roda de música 
e dança (área 

externa)

História Livre escolha

15:30 Parquinho/ 
higiene

Parquinho/ 
higiene

Parquinho/ 
higiene

Parquinho/ higiene Parquinho/ 
higiene

16:00 Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar

16:30 Higiene/ Faz 
de Conta (área 

externa)

Higiene/ Roda de 
música e dança

Higiene/ Livre 
escolha

Higiene/ Faz de 
Conta

Higiene/ Roda de 
música e dança 
(área externa)

17:00 Avaliação do dia Avaliação do dia Avaliação do dia Avaliação do dia Avaliação do dia 

17:20 Saída Saída Saída Saída Saída 

Atividades permanentes são consideradas aquelas que são realizadas todos os dias 
ou com uma frequência alta no decorrer de cada semana (três ou quatro vezes por 
semana). As atividades sequenciais e os projetos são definidos de acordo com a 
faixa etária, os interesses e as necessidades de aprendizagem de cada grupo de 
crianças. Sua periodicidade também deverá variar de acordo com cada grupo. Elas 
se caracterizam por uma periodicidade menor durante a semana: duas ou três vezes 
cada atividade sequencial e cada projeto, de acordo com a idade e as características 
dos grupos de crianças.     
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A partir do quadro, para cada atividade prevista em cada dia deverá ser elaborado 
um planejamento. 

As atividades permanentes, pelas suas características, podem ter um planejamento 
de longa duração: um ou dois meses, por exemplo. Os momentos de acolhida, de 
alimentação, de repouso, de higiene, as rodas de conversa e argumentação, os 
momentos de atividades em áreas externas, as brincadeiras de faz de conta, as 
rodas de dança e de música, as rodas de histórias, as rodas de planejamento e 
de avaliação de cada dia devem ter seu planejamento específico que contemplará 
um período mais longo e que orientará os professores e educadores sobre suas 
intervenções, suas observações sobre o foco que deverão ter em cada um destes 
momentos no decorrer do dia. Para os momentos de atividades permanentes, os 
professores e educadores podem fazer uso do quadro de planejamento apresentado 
abaixo, como sugestão:

Instituição: Faixa etária: 
dois anos

Ciclo: 1º Turno: integral Data: 
08/03/2015

Profissionais responsáveis pela turma:

Coordenação pedagógica:

Intencionalidades Educativas do Município:

( X ) A construção da autonomia do(a) estudante;

(   ) A construção de conhecimentos que favoreçam a participação na vida social 
e interação ativa e crítica com o meio físico e social;

(   ) O tratamento da informação e expressão por meio das múltiplas linguagens e 
tecnologias;

Eixos em maior evidência: Interações e Cultura-Sociedade-Natureza

Linguagens em maior evidência: linguagem oral

Atividade permanente: Momentos de alimentação Período do planejamento: 
março/abril

Contexto educativo: 

- algumas crianças estão se recusando insistentemente a comer verduras e 
legumes; 

- poucas crianças sabem nomear os alimentos; 

- muitas crianças ainda se alimentam com dificuldades para não se sujarem ou 
sujarem o ambiente.
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Habilidades a serem priorizadas nesse período:

- nomear alimentos corretamente;

- utilizar a colher com progressiva competência;

- realizar pequenas ações cotidianas ao seu alcance para adquirir independência;

- cuidar da limpeza e organização do ambiente à sua volta;

- experimentar novos alimentos e identificar gostos e preferências.

Mediações dos responsáveis:

- incentivar todas as crianças a identificarem os alimentos, nomeando-os;

- propor que as crianças contem aos colegas quais são as verduras e legumes de 
que gostam e incentivem os colegas as prová-las;

- incentivar as crianças que não gostam de leite puro a prová-lo em pequenas 
quantidades, em dias alternados;

- criar um mural com figuras de frutas, legumes, verduras, cereais etc. e montar o 
cardápio do dia com as imagens, antes das crianças irem ao refeitório para o café 
da manhã, para o almoço e o jantar;

- criar um gráfico, em sala, apontando as preferências de cada criança e os 
alimentos que cada uma já provou.

Avaliação:

- preenchimento de pauta de observação;

- registros em gráficos sobre a ampliação das preferências de cada criança;

- filmagem de um momento de montagem do cardápio e do preenchimento do 
gráfico para análise posterior.

A proposta do planejamento direcionará o trabalho dos professores e educadores 
desta turma durante dois meses, nos momentos de alimentação. 

Após o planejamento de todas as atividades permanentes, é possível vivenciar cada 
uma destas atividades como momentos educativos, intencionalmente organizados 
e realizados de modo a proporcionar o efetivo desenvolvimento e aprendizagem 
das crianças. Ao mesmo tempo, os profissionais que atuam no grupo de crianças 
terão clareza sobre seu papel independentemente de serem a referência da turma 
ou o profissional de apoio, ou ainda a coordenação pedagógica ou qualquer outro 
profissional da educação da instituição. Esses planejamentos efetivam a vivência do 
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currículo da Educação Infantil garantindo a indissociabilidade do cuidar educando 
e do educar cuidando quando todos os momentos da rotina serão eminentemente 
educativos e de cuidados. 

Ao mesmo tempo, o planejamento possibilita um acompanhamento efetivo do 
desenvolvimento das crianças com a identificação dos avanços e dificuldades 
apresentados por cada uma a partir das reflexões sobre elas em relação às habilidades 
e conhecimentos que foram privilegiados. Esse acompanhamento possibilita que o 
processo de avaliação alimente a prática educativa e o constitua de modo concreto 
e inseparável.

As atividades sequenciais e os projetos também devem ter planejamentos, mas, pela 
natureza e característica dessas atividades, o planejamento deve ter outro formato. 

A seguir, é apresentada uma sugestão de planilha de planejamento separada para 
cada atividade sequencial e cada atividade dentro de um projeto. Os professores e 
educadores podem utilizá-la da maneira como foi concebida, fazer adequações ou 
ainda criarem outro modelo de planilha para registrar seus planejamentos. Seja qual 
for o instrumento, o essencial é que o planejamento esteja em consonância com as 
Proposições Curriculares do município e seja registrado diariamente por escrito de 
modo que se garanta a memória do processo e uma melhor organização do trabalho 
pedagógico. 

É absolutamente inaceitável que qualquer professor ou educador se apresente para 
o trabalho sem ter planejado antecipadamente as experiências para o dia de jornada 
educativa. 

A Secretaria Municipal de Educação, por meio deste documento, reafirma a atribuição 
inerente aos professores e educadores de realizarem os planejamentos das práticas 
educativas de modo regular, sistemático, por escrito e de acordo com as Proposições 
Curriculares para a Educação Infantil de Belo Horizonte. Compreende, ainda, que o 
planejamento deve ser apresentado e discutido sistematicamente com a coordenação 
pedagógica da instituição. 

O planejamento diário de cada atividade deve também prever um espaço para 
alterações, ajustes e manutenções, abrindo, com isso, a possibilidade para a revisão 
e reconstrução do processo desde a sua elaboração. 
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Instituição: Faixa 
etária:  
berçário

Ciclo:   1º Turno:  integral Data: 
Profissionais responsáveis pela turma:
Coordenação pedagógica: 

1) Intencionalidades Educativas do Município:

(   ) A construção da autonomia do(a) estudante

(X ) A construção de conhecimentos que favoreçam a participação na vida social e 
interação ativa e crítica com o meio físico e social

(   ) O tratamento da informação e expressão por meio das múltiplas linguagens e 
tecnologias

2) Habilidades a serem priorizadas:  esperar para ser atendido em suas 
necessidades

3) Contexto educativo: Crianças no momento de alimentação. Os bebês ficam 
inquietos aguardando o horário de se alimentar. A proposta é criar situações para 
que as crianças possam realizar outras atividades com autonomia tais como 
brincar,empilhar, jogar e sejam capazes de esperar a sua vez de serem alimentadas 
sem tanta ansiedade.

4) Materiais: Caixas vazias, brinquedos diversos para encaixar, empilhar etc.

5) Eixo(s) em maior evidência: Interações/ Brincar

6) Linguagem(ens) em maior evidência: linguagem corporal 

7) Avaliação: 

Observou-se que as crianças se envolveram em atividades variadas,tornando o 
tempo de espera menos sofrido e mais significativo. Uma professora acompanhou 
as crianças que estavam brincando estimulando -as a se envolverem nas atividades. 
Enquanto isso, a outra professora realizava a alimentação dos demais bebês. Maria 
Eduarda havia dormido antes do almoço e, por isso, conseguiu esperar para almoçar 
por último. Felipe continua rejeitando o feijão nas refeições. Gustavo insiste em 
segurar a colher e se alimentar sozinho. Kauan repetiu o almoço e parecia querer 
mais, consideramos que seria excessivo para ele, por isso não oferecemos. 

Pautas/ planilhas de observação:

Esse recurso possibilita eleger aspectos bastante específicos para serem observados 
na realização dos contextos educativos, acompanhando o desenvolvimento das 
crianças. É um recurso interessante na medida em que facilita e direciona, do ponto 
de vista prático, a observação dos professores e educadores, uma vez que apresenta 
habilidades a serem investigadas, mas que devem variar conforme as intenções de 
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cada experiência. Ao mesmo tempo, funciona como um instrumento de diagnóstico e 
avaliação inicial quando são percebidos aspectos que precisam ser introduzidos no 
planejamento das propostas pedagógicas. 

É também um recurso de memória para a elaboração 
de relatórios. Fornece informações precisas sobre 
cada uma das crianças e garante que, nos momentos 
selecionados para observação, os professores e 
educadores não se esqueçam de nenhuma criança, 
uma vez que cada pauta apresenta aspectos a 
serem observados e os nomes de todas as crianças 
da turma.  

As pautas (ou planilhas) de observação dão pistas acerca daquilo que pode ser objeto 
de mediação dos professores e educadores e, consequentemente, dos progressos 
empreendidos pelas crianças.

Podem ser elaboradas de maneira mais genérica ou com maior detalhamento. 
Dependerá sempre do que cada profissional pretende observar em cada situação 
específica. Pode ser feita uma pauta contemplando aspectos a serem observados 
com espaços para registros periódicos no decorrer de um período maior, como um 
ano. Ou planilhas separadas para aspectos a serem observados num único momento 
como o período de adaptação no início do ano letivo. 

É necessário que as planilhas de observação apresentem poucos aspectos a 
serem observados de cada vez, pois quanto maior a planilha mais tempo para seu 
preenchimento será utilizado. Planilhas muito longas podem se tornar inviáveis e 
perder sua função.

É também necessário que as planilhas apresentem questões a serem respondidas 
por meio da observação, com perguntas mais amplas que necessitem de uma breve 
descrição por parte do adulto. Planilhas que contém perguntas que são respondidas 
apenas por “sim” ou “não” contribuem pouco para o conhecimento sobre cada criança. 

A seguir, são apresentados exemplos de pautas de observação.

Instituição: Faixa etária: quatro 
anos

Ciclo: II Turno: tarde Data:  06/02/2015
Profissionais responsáveis pela turma:
Coordenação pedagógica:

Crianças

Desenvolvimento da Linguagem Oral
Incorporação de novas palavras 

e/ou expressões em seu discurso
Avanços na habilidade de 

expressar ideias por meio da 
fala

ABRIL AGOSTO NOVEMBRO MARÇO JUNHO OUTUBRO
Aline
Ana Luiza

Carlos 
Eduardo
Carla 

Após realizar observações e seus 
registros, discuta com outros 
professores e educadores e com 
a coordenação pedagógica suas 
percepções. Ouça outros pontos 
de vista que poderão reafirmar ou 
contrapor aos seus próprios. 
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Instituição: Faixa etária: quatro anos
Ciclo: 2º Turno: tarde Data: 06/02/2015
Profissionais responsáveis pela turma:
Coordenação pedagógica:

Crianças

Análise preliminar de algumas habilidades sociais das crianças

Data da 
observação

Que tipos 
de relações 
estabelece 

com os 
colegas?

Colegas com 
quem se 

relaciona mais 
frequentemente

Como 
soluciona os 

conflitos?

Amanda Alves

Amanda Souza

Albert

Beatriz 

Bruno

Carlos 
Eduardo

Os instrumentos coletivos de registro

Agenda da Turma/ Livro da Turma:

Na Agenda da Turma, é possível registrar um pouco do dia a dia na instituição 
educativa: uma das experiências vivenciadas pelas crianças naquele dia, as 
brincadeiras de que mais gostam, os materiais que mais chamaram a atenção, algum 
fato inédito, aprendizagens que foram construídas etc. 

A ideia é que, ao final do dia, em alguns dias, ou após uma experiência bastante 
significativa, as crianças, em roda, tenham a oportunidade de conversar sobre 
determinado(s) acontecimento(s) e registrá-lo(s). A conversa em grupo possibilitará 
a elaboração de um breve texto coletivo ou um parágrafo simples que será registrado 
pelo professor ou educador. A seguir, podem ser feitos desenhos, colados objetos 
que remetam ao tema ou colocadas fotografias da experiência vivenciada. 

A conversa e o registro são possibilidades para que as crianças desenvolvam a 
consciência sobre suas vivências e visualizem seus processos de desenvolvimento e 
aprendizagem. Essas informações devem compor um livro que serve de memória do 
grupo, podendo ser folheado e relembrado no decorrer dos dias, semanas e meses 
ajudando a construir a história da turma.

É muito comum que esse livro seja enviado à casa de cada criança para ser folheado 
e lido pela família  com a criança. Muitas vezes, as famílias também realizam registros 
na agenda da turma e deixam suas marcas que depois são apresentadas ao grupo 
e apreciadas por todos.
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Por meio desse instrumento, as crianças constroem a compreensão da história de 
seu grupo, tornam-se protagonistas desse processo quando selecionam os eventos 
que serão registrados e a maneira como eles serão registrados. Ao mesmo tempo, 
aprendem o valor do registro escrito como apoio à memória quando dias ou semanas 
mais tarde retomam o acontecimento por meio da leitura e apreciação de seu registro. 

Geralmente, esse instrumento é feito de papel o que o torna prático e de fácil produção; 
é também de fácil manuseio e transporte. É um instrumento coletivo e essencial para 
que as crianças, desde pequenas, desenvolvam o sentimento de grupo; possibilita 
o uso das linguagens escrita e plástica-visual em situações contextualizadas e 
significativas; ensina às crianças o valor do registro escrito como apoio à memória; 
pode acompanhar a turma de um ano para outro. Essas características tornam o 
Livro da Turma um instrumento imprescindível na Educação Infantil pelo seu alto 
valor informativo e formador. 

A seguir, fotos de algumas páginas de Livros de Turma: 

Figura 5
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Figura 6

Figura 7
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Figura 8

Painéis, murais, cartazes:

Os painéis, murais e cartazes assumem uma dimensão comunicativa semelhante à 
da Agenda da Turma, embora não se refiram a uma construção diária.  Eles estão 
mais vinculados a produções específicas ou trabalhos significativos desenvolvidos 
pelo grupo. 

Esses instrumentos de registro possibilitam a inserção das crianças no processo 
avaliativo, uma vez que, ao visualizá-los, elas são capazes de dizer sobre determinada 
aprendizagem, além de colaborar na interlocução com as famílias sobre os 
acontecimentos do cotidiano educacional. Assim, os murais, painéis e cartazes são 
instrumentos de síntese de uma aprendizagem e também de organização do próprio 
processo de aprendizagem uma vez que sua leitura faz rememorar as discussões 
e reflexões que aconteceram. Ao mesmo tempo, o próprio processo de elaboração 
do mural (painel ou cartaz) desafia as crianças ao movimento reflexivo sobre sua 
aprendizagem.

Mas para que os murais, painéis e cartazes sejam, 
efetivamente, instrumentos de registro, eles 
precisam ser pensados e construídos com propósitos 
comunicativos e informativos claros. Devem vir 
sempre acompanhados da identificação da turma, 
de um pequeno texto que contextualize aquela 
produção e ser construído a partir da discussão 
coletiva sobre quais registros irão compor o mural. 

Nem tudo o que foi produzido precisa ser exposto 
num cartaz ou painel. A análise coletiva de todo o 

É muito comum ver murais que 
são elaborados e montados pelos 
professores e educadores sem 
nenhum envolvimento das crianças.  
Essa situação as desconsidera como 
sujeitos competentes e empobrece 
a prática educativa quando perde a 
oportunidade de fazer deste evento 
um momento de desenvolvimento e 
aprendizagem das crianças.
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material para interpretação e seleção é a oportunidade formadora por excelência para 
que as crianças compreendam as características do instrumento e aprendam a discernir 
entre o que é central e o que é acessório; entre registros com maior e menor potencial 
informativo; entre escritas mais ou menos claras; e assim por diante. 

O exercício coletivo de leitura e seleção dos materiais assim como a discussão da 
disposição deles no mural devem ser considerados como mais uma experiência de 
aprendizagem dentro do assunto ou tema que é o foco daquele mural. 

Os murais, cartazes e painéis são instrumentos coletivos de grande abrangência 
comunicativa pois são apreciados não apenas 
pelas crianças daquela turma, mas podem ser 
vistos por todas as outras crianças da instituição 
educativa, assim como os familiares e visitantes, 
outros professores, funcionários e todos aqueles 
que passarem por aquele local. 

Seguem algumas fotos para enriquecimento da compreensão sobre estes 
instrumentos:

Figura 9

Figura 10

Os murais e painéis podem ser 
instrumentos com grande valor 
interativo quando deixarem espaço 
para manifestação das pessoas 
que os apreciarem. 
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Figura 11

Figura 12
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Figura 13
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Dossiê dos Projetos:

Quando se desenvolve um trabalho na perspectiva da pedagogia por projetos, 
avaliar significa analisar os avanços alcançados pelas crianças durante o processo, 
desenvolvendo as capacidades de percepção, compreensão e valorização naqueles 
que participam da experiência educativa. Ela não acontece apenas ao final do projeto, 
mas é realizada a todo o momento.

Dentro de cada projeto ocorrem as avaliações 
inicial, reguladora e integradora na medida em que, 
no início do processo, professores, educadores e 
crianças identificam o que sabem e o que desejam 
saber sobre o tema, quais são as suas hipóteses 
e referências de aprendizagem. No decorrer 
da pesquisa, quando os docentes, enquanto 
mediadores do processo, percebem o que o grupo 
está aprendendo e como está acompanhando o 
sentido do projeto, reorganizando as experiências 
que se fizerem necessárias para direcionar o 
projeto. Ao final dos trabalhos, ao sistematizar o que 
as crianças aprenderam e como se desenvolveram 
em relação às propostas iniciais. 

Nesse sentido, um instrumento avaliativo bastante 
eficaz é o Dossiê. Esse material funciona como uma 
espécie de memória do grupo e permite organizar 
os registros produzidos de modo a reconstruir todo 
o processo, registrando-o e materializando-o. 

O dossiê, geralmente, funciona como uma pasta em que vão sendo arquivados os 
registros de cada uma das etapas do projeto. São organizadas transcrições das rodas 
de conversas; registradas falas, hipóteses e dúvidas das crianças; coletados materiais 
de pesquisa; registradas as discussões com as principais conclusões do grupo; 
reunidos registros de algumas crianças selecionados pelo grupo; acrescentadas fotos 
ou desenhos também selecionados pelo grupo com os professores e educadores; 
anexado o planejamento do projeto pelos professores e educadores. Enfim, é uma 
coletânea vasta e muito detalhada que possibilita a recapitulação da experiência 
vivida pelo coletivo da turma passo a passo. Pela apreciação deste material, torna-
se possível perceber o processo vivenciado e, de maneira geral, o significado e os 
impactos que a experiência teve para aquele coletivo.

É um instrumento que valoriza e documenta o processo possibilitando o 
acompanhamento do percurso vivenciado e a análise das mudanças e evoluções 
entre o ponto de partida e o final do projeto.

Naturalmente, as crianças aprenderão a elaborar este instrumento por meio das 
orientações dos professores e educadores. Por ser um material de maior complexidade 
e abstração para as crianças, propõe-se que ele seja coletivo, pois, desse modo, as 
crianças vivenciarão em grupo a sua elaboração e poderão, nas interações, lidarem 
com as suas possíveis dificuldades e dúvidas.

Dossiê é uma palavra de origem 
francesa e significa conjunto 
de documentos relativos a um 
determinado assunto, pessoa ou 
acontecimento.  

Neste caderno, o termo será 
usado para discriminar o conjunto 
de documentos que tratarão 
de um projeto desenvolvido 
pelos professores e educadores 
juntamente com o grupo de crianças. 

O dossiê terá, portanto, foco na 
documentação do projeto e não do 
desenvolvimento das crianças ou 
do trabalho pedagógico embora, na 
coletânea de documentos venham a 
surgir indícios sobre estes aspectos. 
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Relatório geral da turma:

Os exercícios de elaboração de relatórios sobre o desenvolvimento e aprendizagem 
das crianças são imprescindíveis na Educação Infantil. Geralmente são realizados 
com periodicidade semestral. Por sua natureza, são instrumentos produzidos 
pelos professores e educadores como forma de registrar as vivências durante um 
determinado período e as modificações percebidas no grupo de crianças a partir das 
experiências oferecidas e dos conhecimentos construídos.

Costumam ter formatos bem diversos e é desejável que assim seja para que estejam 
em consonância com o processo vivenciado. É o momento da síntese, em que os 
professores e educadores buscam condensar o que foi mais significativo e importante 
para documentar o processo e comunicá-lo às famílias. 

Este caderno, propõe que os relatórios sejam 
classificados separadamente de acordo com sua 
característica: coletivo ou individual, por uma 
decisão de caráter didático. Entretanto, não existe 
obrigatoriedade que assim seja. Há professores 
e educadores que preferem fazer um relatório 
único que contemple as duas dimensões. É 
imprescindível é que o registro sintético a respeito 
do desenvolvimento e aprendizagem das crianças 
dentro de um determinado período, seja apresentado 
por meio de relatório descritivo às famílias. 

O relatório coletivo vai apresentar o trabalho pedagógico realizado e as características 
gerais do grupo de crianças. Sua finalidade é dar conhecimento às famílias sobre 
as intenções pedagógicas escolhidas pelos professores e educadores para aquele 
período, a organização metodológica feita para o alcance das intenções pedagógicas, 
as habilidades que foram focalizadas, os conhecimentos que foram construídos.

Esse instrumento é essencial para dar conhecimento às famílias sobre o trabalho 
educativo que é oferecido a seus filhos. Este é um direito das famílias e uma obrigação 
de todas as instituições educativas de Educação Infantil.  

É necessário que os relatórios tenham linguagem clara e acessível à compreensão 
de todos. Podem apresentar recursos como fotografia, transcrição de falas das 
crianças, descrição das habilidades selecionadas e tantas outras informações que se 
fizerem necessárias. Por se tratar de um instrumento coletivo, não deve entrar em 
particularidades de nenhuma criança, mas apresentar um perfil geral de todo o grupo. 

Do mesmo modo que as crianças aprendem e se desenvolvem, assim fazem também 
os professores e educadores. Produzir relatórios é uma habilidade profissional que 
se constrói com o tempo e exercício. Naturalmente, podem existir dificuldades nas 
primeiras experiências. Entretanto, elas só serão sanadas com a prática. 

O diálogo franco com a coordenação pedagógica e com outros professores e 
educadores ajudará cada um a aperfeiçoar seus relatórios tanto do ponto de vista do 
conteúdo como em relação à forma de realizar a própria escrita. 

A seguir, são apresentados trechos selecionados de alguns relatórios gerais que 
poderão complementar a visão sobre esse instrumento. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil – Resolução 
CNE-CEB nº 5/2009, art. 10, inciso 
IV, orientam que as instituições 
devem produzir: ”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”. 
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Figura 14

Figura 15

Os instrumentos individuais de registro

O portfólio individual da criança:

O termo portfólio foi trazido para o campo educacional mas ele é originário do campo 
das artes. Constitui-se numa coletânea de materiais selecionados para compor a 
“carta de apresentação” de um determinado profissional. Por meio dos trabalhos 
selecionados e reunidos em uma pasta, o profissional se apresenta ao mundo e 
mostra suas produções como forma de dizer quem ele é e o trabalho que produz. 

Nessa perspectiva, o portfólio funciona com um documento de identidade. É altamente 
individualizado, pois é único e representa o que há de mais característico sobre seu autor. 
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Ao ser trazido para a área da educação, o significado essencial do portfólio se 
perdeu. A maioria dos profissionais que diz fazer uso dele não compreende sua 
característica mais importante. Quando os professores e educadores montam pastas 
com atividades (os “trabalhinhos”) feitos pelas crianças, em que todas as pastas são 
iguais para todas as crianças, elas não são portfólios, são álbuns. São coletâneas de 
registros feitos pelas crianças e compilados pelos professores e educadores, o que 
gera em uma turma de vinte crianças, vinte pastas iguais. 

O portfólio é um instrumento individual e único para 
cada criança. Deve ser montado individualmente a 
partir de registros escolhidos pela própria criança 
num exercício reflexivo e analítico importante 
para seu desenvolvimento. Ele pode, em alguns 
momentos ter registros escolhidos pelos professores 
e educadores ou pela família da criança, mas 
essa inserção deve ser autorizada pela criança e 
discutida com ela. É imprescindível que a maioria 
dos registros do portfólio seja, sempre, de escolha 
da própria criança.

Nesse movimento, o portfólio funciona como um 
regulador do processo educativo e  instrumento de 
registro eficiente, já que propicia a análise contínua 
dos processos individuais das crianças por si mesmas. 
É um instrumento que valoriza suas conquistas, 
identifica seus avanços e possibilita que cada uma 
tome ciência das aprendizagens que realiza.  

Por meio desse material as crianças são capazes de avaliar pensando sobre suas 
experiências e falando sobre suas trajetórias no decorrer de um projeto específico 
ou em atividades significativas da rotina educacional.

Quando incentivada a selecionar as produções 
que levará para seu portfólio, cada criança 
terá oportunidade de refletir acerca de suas 
aprendizagens, suas dificuldades, seus avanços, 
suas próximas investigações. Uma possibilidade que 
lhe garante o protagonismo e lhe trás para a cena 
avaliativa com consciência. 

Crianças muito novas, como as crianças do 
berçário ou das turmas de 1 ano, naturalmente, 
não terão autonomia para realizar essas escolhas. Muitas vezes, é o olhar atento 
dos professores e educadores que serve de meio para definir as escolhas destas 
crianças. Assim, quando uma criança apresenta grande apego com um determinado 
brinquedo, ele pode ser anexado ao seu portfólio; ou quando uma criança demonstra 
grande amizade com outra, a foto da amiga pode ir para o portfólio e tantas outras 
situações em que as preferências das crianças são identificadas pelos profissionais 
e colecionadas no portfólio como materialização das vivências e características 
daquele sujeito. 

As famílias sempre têm lugar especial na construção dos portfólios pois são 

Ao promover momentos com 
pequenos grupos de crianças para 
lhes apresentar alguns registros 
e mediar suas escolhas, os 
professores e educadores devem 
preparar perguntas que auxiliarão 
as crianças a realizarem as análises. 
Por exemplo: “que aspectos você 
observou no registro que o levaram a 
escolhê-lo?” ou “você considera que 
este desenho está mais completo 
do que aquele outro? observe com 
atenção e me diga”. Perguntas do 
tipo: “você gostou desse registro?” 
são inadequadas pois estimulam 
pouco as crianças a realizarem 
reflexões consistentes sobre suas 
produções.   

Durante os momentos de seleção 
de registros que irão compor 
cada portfólio, os professores e 
educadores devem também registrar 
os argumentos e justificativas das 
crianças para suas escolhas. A 
reprodução de suas falas  deve 
ser colocada no verso das páginas 
selecionadas para não interferir no 
registro da criança.   



Desafios da Prática

interlocutores das crianças tanto quanto seus professores e educadores. Selecionar 
momentos específicos em que as famílias participem da seleção de registros que 
componham o portfólio de sua criança são essenciais no processo de construção 
desse instrumento. Do mesmo modo, garantir que regularmente o portfólio seja 
levado pelas crianças para suas casas é igualmente importante para que crianças e 
famílias juntos apreciem os registros e realizem ricos momentos de interação.

A escolha do portfólio como instrumento de registro na Educação Infantil parte do 
seu caráter dinâmico e da capacidade de sintetizar o percurso de cada criança no 
processo de aprendizagem. O registro da trajetória individualizada usando trabalhos 
produzidos, fotos, registros de suas falas e outros materiais que forem selecionados 
é a materialização de suas vivências e de seu desenvolvimento.

No entanto, para atender a todas essas funções, no portfólio deve haver critérios 
e intenções, de modo que ele esteja inserido em um contexto significativo, 
acompanhando a trajetória da criança e sinalizando novos caminhos a serem 
percorridos na construção do conhecimento.

A seguir, é apresentado um esboço geral de portfólio que deverá ser enriquecido 
a partir das interações entre as crianças e os profissionais de cada instituição de 
Educação Infantil.

Logomarca e cabeçalho da Instituição Educativa

PORTFÓLIO
(autorretrato ou outra produção da criança)

Nome completo da criança
Professor/ educador
Turma e ano

Logomarca e cabeçalho da Instituição Educativa

- Sumário (lista com todos os itens presentes no portfólio. Em construção 
permanente)

- Carta às famílias (elaborada pelos professores e educadores explicando a função 
e o propósito do instrumento)

- Registros produzidos e selecionados para a composição do portfólio (no 
verso de cada produção devem vir os argumentos da criança para aquela escolha, 
data, breve contextualização feita pelo profissional sobre a experiência vivenciada)

- Autoavaliação (registro a partir da fala da criança ou registro escrito feito pela 
criança)

- Perspectivas futuras (registro das expectativas da criança sobre algo que deseja 
vivenciar ou sobre algum aspecto já vivenciado e que sobre o qual há o desejo de 
aprofundamento).
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A periodicidade para inserção de registros no portfólio será definida pelos professores 
e educadores de acordo com as características de seu grupo de crianças. Não há 
nenhuma periodicidade obrigatória. 

A organização do portfólio em formato de pasta é a mais prática e acessível. 
Entretanto, outros formatos e materiais podem ser definidos pelos profissionais.   

Pasta de Observações:

Este instrumento consiste num pequeno arquivo preenchido semanal ou 
quinzenalmente, com breves observações feitas pelos professores e educadores e 
enviados às famílias. 

É um instrumento para manter uma comunicação próxima das famílias e com periodicidade 
curta. Ele torna ágil e frequente a comunicação sobre as observações que estão sendo 
realizadas criando maior aproximação entre famílias e instituição educativa. 

Muitas vezes, os professores e educadores já fazem este movimento por meio da 
agenda de recados. Nela, os profissionais relatam brevemente as conquistas das 
crianças como o dia em que um bebê deu seus primeiros passos, quando perceberam 
um dentinho novo ou quando ouviram uma nova palavra. Há também instituições que 
usam as portas das salas de atividades com o objetivo de estabelecer comunicação 
constante, sistemática e frequente com as famílias a respeito do desenvolvimento e 
aprendizagem das crianças.  

A finalidade da pasta de observações é criar vínculo com as famílias e manter 
atualização frequente sobre o desenvolvimento de seus filhos. 

Ela pode ser feita com folhas de ofício avulsas, em tamanho normal ou meia folha, 
com ou sem fotos. Consiste numa comunicação breve com um ou dois parágrafos, e 
deve ter o caráter de socializar as conquistas e os desafios das crianças de maneira 
respeitosa e ética. Na abertura da pasta, os professores e educadores devem inserir 
uma carta de apresentação sobre o instrumento, sua finalidade e a maneira como 
ele irá funcionar. 

Abaixo, exemplo de pasta de observações construída na porta da sala de atividades 
de uma turminha de berçário.

Figura 16
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Relatório individual:

O relatório individual tem como objetivo registrar 
as observações e análises dos professores e 
educadores no que se refere ao desenvolvimento 
e às aprendizagens empreendidas pelas crianças, 
comunicando às famílias os avanços dos seus filhos 
ao longo de determinado período.

Constitui instrumento indispensável de mediação 
da prática educativa, pois ele é o registro da 
sistematização do desenvolvimento observado 
dentro de um determinado recorte de tempo. Permite, 
assim, que seja documentado o acompanhamento 
de cada criança, visando perceber suas reais 
necessidades, contribuindo para o aperfeiçoamento 
das intervenções pedagógicas e a melhoria do 
processo. É ainda um documento que arquiva a 
evolução da criança e deve acompanhá-la por 
vários anos subsequentes de modo que se tenha 
um registro cumulativo do seu desenvolvimento 
durante a Educação Infantil. 

A abordagem da criança, por meio da escrita, precisa ser um exercício ético e 
colaborativo. Os profissionais da Educação Infantil precisam garantir que o relatório 
seja um instrumento de promoção da criança, e não de sua punição ou acusação. É 
essencial compreender a criança como um sujeito em processo de desenvolvimento. 
Por isso, nenhuma de suas características é definitiva. Ela está de uma determinada 
maneira, num determinado período. 

Na redação do relatório, são inaceitáveis palavras e expressões que firam, inferiorizem,  
desvalorizem a criança ou suas famílias. Também devem ser eliminadas expressões 
que pressupõem juízo de valor como: “é uma criança inteligente”, “é uma criança 
dócil e meiga”, “muito esperta”, mesmo que tais expressões tenham a intenção de 
valorizar a criança.

Ao mesmo tempo, há palavras e expressões que auxiliam a garantir o caráter 
informativo desse instrumento e se referem à aprendizagem e ao desenvolvimento 
como processo em contínua realização. É desejável que, nos relatórios, os 
professores e educadores utilizem vocabulário do tipo: “demonstra”, “apresenta-se”, 
“tem revelado”, “vem procurando”, “destaca-se”, “de modo geral”, “agrada-lhe”, “tem 
avançado” entre outros.

A escrita deve procurar ser objetiva, respaldada por registros ou exemplos que 
comprovem a observação feita e sempre estar direcionada para a explicitação do 
desenvolvimento da criança em relação ao que ela apresentava no início do período 
a que se refere o relatório. Diminutivos, recadinhos, expressões íntimas são termos 
que não devem constar em nenhum relatório. Os professores e educadores devem 
ter em mente que a afetividade se constrói nas interações e não se traduz por esses 
termos num registro escrito que tem a função de ser um documento do processo de 
desenvolvimento da criança.  

Na escrita do relatório individual, é fundamental que professores e educadores 
considerem alguns aspectos que devem ser abordados, bem como orientações 
básicas na construção do documento. São eles:

A Lei Federal nº 12.796, publicada 
em 04/04/2013, alterou a Lei Federal 
nº 9.694 – Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDBEN) 
indicando no artigo 31, inciso V que 
a Educação Infantil deverá realizar 
expedição de documentação que 
permitirá  atestar os processos de 
desenvolvimento e aprendizagem 
das  crianças.

A Secretaria Municipal de Educação 
de Belo Horizonte definiu, em sua 
política educacional para a Educação 
Infantil, que esta documentação 
será composta obrigatoriamente de 
relatório individual descritivo para 
cada criança.   
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Como a criança se apresenta neste momento 

Neste item deve-se ressaltar a criança e as suas peculiaridades, enfocando, em 
primeiro lugar, suas conquistas e avanços. Quando forem apontados aspectos em 
que a criança esteja apresentando dificuldades, deve-se dizer o que está sendo 
feito e como a criança tem reagido a essas intervenções. O objetivo de apresentar 
as dificuldades da criança num relatório é evidenciar, às famílias, que a instituição 
educativa está trabalhando para ajudar a criança a superá-las e como ela tem 
vivenciado este processo. A explicitação do trabalho educacional frente às dificuldades 
de cada criança pode orientar as famílias e fazer com que elas se insiram como 
parceiras nesse processo. Havendo a necessidade de registro das dificuldades das 
crianças, a escrita deve ser respeitosa e cuidadosa. Deve-se estabelecer uma relação 
estreita entre família e instituição educativa que vise auxiliar a criança a superar as 
dificuldades que esteja apresentando. 

Adaptações frequentes e sistemáticas

Todo relatório deve apresentar aspectos do desenvolvimento da criança no início do 
período observado e no momento atual, evidenciando como a criança respondeu 
aos desafios e experiências propostas e como se apresenta atualmente. Caso seja 
o primeiro ano da criança na instituição educativa, falar mais detalhadamente do 
processo de adaptação da criança à instituição. Sempre dar o sentido de processo e 
de que o relatório se refere a um determinado recorte neste processo.

Integração com o grupo e com os professores e educadores

Importante ressaltar como é o relacionamento nos aspectos de integração: se a 
criança realiza as atividades, se solicita atenção e ajuda, como reage às intervenções, 
como se posiciona frente às colocações dos colegas, se participa das discussões no 
grupo, se segue os combinados, se questiona, argumenta e dá opiniões, preferências 
e amizades, como se relaciona com as situações de conflito etc.

Habilidades observadas no período

Deve-se destacar como a criança se apresentou em relação às habilidades que foram 
focalizadas no período. Abordar tanto habilidades relacionadas aos eixos quanto às 
linguagens das Proposições Curriculares para a Educação Infantil. 

Perspectivas futuras 

Todo relatório deve apontar perspectivas em relação a cada criança. O que se 
pretende que ela desenvolva a seguir, qual o próximo passo a implementar com elas, 
por onde se pretende encaminhar o trabalho pedagógico do próximo período. 

É também interessante apontar sugestões para as famílias sobre que experiências 
podem ser proporcionadas à criança em casa e em outros ambientes e que podem 
contribuir para seu desenvolvimento e aprendizagem. O que se propõe não é colocar 
as famílias para realizarem vivências escolares em casa. Mas a possibilidade da 
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instituição educativa propor às famílias, experiências familiares que enriquecerão e 
contribuirão para o desenvolvimento da criança. 

Autoavaliação:

A autoavaliação, como o próprio nome diz, é uma reflexão da criança sobre as próprias 
ações, suas aprendizagens e construções ao longo de um determinado período. É 
uma maneira da criança ponderar sobre os seus avanços e possibilidades, assumindo 
um papel de protagonista na sua aprendizagem e no seu desenvolvimento e não de 
mera executora  daquilo que os professores e educadores esperam.

Para as crianças menores, uma proposta eficaz de autoavaliação é solicitar que  ela 
reveja fotos, desenhos e produções, a fim de que relate os avanços percebidos, 
observando como eram os seus registros anteriormente e como ela é capaz de fazê-
los no momento atual. Já para as crianças maiores, para além desses procedimentos 
é interessante pedir registros escritos individuais, quer sejam com desenhos, opções 
para serem marcadas, ou outras formas acordadas com o grupo. Em qualquer uma 
das propostas, é fundamental que os professores e educadores estabeleçam uma 
sistemática para a autoavaliação, tratando-a como momento inerente à avaliação e 
não como um episódio pontual.

É igualmente importante que os profissionais 
auxiliem as crianças a perceberem o significado 
dessa prática para o desenvolvimento de cada uma 
individualmente, e para o grupo coletivamente. 

Para maior efetividade da autoavaliação é necessário 
que ela esteja relacionada a um assunto, um tópico 
e tenha questões objetivas formuladas para auxiliar 
a criança em suas reflexões. Os professores e 
educadores leem o material para as crianças e elas 
fazem a marcação que julgarem mais adequadas. 

A seguir, um exemplo de autoavaliação na Educação 
Infantil: 

Nenhuma ação avaliativa deve ser 
vinculada a premiação de qualquer 
natureza. Por mais simples e banal 
que pareça, a entrega de um mimo, 
um pequeno agrado após o registro 
da avaliação irá atrelar a ação ao 
presente. 

É essencial que as crianças sintam 
prazer e alegria por  compreenderem 
e acompanharem seu processo 
de desenvolvimento e, jamais 
por receberem uma recompensa 
relacionada a essa ação.    
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Figura 17

Avaliação entre pares:

A avaliação entre pares é uma proposta que visa promover a troca entre as crianças, 
de modo que elas reflitam sobre os trabalhos, produções e ações uma das outras. 
É um exercício bastante interessante na medida em que promove a construção de 
significados coletivos, com a percepção de aspectos comuns na aprendizagem, 
tanto em relação a avanços, quanto no que se refere a dificuldades semelhantes. 
Essa visão compartilhada do processo favorece a comunicação, a socialização e a 
autoestima, tornando o fazer pedagógico tema para debate democrático.
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Além disso, a avaliação entre pares auxilia no incremento das relações intergrupais, 
desenvolvendo a cooperação, a solidariedade, o apreço e o respeito pelas produções 
e construções de cada um.   

Apesar das inúmeras oportunidades apresentadas nesse instrumento, cabe destacar 
que a mediação dos professores e educadores durante a proposta é fundamental. É 
essencial que a atividade não seja entendida pelas crianças como uma crítica sem 
uma pauta pré-determinada, causando constrangimento e sofrimento no grupo. 

A avaliação entre pares constitui-se em pequeno roteiro a ser respondido por cada 
criança em relação a um colega seu. O preenchimento desse formulário se dá no 
diálogo entre as duas crianças que formam cada par. É uma ação de enorme riqueza, 
pois possibilita que cada criança descentre-se de si mesma e direcione sua atenção 
para o outro. 

Naturalmente, a mediação dos professores e educadores será necessária até que as 
crianças compreendam a finalidade desse instrumento e a postura que se espera dos 
participantes em relação ao outro que está sendo avaliado.

Para enriquecer a formação em serviço:

Portfólio Profissional      

Esse instrumento de registro dos professores e educadores, embora não tão usual 
no cotidiano das instituições educativas, é muito importante, pois traz à tona o 
significado do registro da experiência docente como forma de valorização do trabalho 
e, principalmente, como meio para o desenvolvimento da competência profissional 
dos professores e educadores. É também um instrumento bastante revelador do 
processo de aprendizagem e desenvolvimento dos próprios profissionais.

Apesar de professores e educadores não terem por hábito a escrita permanente da sua 
prática, é fundamental que eles se lancem nesse exercício, uma vez que a avaliação 
como uma proposta significativa só faz sentido na medida em que professores e 
educadores também reflitam sobre o seu desenvolvimento profissional. Dessa forma, 
o trabalho docente fica conectado com o sentido de transformação e de inovação 
educativa que deve se fazer presente no ato avaliativo. 

A construção do portfólio revelará suas trajetórias profissionais no ofício docente. 
Torna-se memória do trabalho dos professores e educadores e arquivo dos diversos 
momentos percorridos e vividos por eles. Ao manusear o portfólio, serão revisitadas 
concepções, posturas e maneiras de condução da prática pedagógica em diversos 
momentos da vida daquele profissional, revelando um percurso de aprendizagem e 
desenvolvimento tão rico e significativo quanto das crianças.

Finalizando....

A compreensão e o uso dos distintos recursos e instrumentos avaliativos apresentados 
revelam uma concepção de avaliação que vai além da mera constatação. Ela diz 
respeito a um modo de pensar, de observar, de discutir, de experimentar, de projetar. 
São elementos para se criar memória, recuperando episódios, acontecimentos. É 
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enfim, uma estrada para dar às crianças e aos adultos historicidade e singularidade 
em relação ao processo de desenvolvimento e aprendizagem e à sua prática 
profissional. 

Nessa perspectiva, a avaliação passa a ser um processo de escuta sensível em que 
os professores e educadores têm que estar o tempo todo implicados naquilo que a 
criança faz, diz e aprende, da mesma forma em que eles se implicam no processo de 
conduzir suas conquistas.

A utilização dos diversos recursos e instrumentos apresentados neste capítulo 
permite aos professores e educadores socializar as experiências vividas, conhecer 
as crianças, construir novas competências e repensar suas práticas pedagógicas, 
possibilitando a autocrítica, a investigação e tornando visíveis as experiências da 
Educação Infantil.  





6 

Os atores do processo avaliativo

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil – Resolução CNE-CEB nº 
05/2009, definem as instituições que atendem essa 
etapa da Educação Básica como estabelecimentos 
de caráter coletivo que devem promover, por meio 
de uma ação integrada, atividades educativas, 
brincadeiras e cuidados essenciais relativos a esse 
período de vida. 

Todas as situações vivenciadas pelas crianças 
em espaços educativos, desde as mais simples e 
cotidianas, até as mais complexas, são formadoras 
e importantes no processo de desenvolvimento 
desse período da vida que é a infância. Consequentemente, todas as ações, desde 
a chegada das crianças nas instituições educativas até o momento em que voltam 
para suas casas, devem ser objeto de planejamento, reflexão e avaliação. 

Tendo como referência esse pressuposto, ao falar sobre avaliação na Educação 
Infantil, deve-se considerar um amplo processo que englobe todas as situações 
vivenciadas pelas crianças e adultos nos contextos em que elas se dão. Por isso 
mesmo, a avaliação não pode ser realizada apenas pelos professores e educadores, 
mas deve ocorrer considerando também a participação das crianças, dos demais 
adultos da instituição, das famílias e da comunidade. 

Cada um desses participantes do contexto educacional terá um papel específico 
e pontos de vista próprios. Devem ser consideradas suas expectativas, suas 
concepções, suas trajetórias pessoais, suas vivências, seus desejos, além dos 
projetos político-pedagógicos das várias instituições.

Ao se verem juntos, convivendo num cotidiano educacional e inseridos num processo 
que pressupõe uma avaliação mediadora do desenvolvimento e aprendizagem das 
crianças, torna-se necessário que sejam explicitados os objetivos e fins de cada 
instituição seguindo as diretrizes da Educação Infantil nacional e municipal e de cada 
agrupamento de crianças em sua faixa etária específica. Do mesmo modo, devem 
ser ouvidas e incluídas as expectativas das famílias e comunidades, garantindo o 
diálogo e o esclarecimento quando houverem aspectos que não estejam de acordo 
com os pressupostos dessa etapa da educação.

Tomando como referência a natureza da Educação Infantil e as características 
específicas das crianças da primeira infância, torna-se objeto da avaliação não 
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só o resultado daquilo que os professores e educadores propõem às crianças, 
mas também o processo vivenciado, a relação que cada criança estabelece com 
determinado conhecimento, como ela reage frente às experiências e aos desafios 
propostos no seu dia a dia. 

A prática avaliativa nessa etapa deve se configurar de maneira que a criança desenvolva 
as suas habilidades, promovendo a construção do conhecimento, bem como de sua 
identidade. Ao mesmo tempo, devem ser avaliadas também as maneiras como as 
experiências foram organizadas e propostas para as crianças. Ou seja, avalia-se a 
condução pedagógica do processo por parte dos adultos responsáveis ao mesmo 
tempo em que se observa e acompanha também o processo de desenvolvimento e 
aprendizagem das crianças.

Nessa linha de pensamento, a avaliação na Educação Infantil deve ser vista não 
como uma atividade isolada do processo educativo, mas como parte integrante da 
formação das crianças. Uma avaliação que se fundamente numa concepção de 
aprendizagem ativa, cujos instrumentos devem considerar as diferentes linguagens 
que elas utilizam no ambiente educativo, de modo a fomentar a expressão e a 
construção do conhecimento. Conforme é explicitado no Referencial Curricular 
Nacional (1998, p. 63), na Educação Infantil, a criança deve

[...] Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plásticas, oral e escrita) 
ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a compreender 
e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos e 
avançar no seu processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais 
sua capacidade expressiva.

Pensar em avaliação na Educação Infantil é optar por um desenho avaliativo que 
considere as distintas possibilidades que compõem e legitimam essa fase do 
desenvolvimento humano. Significa a adoção de um olhar investigativo sobre as 
infâncias, de modo a observar e conhecer os processos que as caracterizam, uma 
vez que “cada período do processo de desenvolvimento apresenta determinadas 
características que lhe são próprias” (Lima, 2001, p. 13).

Avaliar, nessa etapa da Educação Básica, é assumir a finalidade de promover a 
“evolução da trajetória do educando” (Hoffmann, 2008, p. 21), refletindo sobre 
o desenvolvimento e as possíveis intervenções na primeira infância, narrando e 
descrevendo as descobertas das crianças.

Do mesmo modo, avaliar na Educação Infantil pressupõe a constante reflexão 
por parte dos professores e educadores a respeito das propostas que estão 
sendo oferecidas às crianças. Se são experiências significativas e pertinentes 
a cada grupo de crianças; se foram pensadas e propostas de maneira clara e 
compreensível; se estão relacionadas aos seus conhecimentos prévios; se os 
recursos materiais oferecidos estão condizentes; se o tempo destinado à proposta 
foi suficiente; se o local estava adequado à experiência planejada; se foi possível 
que as crianças interagissem umas com as outras e com os artefatos culturais 
disponíveis; se as mediações dos professores e educadores auxiliaram as crianças 
suscitando desejo de investigarem e conhecerem mais e tantos outros aspectos 
que precisam ser avaliados para que se identifique se as condições criadas e 
oferecidas às crianças estão, efetivamente, contribuindo para sua aprendizagem 
e desenvolvimento. 
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A avaliação proporciona aos professores e educadores uma ferramenta para a 
pesquisa e uma chave para a melhoria e renovações contínuas além de oferecer às 
crianças uma memória concreta e visível do seu percurso pedagógico. Tudo isso a 
fim de servir como um ponto de partida para os próximos passos na aprendizagem. 
Tanto no que se refere à definição de novas mediações como na proposição de 
contextos educativos que gerem avanços na aprendizagem das crianças, a avaliação 
visa garantir o pleno desenvolvimento de todas.

Finalmente, os instrumentos relacionados ao ato avaliativo devem ser estratégias de 
mediação e diálogo junto às famílias. Ao mesmo tempo em que apresentam aos pais 
e à comunidade escolar informações detalhadas sobre o que ocorre nas instituições 
educativas, estas precisam se abrir para ouvir as reflexões e opiniões dos pais e 
comunidade a respeito do desenvolvimento que estão observando em suas crianças. 

Os momentos destinados à participação das famílias e da comunidade nas avaliações 
não podem se restringir às reuniões de pais e devem se realizar na perspectiva de 
socializar as vivências que ocorrem nas instituições. Trocar ideias com as famílias, 
ouvir suas dúvidas, e acolher suas contribuições são ações imprescindíveis na 
Educação Infantil construindo-se, assim, a parceria e comprometimento necessários 
para o efetivo desenvolvimento das crianças. 

A avaliação é um processo contínuo e indissociável da ação educativa que possibilita 
aos diversos atores inseridos nesse contexto a reflexão, o acompanhamento, a 
regulação e o redirecionamento das ações pedagógicas em consonância com 
melhores oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento das crianças.

Enquanto observa um grupo de crianças, os professores e educadores poderão 
fazer intervenções mediando as reflexões e ampliando as hipóteses que as 
crianças estiverem elaborando. Quando estiverem planejando uma nova atividade, 
os professores e educadores podem remeter-se às hipóteses que as crianças 
elaboraram para identificar habilidades que precisam ser retomadas com aquele 
grupo. Da mesma forma, devem também considerar as condições em que se deu a 
experiência anterior, identificando o que precisa ser mudado.

Muitas vezes, as crianças avaliam as condições das atividades apresentando 
aspectos que precisam ser melhorados. Por exemplo, elas podem reclamar que 
a quantidade de pincéis está insuficiente, que a massinha está ressecada, que as 
máquinas fotográficas só ficam nas mãos de alguns colegas. Esses são indícios para 
se identificar se o planejamento está adequado e quais elementos os professores e 
educadores deverão utilizar para reorganizar as próximas propostas. 

Tudo isso é avaliação! 

Exatamente por ser extremamente complexa e rica, a avaliação necessita de 
disponibilidade por parte dos envolvidos e, principalmente, por parte dos professores 
e educadores para estarem atentos a todos os elementos que fazem parte da 
dinâmica educacional, sistematizando-os e utilizando-os como fonte de informação 
para novos planejamentos.  
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Crianças

A avaliação é um relevante recurso de aprendizado e exerce um papel importante no 
desenvolvimento das crianças. Embora, muitas vezes, ela seja encarada na escola 
como a “medida da diferença entre o que o aluno produz e o que o professor ensinou 
durante um certo período de tempo” (Smole, 2001), quase que como um momento 
de acerto de contas. 

Além dessa visão, a avaliação ainda encontra-se centrada na figura dos professores e 
educadores, que são aqueles que determinam o que será passível de ser observado 
e/ou medido. Seja por meio de relatórios, provas ou trabalhos, a avaliação está 
sempre focada em um sentido único, com o adulto medindo os avanços das crianças, 
e, raramente, convidando-as para o diálogo. 

No entanto, diferentemente dos demais segmentos da Educação Básica, nos 
quais o próprio currículo traz consigo a necessidade da verificação daquilo que foi 
aprendido, na Educação Infantil não há uma lista de conteúdos a serem avaliados. 
Há uma infinidade de situações e momentos de interação, envolvimento, afetividade 
e descobertas que sinalizam para os professores e educadores como cada criança 

está organizando o conhecimento, desenvolvendo e 
ampliando habilidades.  

Nesse processo dinâmico, com construções e 
reconstruções permanentes, é fundamental que o 
ato de avaliar seja compartilhado entre aqueles que 
participam do processo. A participação das crianças 
efetiva a concepção de sujeito competente e dá 
autenticidade à avaliação. Torna possível também 

que elas percebam os caminhos percorridos na construção do conhecimento, com a 
superação das convicções iniciais por hipóteses mais elaboradas.

É um processo que deve ser vivenciado pelas crianças, de maneira que se tornem 
visíveis para elas as suas conquistas durante determinado período. Soma-se a 
esse fato a influência que a avaliação exerce também no modo como as crianças 
irão se projetar ao longo de suas trajetórias escolares. A ação do educando frente 
à avaliação determinará, em grande medida, a sua “atitude futura (...) em relação à 
escola e à aprendizagem”. (Bassedas, 1999, p. 181), com algumas “consequências 
e influências decisivas no seu processo de aprendizagem” (Bassedas, 1999, p. 172).

Na busca por adotar esse modelo avaliativo, os professores e educadores devem 
redimensionar a ação educativa, atentos às peculiaridades de cada criança, às 
relações que elas estabelecem com os seus pares e ao modo como elas interagem 
com o conhecimento, intervindo e auxiliando-as nas suas construções. 

Assim, o olhar e a fundamentação teórica dos professores e educadores devem estar 
atrelados às intencionalidades que contribuem para esse novo desenho avaliativo, já 
que uma avaliação mediadora ultrapassa simplesmente a observação e a análise. Ela 
pressupõe a postura de um profissional provocador, investigador, que convive com a 
dúvida numa dinâmica complexa e multidimensional, inovando suas experiências e 
criando contextos capazes de oportunizar diferentes situações para o aprender. De 
acordo com Bassedas (1999, p. 173), nessa etapa inicial da educação 

A perspectiva de avaliação contida 
neste caderno é uma decisão 
política deste município para 
implementar e fazer valer, na prática, 
as concepções que norteiam as 
Proposições Curriculares para a 

Educação Infantil de Belo Horizonte. 

Leia 
Proposições 
Curriculares 

para a 
Educação 

Infantil de Belo 
Horizonte,

Vol. 1, págs. 61 
e 62



Avaliação na Educação Infantil

[...] 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 em aula.

A participação das crianças na avaliação faz com que elas sejam de fato e de direito 
protagonistas na tarefa de aprender. Propõe sua 
atuação como uma ocasião oportuna que lhes 
possibilita se perceberem e revela aos professores e 
educadores o quanto elas estão se desenvolvendo. 
Dessa forma, é traçado um novo percurso para esse 
processo, que convergirá para a ressignificação e o 
renascimento de novas paisagens educativas para 
professores, educadores e crianças da Educação 
Infantil.

ALGUMAS POSSIBILIDADES PRÁTICAS PARA POTENCIALIZAR 
O PROTAGONISMO DAS CRIANÇAS EM SEUS PROCESSOS 
AVALIATIVOS:

- No início das aulas, faça da roda mais do que um momento para cantar 
ou contar histórias. A roda, como lugar de reunião do grupo, é o espaço de 
poderes autênticos para as crianças e, sem dúvida, o melhor momento para 
refletir sobre um assunto, debater ideias, fazer os registros coletivos, as listas 
de tarefas e os planos de divisão de trabalhos do grupo. Assim, a roda é uma 
oportunidade para o grupo apresentar os seus avanços, promovendo, nas 
crianças, a capacidade de compartilhar seus saberes, suas opiniões e pontos 
de vista, desenvolvendo análise, interpretação e crítica.

- Mesmo que os professores e educadores já tenham definido no planejamento 
a organização dos contextos educativos para o dia, é importante que, nesse 
planejamento, existam os momentos em que as crianças decidirão  o que 
querem fazer dentro da rotina escolar.  Uma rotina estável, clara e compreensível 
permite que as crianças a incorporem, podendo antecipar o que irá acontecer 
em seguida. Isso oferece uma sensação de segurança a elas, o que, por sua 
vez, permite que atuem com maior tranquilidade e autonomia no ambiente 
escolar. Entretanto, esta rotina não deve ser decidida exclusivamente pelos 
professores e educadores. As crianças podem fazer suas escolhas em alguns 
momentos, sugerindo atividades, opinando na dinâmica do dia e revelando as 
suas preferências diante das propostas de trabalho. 

- Ao fazer rodas durante a realização de um projeto, os professores e 
educadores devem, com as crianças, identificar os conhecimentos que estão 
sendo desenvolvidos e as habilidades que estão sendo ampliadas. Quando as 
crianças são ajudadas a refletirem sobre o que sabiam antes e o que sabem 
depois, torna-se visível para elas o seu processo de aprendizagem. É sempre 
útil pedir para as crianças dizerem o que elas eram capazes de fazer antes e o 
que elas são capazes de fazer após a realização de um trabalho sistemático de 
algumas semanas, dentro de um determinado assunto.

A palavra protagonista é derivada 
de protagonistés, que em grego 
significa “o ator principal”. No 
campo educacional, o termo refere-
se à participação das crianças no 
processo educativo, por meio da 
abertura de espaços e situações 
que possibilitem o exercício da sua 
cidadania.
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- Os professores e educadores podem realizar análise de produções das 
crianças com elas, explicitando elementos que indiquem seu desenvolvimento. 
É possível ajudar as crianças a analisarem dois desenhos feitos em 
momentos distintos, antes e depois de um trabalho sistematizado; analisar 
produções artísticas como esculturas e pinturas, destacando os elementos 
em que houve mais investimento por parte das crianças; pedir a elas que 
relatem as histórias que conheciam antes e as que são capazes de recontar 
atualmente etc. 

- Os professores e educadores devem, sistematicamente, retornar a cada criança 
os avanços que ela está alcançando quando ainda não consegue fazê-lo 
autonomamente. Por exemplo: os professores e educadores do berçário devem 
sempre verbalizar para as crianças como elas estão andando com mais firmeza, 
como estão pronunciando mais palavras, como estão identificando objetos 
novos em seu cotidiano, incentivando-as a continuarem em seus avanços. A 
verbalização por parte dos adultos da mesma forma que manifestações de 
confiança e reconhecimento pelos seus avanços são percebidas e interpretadas 
pelas crianças, aumentando sua autoconfiança.

- A linguagem oral deve sempre ser incentivada por meio da troca e a exposição 
de ideias pelas crianças. Ao serem incentivadas a se expressarem oralmente, 
organizando suas ideias e dando-lhes logicidade, as crianças ampliam suas 
capacidades interativas, além de poderem ampliar vocabulário, formarem 
acervos, aprenderem a argumentar e exporem suas ideias com clareza, 
aspectos fundamentais na primeira infância. Criar momentos na rotina nos 
quais as crianças tenham um espaço de livre debate garantido é fundamental.
Uma atividade bastante eficaz, que permite que todas as crianças tenham vez 
e voz, é a “Caixa de Conversa”. A proposta é que os professores e educadores 
disponibilizem uma caixa onde todos na turma tenham acesso e possam deixar 
registrados  temas que gostariam que fossem discutidos em sala. O registro 
pode ser escrito, desenhado ou por meio de objetos que remetam ao assunto 
que será discutido. 

- É muito interessante organizar uma sequência de fotos tiradas pelas próprias 
crianças como registro de uma atividade e pedir a elas que relatem aquela 
situação. As crianças devem ser incentivadas a identificarem em que aspectos 
tiveram mais facilidade e em que aspectos tiveram mais dificuldade para 
que possam ter consciência de seus avanços e dos pontos em que podem 
investir mais.  Podem também levantar aspectos que possam ter passado 
despercebidos pelos adultos, ajudando-os a desenvolverem melhor seus 
processos de escuta.

Professores e Educadores

A avaliação, como uma proposta significativa, só faz sentido na medida em que os 
professores e educadores também se autoavaliam e refletem sobre suas ações 
pedagógicas. Devem contrastar as suas intenções com as manifestações realizadas 
pelas crianças a fim de planejar as intervenções posteriores. 

Professores e educadores devem assumir uma postura que os levem a refletir 
e elaborar conhecimentos sobre a sua prática. Essa atitude é capaz de trazer 
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informações importantes sobre o fazer pedagógico, fornecendo orientações que 
incidirão de maneira benéfica no desenvolvimento e na aprendizagem das crianças. 

Para Perrenoud (2002, p. 50), “uma postura e uma prática reflexivas fazem com que essa 
aprendizagem seja experienciada de forma positiva, ativamente organizada”, promovendo 
a construção de conhecimentos e o desenvolvimento de todos os envolvidos.

Entretanto, alcançar o status de profissional reflexivo demanda maturidade por parte 
dos professores e educadores, já que “refletir sobre o seu próprio ensino exige 
espírito aberto, responsabilidade e sinceridade” (Zeichner, 1993, p. 17). Ao longo 
desse processo, é provável que seja necessário rever caminhos, traçar novas rotas 
e oferecer estratégias mais adequadas para a aprendizagem e o desenvolvimento 
das crianças.

Nessa perspectiva, a reflexão a respeito da própria prática se coloca na pauta 
da formação docente, uma vez que, ao refletirem os professores e educadores 
desenvolvem a consciência sobre as consequências de suas próprias ações no fazer 
pedagógico. Essas reflexões consistem em uma ferramenta para a pesquisa e uma 
chave para a melhoria e renovações contínuas das práticas pedagógicas.

É fundamental que os professores e os educadores compreendam que essa postura 
reflexiva requer uma mudança de cultura escolar. Uma transformação em que cada 
profissional vai “ampliando o seu espaço de conhecimento e intervenção além daquilo 
que é a sua disciplina ou área de especialidade e a sua aula” (Zabalza,1998, p. 13). 
A postura reflexiva modifica sua prática profissional e a qualidade de suas ações 
educativas num processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo, não se 
limitando àquilo que aprendeu durante sua formação inicial. 

Envolve ainda comprometimento por parte dos docentes, numa atitude crítica acerca 
das suas intenções e intervenções educativas. 
Pressupõe abertura e disponibilidade por parte 
deles para novas aprendizagens e perspectivas 
que aprimorem o seu fazer pedagógico. Implica 
um olhar antropológico, conhecendo os processos 
que configuram essa fase do desenvolvimento 
humano e compreendendo a infância como 
múltipla em suas bases sociais, culturais, 
espaciais, históricas, de modo a entender melhor 
o seu funcionamento. Assim, investir na sua 
formação é mais do que compromisso, torna-
se uma exigência para o ofício dos professores 
e educadores de maneira a enriquecerem o seu 
aprendizado e o das crianças.

Além disso, há que se considerar que os professores e educadores devem estar 
permanentemente atentos às transformações e demandas do mundo contemporâneo. 
As inovações tecnológicas ocorridas nas últimas décadas imprimiram alterações e 
questionamentos relevantes no que se refere ao acesso à informação e ao papel 
da escola e dos profissionais da educação. Dialogar com as diversas linguagens 
e recursos tecnológicos disponíveis na sociedade é fundamental por parte dos 
profissionais, de modo que essa interlocução possa ampliar suas próprias habilidades 
de expressão e comunicação.  
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De tempos em tempos indique 
um procedimento adotado em 
sua prática cotidiana e que você 
considera que colabora efetivamente 
para o desenvolvimento da sua 
turma. Relate esse procedimento 
numa reunião pedagógica para seus 
colegas de trabalho. O fato de expor 
esse procedimento possibilita a 
validação de práticas positivas, bem 
como a ressignificação de modelos 
que com o tempo mostram-se 
superados. 
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É imprescindível que professores e educadores se proponham a desenvolver uma 
ampla formação cultural, alargando os seus conhecimentos no campo das artes 
visuais, da literatura, da dança, do teatro e da música, nutrindo-se esteticamente. 

A vivência de experiências estéticas tem valor 
estruturador para os seres humanos e possibilita-
lhes entrar em contato com dimensões interiores 
e exteriores sobre as quais muitas vezes nem 
têm consciência. A ampliação de acervos culturais 
pessoais tem significado intrínseco e não deve 
acontecer exclusivamente na perspectiva do 
desenvolvimento profissional mas, inegavelmente, 
contribuirá com ele. 

Nessa linha de pensamento, como parte do ofício 
profissional, professores e educadores devem realizar o seu aprimoramento por 
meio de estudos, leituras, participação em cursos e seminários. Do mesmo modo, 
é necessário também que as instituições educativas criem momentos e espaços 
para o intercâmbio de ideias e  estudo entre os profissionais que nela atuam. Uma 
perspectiva compartilhada do processo de formação em serviço e uma forma de 
reconhecimento dos conhecimentos elaborados por meio da reflexão sobre a própria 
prática. Conforme apontam Faria & Salles (2007, p. 39):

[…] é fundamental que na elaboração da Proposta Pedagógica sejam organizadas 
formas de participação de todos os profissionais, sendo previsto na sua carga horária 
tempo tanto para essas discussões, quanto para momentos mais específicos de 
formação continuada que permitam a troca de experiências e o aprofundamento teórico 
e prático. 

A integração do processo formativo possibilita uma reflexão coletiva, por meio da 
partilha das experiências acumuladas pelos docentes em suas trajetórias profissionais, 
interpretando e ressignificando suas práticas a partir de múltiplos olhares. Nesses 
espaços, “cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de 
formador e formando” (Nóvoa, 1997, p. 26), ampliando o seu aprendizado.

Para os professores e educadores, além das implicações na dimensão pessoal, 
com  aprofundamento dos seus conhecimentos e uma maior autonomia intelectual, 
os efeitos da formação em serviço abrem novas possibilidades para seu trabalho 
pedagógico. O que incidirá positivamente na qualidade das experiências e mediações 
oferecidas às crianças.

ALGUMAS POSSIBILIDADES PRÁTICAS PARA POTENCIALIZAR O 
DESENVOLVIMENTO DOS PROFESSORES E EDUCADORES EM SEUS 
PROCESSOS AVALIATIVOS:

- Uma proposta de reflexão interessante para os professores e educadores é o 
memorial de formação. Essa atividade consiste no registro das lembranças, 
personagens e acontecimentos que marcaram a sua escolha profissional, de 
maneira a reviver e redirecionar essa trajetória. 

A emoção participa de todos os 
processos de aprendizagem. 
Assim, é altamente desejável que 
os professores e educadores, 
frequentem museus, exposições, 
assistam a espetáculos, vão ao 
teatro e ao cinema. Oportunidades 
riquíssimas de ampliar o seu 
repertório cultural e desenvolver a 

sua sensibilidade. 

Leia 
Proposições 
Curriculares 

para a 
Educação 
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- Um instrumento muito valioso para a formação do profissional reflexivo é o 
diário de bordo. Conforme abordado no capítulo anterior, esse caderno pode 
ter nomes variados, mas sua função sempre está voltada para o registro das 
práticas pedagógicas associadas às observações feitas pelos professores e 
educadores a respeito das ações das crianças e sobre suas próprias ações. Suas 
dúvidas, seus questionamentos, suas hipóteses, suas investigações futuras. 
Enfim, é um diário no sentido mais usual do termo: como um companheiro de 
jornada e uma possibilidade de escrita para retomada posterior. Ao retomar 
suas anotações, cada professor e educador terá elementos para avaliar sua 
prática educativa, a maneira como planejou determinado contexto educativo, 
os aspectos que foram positivos, os que foram negativos, o que pode ser 
mantido, o que precisa ser melhorado, o que funcionou para determinado 
grupo de crianças e o que não foi adequado para outras. Essas e tantas outras 
observações que se tornam subsídio para a aprendizagem por parte dos 
professores e educadores sobre o seu próprio ofício profissional.

- Outra possibilidade é a construção do portfólio profissional por cada professor 
e educador. Esse instrumento possibilita o registro da trajetória pessoal e 
profissional de cada docente auxiliando-o a compreender melhor os percursos 
vivenciados, suas dificuldades, a superação das mesmas, as estratégias 
desenvolvidas e tantos outros aspectos relacionados ao seu próprio 
desenvolvimento e aperfeiçoamento profissionais. O próprio processo de 
elaboração desse instrumento já será uma experiência formadora de grande 
valor e significado para cada profissional. 

A comunidade escolar 

As múltiplas experiências vivenciadas pelas crianças no cotidiano escolar têm por 
finalidade fomentar não só o seu desenvolvimento cognitivo, físico e cultural, mas 
também ofertar novas  possibilidades de interação social, ampliando a sua rede de 
convivência.

Nesse espaço essencialmente coletivo, cabe ao adulto promover “uma qualidade de 
ação e interação com a criança de forma que ela possa tirar o máximo proveito das 
mediações para o seu desenvolvimento” (Lima, 2001, p. 27). Dessa forma, todos os 
atores envolvidos na organização e na estrutura de trabalho na Educação Infantil 
assumem o papel de educadores, já que também são responsáveis por acompanhar 
as crianças nos mais variados ambientes escolares, auxiliando-as na sua formação, 
socialização e construção da autonomia. 

Assim, considerando aquilo que é próprio de cada ofício, é fundamental que se 
considere todos os profissionais envolvidos no contexto escolar, numa perspectiva 
de corresponsabilidade diante das tarefas educativas, uma vez que “a apropriação 
e/ou transformação dos conhecimentos, atitudes e procedimentos inerentes a essas 
práticas ocorrerá por meio das interações com os adultos, profissionais dessa 
instituição” (Faria & Salles, 2007, p. 56).

A efetivação do papel educativo de todos os profissionais da instituição de 
Educação Infantil possibilita um olhar bastante apurado a respeito das crianças. 
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Cada pessoa e cada profissional tem sua visão acerca de cada criança, uma vez 
que diante de situações e pessoas distintas, a criança se comporta de maneira 

diferente. É a multiplicidade de lentes e de pontos 
de vista compartilhados que possibilitarão leituras e 
interpretações mais ricas e mais abrangentes sobre 
cada sujeito da infância. 

Entretanto, para que a compreensão e o 
aprofundamento a respeito das crianças sejam 
garantidos, é imprescindível que todos os 
profissionais que atuam nas instituições educativas 
se comprometam sem isenção de responsabilidade. 

Desse modo, desde quando entram pelo portão 
principal da instituição, passando por todos os 
espaços e momentos da rotina diária, as crianças 
estão sob cuidados e supervisão de adultos que se 

comprometem com sua educação, desenvolvimento e aprendizagem. Essa atitude 
consciente deve acontecer desde a forma como se aborda a criança, passando pela 
interação e pelo atendimento às suas demandas. Isso sugere que o acolhimento, o 
diálogo, o respeito e a confiança mútua sejam considerados elementos fundamentais 
entre adultos e crianças, valorizando-as e auxiliando-as para que elas se desenvolvam 
integralmente.

As funções de porteiro e vigia, de auxiliares de limpeza, de cantineiros e auxiliares 
de cozinha, de funcionários de secretaria e tantas outras que compõem os quadros 
funcionais das instituições educativas são exercidas por pessoas que participam da 
convivência diária das crianças. Se a aprendizagem se dá por meio das interações, 
naturalmente, nas relações cotidianas essas pessoas se estabelecem como modelos 
para as crianças e influenciam em seus modos de ser e de pensar sobre o mundo 
que as cerca. Têm indiscutivelmente, uma influência educativa sobre as crianças e 
precisam ser orientados e formados nesse sentido.  

A articulação entre os diversos atores envolvidos na Educação Infantil, além de 
considerar todos os membros que compõem a comunidade educativa por meio da 
participação, da cooperação mútua e do protagonismo, aponta novos caminhos para 
a avaliação dos processos, na medida em que contempla outros sujeitos e olhares 
compartilhados no acompanhamento das crianças.

Famílias

A família exerce um papel preponderante na formação da criança. É nela que se 
constroem as primeiras relações de afeto e os aprendizados iniciais sobre respeito, 
valores e regras, modos de ser e de se relacionar no mundo e com o mundo e tantos 
outros conhecimentos. Aspectos que formam e habilitam a criança para o convívio 
social.

À medida em que cresce, a criança tem o seu espaço de convivência ampliado, o que 
demanda novas exigências de comportamento para atuar adequadamente em cada 

A ação conjunta e responsável de 
todos os membros da comunidade 
educativa é fundamental para 
assegurar que a criança seja 
atendida em todas as suas 
necessidades.
Reuniões periódicas com todos os 
funcionários da instituição educativa 
são fundamentais para ajustar 
visões, objetivos e organizar ao 
máximo a rotina escolar, garantindo, 
assim, a harmonia e o alinhamento 
nas intervenções com as crianças.
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ambiente. Na transição entre o espaço privado e o espaço público, cabe à família e 
à instituição educativa, de maneira mais planejada e estruturada, instrumentalizar a 
criança para que ela aprenda a conviver de forma mais coerente e responsável na 
sociedade.

Nesse processo, família e instituição educativa devem estabelecer uma relação 
pautada pelo diálogo e confiança, de modo que a formação ética oferecida pelos 
pais seja consolidada no ambiente educacional institucional. Essa consolidação se 
dará por meio de ações e práticas que forneçam os elementos necessários para 
a inserção social das crianças. Ao perceber que há coerência entre os princípios 
instituídos em sua família e também ensinados na instituição de Educação Infantil, a 
criança se sentirá mais tranquila e segura.

Desse modo, é essencial que família e instituição educativa busquem caminhar 
juntas, por meio de ações corresponsáveis, visando a formação integral das crianças. 
É importante, ainda, manter um canal de comunicação aberto e permanente com 
as famílias, escutando e acolhendo as propostas trazidas pelos pais, mas também 
expondo a filosofia e os propósitos educativos da instituição, já que é por meio 
desse consenso e reciprocidade que se pode atender as crianças em todas as suas 
necessidades.

Atualmente, é possível verificar um movimento de maior intensidade, qualidade e 
aproximação na relação família-escola. Nesse processo, configura-se um novo 
cenário, no qual a família se torna fonte de socialização e de informações sobre a 
criança, oferecendo elementos que contribuem para a observação e atuação dos 
profissionais no ambiente educacional.  

A participação das famílias é de vital importância no processo de avaliação e de 
acompanhamento do desenvolvimento e aprendizagem das crianças. De acordo com 
o Ministério de Educação (2006, p. 27), além de conhecer o contexto e as experiências 
familiares, a instituição de Educação Infantil deve

[...] identificar como as famílias lidam com as características específicas do 
desenvolvimento infantil, como compreendem os modos de pensar e agir das crianças 
e quais são os estímulos do ambiente familiar para o seu desenvolvimento. Somente 
assim é possível essa ação complementar intencional e bem articulada.

Um exemplo desse modo de perceber e compreender o desenvolvimento e a 
aprendizagem das crianças é apresentado abaixo, a partir de relato escrito de uma 
família:  
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Figura 18

Perrenoud (2000), destaca como competências fundamentais para ensinar, a 
habilidade do professor para: 

−	 dirigir reuniões de informação e de debate: 
ou seja, ser capaz de promover momentos tanto 
para a exposição de informações relevantes para 
a dinâmica pedagógica, quanto abrir espaços 
nos quais os pais possam expor seus anseios e 
expectativas;

−	 fazer entrevistas: que diz respeito à habilidade 
de criar um espaço permanente de diálogo, escuta 

e ajuda, e não solicitar a presença das famílias apenas quando é necessário 
expor um problema ou uma situação desagradável; e 

−	envolver os pais na construção dos saberes: que está relacionada à capacidade 
do profissional de conseguir a cooperação e adesão dos pais em torno da 
aprendizagem e do desenvolvimento dos seus filhos. 

Nesse sentido, para que a aproximação entre essas duas instâncias aconteça, 
devem ser oportunizados, ao longo do ano, diversos momentos de intercâmbio 
de ideias e reflexão para melhor entender os processos educativos vivenciados 
por cada criança. Por meio de entrevistas, reuniões coletivas e atendimentos 
individualizados - agendados pela instituição educativa ou solicitados pelos pais 
- é possível conhecer de maneira mais aprofundada as crianças, compartilhando 
impressões e pontos de vista, de modo a orientar e traçar as melhores estratégias 
para o seu desenvolvimento. 

É imprescindível que as famílias sejam inseridas nos processos avaliativos sendo 
chamadas a expor suas observações acerca do desenvolvimento e aprendizagem 

Promover palestras e encontros 
pedagógicos ou temáticos para as 
famílias sobre assuntos pertinentes 
à educação de suas crianças é 
uma estratégia bastante eficaz para 
auxiliar e enriquecer as intervenções 
das famílias com as crianças, 
colaborando para a sua formação 
integral.
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de seus filhos, tomando conhecimento dos projetos em andamento em cada 
agrupamento de crianças, sendo incentivadas a conversar com elas ouvindo-as e 
perguntando sobre as atividades realizadas na instituição educativa. 

No convívio familiar diário, as crianças dizem muito 
do que vivenciam nas instituições de Educação 
Infantil. Os pais e familiares atentos podem 
colher informações valiosas para os professores 
e educadores ouvindo relatos das crianças e 
dialogando com elas sobre as experiências 
vivenciadas. Entretanto, é necessário que os pais 
e familiares saibam que experiências são essas, 
com que objetivos elas vêm sendo realizadas e 
que habilidades estão sendo mais focalizadas em 
cada momento para que possam interagir com as 
crianças. 

A seguir, relato de uma mãe de criança matriculada 
em instituição de Educação Infantil de Belo Horizonte 
que ilustra a percepção clara que as famílias têm acerca do desenvolvimento e 
aprendizagem de suas crianças, a partir das experiências vivenciadas na Educação 
Infantil.

Estabelecer a cooperação entre 
famílias e instituições educativas 
pressupõe a troca e o enriquecimento 
mútuos sem que se confundam as 
atribuições e responsabilidades de 
cada uma dessas instâncias. 

Compreender os limites de atuação 
de cada uma e a medida em que 
poderão se auxiliar é de fundamental 
importância para evitar que sejam 
criadas expectativas ou solicitadas 
intervenções que não digam respeito 
à atuação da outra instância. 
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Figura 19

Cabe aos professores e educadores manter a 
família constantemente informada sobre o cotidiano 
pedagógico das suas crianças. Nesse diálogo, as 
famílias podem também dar sugestões, contribuir 
com materiais, participar de oficinas ou momentos 
dentro da rotina das turmas enriquecendo as 
experiências e fortalecendo os laços de proximidade 
entre as duas instâncias da vida das crianças. 

Compreender as especificidades da Educação 
Infantil e as características da avaliação nessa etapa da educação  pressupõe garantir 

Informar é um verbo precioso na 
delicada relação família e escola.  
Na medida em que os pais percebem 
que há um canal de comunicação 
franco e aberto entre as duas 
instâncias é possível minimizar 
conflitos e envolver as famílias na 
dinâmica escolar.
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a inserção ativa e real das famílias em todos os momentos de modo que elas possam 
enriquecer o processo educativo com seu olhar, suas vivências, suas contribuições. 

Os encontros com as famílias podem acontecer também em eventos culturais nos 
quais são apresentadas produções e experiências das crianças. Esses momentos 
proporcionam a socialização e a convivência entre a comunidade escolar, estreitando 
os vínculos afetivos da criança com a instituição educativa.  

A seguir, são apresentados dois relatos de famílias avaliando dois eventos realizados 
por instituição de Educação Infantil. Em ambos, a participação das famílias foi o foco 
principal. Os dois registros apresentam o cuidado e zelo da instituição em estabelecer 
uma aproximação com as famílias, buscando oferecer sempre as melhores condições 
possíveis.

                                                                                                                               
Figura 20
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Figura 21

O ideal é que, na integração entre família e instituição educativa, os pais percebam 
o quanto podem colaborar, aprofundando as relações e enriquecendo o ambiente 
educacional para que se favoreça o desenvolvimento infantil. Nesse sentido, segundo 
Fortunati (2009, p. 79) as experiências das crianças se configuram 

[...] como uma boa prática para se compartilhar e para trocar com os outros – educadores 
e pais – para serem construtivamente participantes, perto e junto das crianças, da 
criação de sua e de nossa experiência, e para dar corpo à ideia – convincente e 
sugestiva ao mesmo tempo – de uma educação em que não há ninguém que ajude 
alguém a crescer, senão pessoas que se encontram e se relacionam para pôr em 
prática uma ideia da educação como processo de mudança. 

Todos esses momentos com a família propiciam a escuta, a intervenção e o diálogo, 
criando um espaço de discussão de mão dupla: para os pais, representa uma 
oportunidade de compreender melhor os processos vividos pelos seus filhos no 
ambiente educacional e para a instituição de Educação Infantil essa troca possibilita 
a elaboração e avaliação dos processos, conduzindo de maneira mais assertiva os 
encaminhamentos e intervenções com as crianças. 



A infância é um período altamente significativo na 
formação humana. Nos primeiros anos de vida, o 
ser humano desenvolve “os sistemas simbólicos 
e expressivos que estarão na base de suas 
aprendizagens posteriores” (Lima, 2006, p. 5), o 
que faz com que as aprendizagens ocorridas ao 
longo dessa etapa influenciem grandemente as que 
virão a seguir. 

De acordo com Vygotsky, o homem, como ser 
social, interage desde seu nascimento. Por meio 
das interações ele aprende sobre o mundo, descobre o universo cultural em que está 
imerso e passa a reorganizar suas ações a partir das aprendizagens que realiza. A 
capacidade de aprendizagem humana está relacionada não apenas aos processos 
biológicos do indivíduo, mas, também, à maneira como ele interage com o meio.
Desse modo, que o seu desenvolvimento é resultado das possibilidades de acesso a 
informações, das relações que estabelece e das experiências que vivencia ao longo 
da sua vida.

Dessa forma, a Educação Infantil é um momento privilegiado do desenvolvimento 
humano pelas oportunidades que as crianças têm de, por meio de ricas e diversificadas 
experiências, promover as condições significativas para o seu desenvolvimento.  

Entretanto, de acordo com Lima (2006, p.6), há que se considerar que as vivências 
educacionais só ganham significado “quando articuladas ao processo global de 
desenvolvimento do indivíduo e não quando concebidas como um aglomerado de 
experiências independentes, vividas exclusivamente no âmbito escolar.” 

Nessa perspectiva, a instituição de Educação Infantil é um espaço que deve dialogar 
com os outros nos quais a criança transita, não se limitando somente às experiências 
das crianças, mas ampliando as suas possibilidades, trazendo novas aprendizagens 
e conhecimentos, dentro de um contexto contemporâneo. 

Tal ideia vai ao encontro com as transformações observadas no Brasil, no que se 
refere à Educação Infantil nos últimos anos. Com a promulgação da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (Lei Federal nº 9.394/96), a educação até os cinco 
anos de idade ficou definida como a primeira etapa da educação básica. Nesse 
processo, ela adquiriu status de espaço educativo e não de prestação de serviço 
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A construção da autonomia 

intelectual pelas crianças

O russo Lev Semenovich Vygotsky 
(1896-1934) defendeu a teoria 
sociocultural do desenvolvimento. 
Para o autor, é nas relações sociais 
que o ser humano se constrói, é 
por meio delas que o indivíduo 
internaliza e ressignifica os 
elementos da cultura, impulsionando 
o seu desenvolvimento.
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unicamente assistencial ou limitado a ser um estágio preparatório para a etapa 
educacional posterior.

Assim, a concepção que reduzia a Educação Infantil 
a apenas uma oportunidade para as crianças 
brincarem ou para serem cuidadas, cede lugar a 
uma nova concepção. 

No contexto atual, a instituição de Educação Infantil 
é reconhecida pelo seu papel formador, contribuindo 
para o desenvolvimento da autonomia e da 
identidade das crianças, por meio de aprendizagens 
diversificadas, realizadas em situações de interação. 

Ao contribuir para o desenvolvimento das crianças, a Educação Infantil assume uma 
dimensão antropológica, garantindo a inserção da criança na cultura e no mundo. 

Cabe às instituições educativas a promoção de um ambiente de aprendizagem no 
qual as crianças possam atuar com autonomia na construção do conhecimento. Desse 
modo, as práticas pedagógicas desenvolvidas devem cooperar para que as crianças 
se afirmem, conforme aponta Zabala (2002, p. 53),  como seres participativos no 
contexto social, capazes “de responder aos problemas que lhes colocará uma vida 
comprometida com a melhoria da sociedade” e delas mesmas. 

Nesse novo cenário em que a Educação Infantil se configura, é importante destacar 
também que, ao longo das últimas décadas, houve um incomparável e acentuado 
desenvolvimento tecnológico, que provocou mudanças enormes no fluxo de 
informação e na forma de comunicação entre as pessoas. Tais transformações 
refletem enormemente na educação, sobretudo para a primeira infância, uma vez 
que coube às crianças um impacto gigantesco por meio da exposição maciça ao 
universo midiático.

Para Moran (2007), os meios de comunicação são interlocutores reconhecidos, 
competentes e frequentes de grande parte da população, especialmente das crianças. 
Para este autor, a maior parte do referencial de mundo na infância contemporânea 
provém da televisão, que fala para elas de maneira atraente, viva e sedutora.  

Isso implica que os processos educacionais devem conversar com essa 
nova concepção de infância e com todas as possibilidades e desafios que a 
contemporaneidade impõem a ela. O currículo da Educação Infantil deve ser 
repensado, promovendo o desenvolvimento crítico de todas as potencialidades das 
crianças por meio de uma visão integral do processo educativo e de uma articulação 
positiva com o mundo das informações em que elas estão inseridas. Propõe-se que 
os espaços e tempos educacionais sejam redimensionados, tornando-se ambientes 
significativos de aprendizagem, em que os conhecimentos contribuem para responder 
às necessidades das crianças e da sociedade. De acordo com Zabala (2002, p.53)

O currículo escolar precisa oferecer os meios para possibilitar a análise crítica 
e construtiva de nossa sociedade que facilite o conhecimento real da situação 
mundial, criando uma consciência de compromisso ativo diante das desigualdades e 
possibilitando os instrumentos para a intervenção na transformação social. 

A ampliação de conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades devem ser 
articulados em rede, numa perspectiva que contemple não só os saberes acadêmicos, 

Dimensão antropológica da 
escola é entendida como o 
objetivo que a escola possui de 
garantir a continuidade da espécie, 
socializando, para as novas 
gerações as aquisições e invenções 
resultantes do desenvolvimento 
cultural da humanidade. (Lima, 
2007)
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mas as questões e os desafios com os quais as crianças se deparam em seu cotidiano, 
proporcionando-lhes a inserção no seu meio e no seu tempo de maneira crítica e 
transformadora e compreendendo, na vida cotidiana, o significado e as contribuições 
do conhecimento formal.

É importante que as crianças sejam convocadas a participar e a protagonizar ações 
construtivas nas práticas educativas, envolvendo-se na solução de problemas reais, 
atuando com iniciativa, liberdade e compromisso no contexto escolar. O envolvimento 
efetivo das crianças nos processos educativos, segundo as possibilidades e 
características de cada uma, ajuda a desenvolver nelas a responsabilidade, noções 
de respeito e compromisso, disseminando suas ideias com participação autêntica 
nas relações sociais.

Valdez (2002) destaca que a pedagogia deve ser inquieta, aberta à surpresa, 
seduzida pelo conhecimento, curiosa e ávida por novidade. Nela, as crianças 
devem ser instigadas a questionar, refletir e duvidar. Assim, na perspectiva do 
protagonismo infantil, é imprescindível que o currículo e as práticas a ele associadas 
sejam ressignificadas, de maneira que os conhecimentos contemplados e as ações 
vivenciadas nas instituições de Educação Infantil sejam formadoras do ser humano 
em sua integralidade, tanto do ponto de vista pessoal como social. 

Isso remete à necessidade do currículo da Educação Infantil potencializar as 
habilidades de observação, análise crítica, síntese e expressão das crianças por 
meio das múltiplas linguagens com o desenvolvimento da imaginação, da função 
simbólica e da investigação. Com base nesta noção, Lima (2001, p. 9) afirma que:

[...] atividades como brincar, fazer experiência movida pela curiosidade, ouvir música, 
participar de práticas culturais várias têm um profundo sentido educativo, pois elas 
levam ao desenvolvimento das ‘redes neuronais’ de grande resiliência que poderão ser 
acionadas em aprendizagens escolares posteriores.

É importante que haja a existência de um espaço de expressão infantil no qual as 
linguagens sejam exercitadas por meio da participação das crianças na proposição, 
negociação, execução e gestão de propostas relacionadas ao seu contexto. Zabalza 
(1998, p. 51) analisa que é preciso 

tornar possível e estimular todas as crianças a falarem; criar oportunidades para falas 
cada vez mais ricas através de uma interação educador (a) - criança que a faça colocar 
em jogo todo o seu repertório e superar constantemente suas estruturas prévias.  

Apoiadas em práticas que exercitem a reflexão, a análise e o desenvolvimento de 
habilidades de resolução das dificuldades encontradas no cotidiano, as crianças 
desenvolvem sua autonomia e podem atuar positivamente em seu próprio 
aprendizado. Quando desafiadas na busca de soluções e na elaboração de hipóteses 
para responder as indagações sobre diversos fenômenos vivenciados na sociedade, 
numa interlocução entre as diversas áreas do conhecimento, as crianças utilizam-se 
das leituras de mundo que realizam. 

Demo (2000) salienta que a pesquisa deve ser um modo de educar e não apenas 
a construção técnica do conhecimento. Isso indica a necessidade da educação ser 
questionadora, do indivíduo saber pensar de maneira independente, sendo capaz de 
elaborar suas próprias propostas. 

Leia 
Proposições 
Curriculares
para a Educação 
Infantil 
de Belo 
Horizonte,
Vol. 2, págs. 124 
e 125

Leia Proposições 
Curriculares
para a Educação 
Infantil 
de Belo 
Horizonte,
Vol. 2, pág. 147 
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Em relação à avaliação, os professores e educadores devem provocar e incentivar as 
crianças a analisarem o seu próprio processo de desenvolvimento e aprendizagem. 
É essencial que cada criança seja estimulada a refletir sobre o que ela sabia antes e 
o que sabe agora; como era seu desempenho em uma brincadeira antes e como se 
tornou seu desempenho após diversas experiências. Cabe aos profissionais tornar 
o desenvolvimento observável para cada criança e ajudá-la a realizar autoanálises 
sistematicamente, auxiliando-as a terem clareza a respeito de si mesmas e a tomarem 
as rédeas de seu processo de aprendizagem.

Ao ouvirem umas às outras sobre suas dificuldades e avanços, as crianças passam a 
ter maior lucidez sobre si mesmas, compreendendo que as dúvidas e incertezas são 
componentes do processo de conhecimento.

Ao desenvolver uma prática pedagógica adequada às exigências da época presente, 
que prioriza a investigação, o protagonismo e a autonomia intelectual da criança, as 
instituições de Educação Infantil estarão promovendo a aprendizagem e a construção 
de conhecimentos que visem não só o desenvolvimento pessoal, mas que se 
coloquem a serviço da coletividade e do bem comum. Possibilitam que as crianças 
tornem-se pessoas atuantes, capazes de sonhar, inventar e realizar, modificando a 
sua realidade e de todos que as cercam. 

Na perspectiva de desenvolver propostas que promovam a autonomia intelectual das 
crianças, a avaliação insere-se como instrumento poderoso por meio do qual elas 
tornam-se capazes de refletir e regular as suas próprias ações, numa participação 
ativa no processo de aprendizagem. 

Nesse sentido, a avaliação consistirá na criação de 
estratégias para que cada criança se envolva na 
gestão de seu próprio processo de aprendizagem. 
Elas deverão analisar as dificuldades encontradas, 
registrar os avanços alcançados e planejar aquilo que 
ainda estão por alcançar. Os feedbacks oferecidos 
pelos professores e educadores contribuem e 
alimentam o processo de automonitoramento por 
parte das crianças sobre seu desenvolvimento e 

aprendizagem. Ao mesmo tempo, cabe aos profissionais estabelecer estratégias de 
diálogo, troca de ideias, registros, rodas e outras ações que organizarão as ações 
de reflexão e discussão pelas crianças. A permanência e realização sistemática 
desses procedimentos produzem uma cultura de avaliação pelas crianças que seja 
compartilhada e colaborativa, implementando e tornando real o ideal de avaliação 
que se propõe neste caderno. 

Feedback é uma palavra da língua 
inglesa que significa “retroalimenta-
ção; resposta; comentários e infor-
mações sobre algo que já foi feito 
com objetivo de avaliação”.

Fonte: Dicionário Michaelis
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A Avaliação de Contexto

Efetivar uma proposta de avaliação na Educação Infantil que esteja voltada e 
comprometida com o desenvolvimento e aprendizagem de todas as crianças implica 
a necessária busca por constantes melhorias nas condições estruturais, políticas 
e pedagógicas dos serviços que são oferecidos a elas. Isso porque não se pode 
acompanhar o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças sem considerar o 
contexto e as condições em que o processo educacional tenha se dado. 

Enquanto fenômeno social, a aprendizagem e o desenvolvimento dos seres humanos 
estão sujeitos às múltiplas interferências dos aspectos presentes nas experiências 
vivenciadas por eles. 

Como apontado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Brasil, 
2009), a criança constrói sua identidade pessoal e coletiva a partir das experiências 
de brincadeiras, imaginação, fantasia, observação, experimentação, narrativas, 
questionamentos e tantas outras que vivencia. Nesse sentido, a maneira como essas 
experiências acontecem, as condições, a periodicidade, a duração, as mediações 
realizadas, produzem aprendizagens diferenciadas, interferindo nas possibilidades 
de maior ou menor aproveitamento das mesmas. 

As características e condições do espaço físico das instituições de Educação 
Infantil, a quantidade e qualidade dos materiais ofertados às crianças, o tempo de 
permanência das crianças nas instituições, o nível de formação inicial dos professores  
e educadores e as possibilidades de aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional 
oferecidos a eles durante a carreira, as orientações e diretrizes curriculares dos 
municípios, dos sistemas e de cada instituição educativa e tantos outros fatores são 
elementos que interferem na qualidade das experiências e, consequentemente no 
desenvolvimento e aprendizagem de cada uma das crianças. 

Em níveis macro e microestruturais, o levantamento das condições em que a Educação 
Infantil se dá, bem como a reflexão e a proposição de melhorias são essenciais à 
compreensão e ao aperfeiçoamento dos processos vivenciados pelas crianças, pelos 
professores e educadores, pelas instituições e pelas políticas públicas existentes. 

A avaliação da Educação Infantil ofertada em cada instituição educativa é ação 
imprescindível e complementar aos processos de avaliação que os professores 
e educadores devem efetivar em função de conhecer e promover o constante 
desenvolvimento das crianças. 

Pensar e realizar a avaliação da Educação Infantil significa implicar todos os 
segmentos envolvidos na responsabilidade para com o processo educativo. Uma 
perspectiva de diálogo aberto e participativo em que as crianças, as famílias, os 
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profissionais das instituições devem se debruçar, conjuntamente, sobre os aspectos 
constituintes da prática educativa, expondo seus pontos de vista, suas dúvidas e 
seus questionamentos. Nesse movimento, eles podem construir possibilidades de 
modificação da realidade existente.

No Brasil, o documento “Indicadores da Qualidade na 
Educação Infantil”, foi lançado no ano de 2010 pelo Ministério 
da Educação e representa uma primeira experiência de 
avaliação de contexto da Educação Infantil. Esse material 
é resultado de um amplo processo nacional de discussão 
e construção de indicadores que se referem a aspectos 
objetivos diretamente relacionados a sete dimensões da 
Educação Infantil que é ofertada às crianças de 0 a 5 anos.       

Trata-se de um material de referência para as instituições 
que vão iniciar as discussões para  avaliação de seus 
contextos. Sua proposta é ser um documento de autoavaliação das instituições com 
uma orientação de aplicação. Esse instrumento pode ser utilizado como proposto 
pelo próprio documento ou podem ser desenvolvidas outras metodologias para sua 
aplicação. Podem ser acrescentados novos indicadores ou criadas condições para 
participação de sujeitos que não foram considerados originalmente, como as próprias 
crianças.

O mais significativo em relação a esse material é a possibilidade de se ter uma 
orientação inicial que guie as discussões coletivas sobre a instituição educativa e os 
processos que nela se realizam. 

Necessariamente, a avaliação da Educação Infantil deve ser uma experiência que 
envolva os mais diversos segmentos, pois somente na pluralidade de perspectivas 
cada instituição pode ampliar paradigmas e se entender enquanto uma coletividade. 
A participação e o engajamento de todos os atores que compõem uma instituição 
educacional são construções que podem demorar muito tempo, mas que, certamente, 
só se constituirão verdadeiras e significativas mediante a contribuição de todos. 

Sob denominações diversas, as experiências de avaliação de contexto – também 
chamadas de avaliações participativas, avaliações democráticas, avaliações 
comunicativas, entre outras – organizam-se em torno da premissa de garantir a 
voz dos diversos grupos de interesse dentro de uma mesma instituição ou de um 
contexto. O debate e o diálogo são características essenciais a essas experiências 
e se configuram como processo que se constrói e se reconstrói sistematicamente.

Segundo Bondioli (2013, p. 36), essas diversas experiências e denominações reúnem 
algumas características em comum que as identificam como ação participativa e as 
constituem em sua essência:

- a intenção democrática de dar voz e poder a todos aqueles que estão 
envolvidos em um projeto, em uma instituição, em uma realidade educativa, 
independentemente de sua posição hierárquica no interior da instituição;

- a não neutralidade da avaliação, seu caráter político;

- a finalidade formativa mais do que cumulativa, voltada ao melhoramento mais 
do que ao juízo final sobre os resultados de um percurso;
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- a atenção ao contexto;

- o diálogo, o debate e a negociação como modalidades típicas de procedimento;

- a rejeição do uso de modalidades exclusivamente quantitativas de coleta de 
dados, e preferência acordada às metodologias qualitativas;

- a convicção do caráter de construção compartilhada dos dados avaliativos 
e da necessidade de uma atribuição de sentido igualmente construída em 
compartilhamento;

- a convicção de que o envolvimento das diversas partes atuantes, mesmo que 
potencialmente em conflito quanto a interesses e necessidades, é necessária, 
com a finalidade de uma tomada de responsabilidade compartilhada;

- a tendência do processo a permanecer aberto e a expandir-se;

- a necessidade de um apoio externo (avaliador) com funções mais de mediação 
do que técnicas. 

Cada instituição educativa e cada grupo que se dispuser a realizar essa avaliação 
deve ter em mente que, a exemplo da avaliação NA Educação Infantil, o foco 
jamais é o resultado. O principal e mais enriquecedor para todos é o próprio 
debate. A experiência de se debruçar sobre os aspectos constitutivos de cada 
instituição, suas características, suas falhas e 
seus avanços tornam-se elementos para maior e 
mais aprofundado conhecimento, sempre com a 
finalidade de reorganizar os processos e buscar 
melhorar os pontos em que se tenha identificado 
algum problema. 

Se, na avaliação NA Educação Infantil, a proposta de 
acompanhar o desenvolvimento e a aprendizagem 
das crianças se dá na perspectiva de reorganizar 
a prática pedagógica, na avaliação DA Educação 
Infantil, as discussões e debates devem visar à 
elaboração de novas estratégias, novas propostas, 
novos caminhos para ajudar a instituição a avançar 
do ponto em que está para melhor.

Definitivamente, em quaisquer que sejam as experiências, a proposta deste caderno 
visa à superação da avaliação como uma prática excludente para a consolidação 
dela enquanto um conjunto de práticas consistentes, colaborativas, responsáveis e 
democráticas. 

Tanto nas experiências de avaliação NA Educação Infantil, quanto DA Educação 
Infantil, o que se propõe é uma caminhada compartilhada e participativa. Um 
processo em que todos os atores se enriqueçam mutuamente e se transformem 
incessantemente em suas trajetórias pessoal e profissional.

 

Promova rodas de conversa e 
debates em sua instituição de 
Educação Infantil buscando construir, 
coletivamente, indicadores de 
qualidade. Por meio das discussões, 
todo o grupo participante poderá 
elaborar seus próprios critérios 
de qualidade explicitando suas 
expectativas, suas crenças, seus 
valores e abrindo-se para ouvir os 
demais. Indiscutivelmente, essa será 
uma experiência profundamente 
enriquecedora e promotora de 
desenvolvimento para todos. 
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Ana Cláudia Figueiredo Brasil Silva Melo

Cristina de Freitas Castilho
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Mariléa Antônia da Paixão
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Paulo Roberto Rimsa de Miranda

Terezinha Felicidade Silva

Vanderléia Maria Rodrigues de Freitas

Viviane de Cássia Maia Trindade

Participantes da Formação Piloto em 2014

REGIONAL BARREIRO

CRECHE COMUNITÁRIA MARIA CHIQUINHA

Conceição Imaculada Coelho

Talita Graziele de Paula

CRECHE COMUNITÁRIA TIA CANDINHA

Bruna Aparecida de Faria

Conceição Aparecida da Silva Fialho

UMEI PILAR OLHOS D’AGUA

Wilma de Lourdes Pio de Lima
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GERED

Márcia Londe Alves de Souza

REGIONAL CENTRO SUL

NOSSO ABRIGO LACTÁRIO CLÁUDIA MARIA ROCHA BRANT

Ana Paula Silva Brito

Maria Elisa Cabalero Rodrigues

CRECHE CRIANÇAS DE SANTO ANTÔNIO

Celeste Mesquita Castanheira

Isabel Viana de Andrade

CONSELHO DE PAIS CRIANÇA FELIZ

Carla Roberta Martins

UMEI SÃO JOÃO 

Cynthia Ribeiro Vieira Borello Costa

Heloísa Cristina da Cruz

GERED 

Laisa Kelly Vilanova

Orlânia Alves de Araújo Lopes

REGIONAL LESTE

CRECHE ESCOLA INFANTIL SÃO VICENTE DE PAULO

Giselle Lilian Bernardes Ângelo

Sandra Mary de Abreu Xavier

CRECHE IMACULADA CONCEIÇÃO DA SSVP

Aparecida Alves da Silva

Maria Aparecida de Souza Machado

UMEI CAETANO FURQUIM

Ana Paula Batista

Elaine Bottero

GERED

Cláudia Regina Mendes

Rita de Cássia Marinho Pinheiro

REGIONAL NORDESTE

OBRA EDUCACIONAL CATARINA COMENSOLI
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Josilda Maria Terezinha da Silva

Miraci Pereira da Silva

CASA ESPÍRITA URBANO

Fabiana Rodrigues Lopes 

Luisa Fernanda Almeida Santos

UMEI OURO MINAS

Beatriz Graveli de Souza Barbosa

Joelma Fagundes dos Santos

UMEI SÃO GABRIEL

Elaine Apolinário Ribeiro

Lindaura Dourado Gonçalves

GERED 

Raquel Rocha Leal Dantas Diniz

REGIONAL NOROESTE

CRECHE DOM BOSCO

Edna Fernandes Albuquerque

Jane Albuquerque de Morais

CRECHE PADRE EUSTÁQUIO

Juliana Carolina Borges Pereira

Nathalie Martins Bernardes

UMEI PINDORAMA

Marta Rúbia Araújo

Michele Liliane Machado Lopes
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GERED

Celma Seabra da Silva Goulart

REGIONAL NORTE

CRECHE ETELVINA CAETANO DE JESUS

Alessandra Marques

Márcia Rezende Caetano
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INSTITUTO ZILAH SPOSITO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Adriana Versiani de Sales Schittini da Silva

Luciane de Oliveira Conceição

UMEI AARÃO REIS

Marcelaine Cláudia Ferreira

GERED

Ornela Silveira Morais

REGIONAL OESTE

CRECHE VÓ ANGELINA

Andrea Lúcia Campolina M. Mendonça

Débora Santiago Martins

CRECHE CASINHA FELIZ DA COMUNIDADE VILA SÃO JOSÉ

Ivete Aparecida da Cruz Soares

Karina Lopes Nogueira
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Maria de Fátima Rocha Franklin
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UMEI PALMEIRAS

Clayde Marise de A. Sobreira Barros
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GERED
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Marcela Camargos Dias

REGIONAL PAMPULHA

CRECHE COMUNITÁRIA RECANTO FELIZ

Maria Aparecida de Oliveira e Oliveira

Rosângela Oliveira Silva Ferreira

CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO

Carla mendes Parreira Formaginni

Vanúsia Gonçalves dos Santos

UMEI BRAÚNAS
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Cristina Brígida da Silva Sadahira

Giulliana Drumond Pereira

UMEI VILA ANTENA

Ângela Francisca Ferreira Marcelino

Regina Célia Magalhães

GERED

Denise França Stehling

REGIONAL VENDA NOVA

CRECHE COMUNITÁRIA RECANTO VERDE

Andréa Márcia Pereira

Luciene de Oliveira Alves
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Juliana Rocha Castro

Marli Maria de Brito França

UMEI VENDA NOVA 

Ana Paula Pazzini da Silva

Kelly Pereira Antunes

UMEI ITAMARATI

Fabiana Xavier de Rezende Godinho

Viviane Cornélio de Menezes

GERED

Adriana Paulino Geisel




