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                                  AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

RESUMO 

A problemática da avaliação na Educação Infantil tem ganhado espaço no 

campo das discussões educacionais. Ampliar o conhecimento com relação aos 

processos avaliativos dessa etapa da educação é fundamental para a 

contribuição do professor para o desenvolvimento e aprendizagem da criança. 

Dessa forma, estudar e analisar os procedimentos, métodos e estratégias com 

relação a avaliação utilizados na Educação Infantil possibilitam o 

aprofundamento teórico do professor com relação a esta temática. 

 

INTRODUÇÃO 

A avaliação é um dos principais recursos utilizados pelo professor para 

compreender o desenvolvimento do aluno. 

Para que a avaliação se torne uma aliada e não a vilã no processo educativo, o 

professor deve esquecer os vícios adquiridos no decorrer de sua trajetória, 

como a avaliação tradicional e comparativa, que rotula e julga o aprendizado da 

criança, sem levar em conta sua faixa etária e, até mesmo, seu contexto 

socioeconômico. 

O educador deve ser o mediador entre a criança e seu aprendizado, 

incentivando-as com situações, desafios e ambientes que promovam o seu 

desenvolvimento. Para tanto, a avaliação na Educação Infantil deve promover a 

observação, orientação, análise da criança em seu processo de aprendizagem 

individual e coletiva, identificação de habilidades, dificuldades e limitações. 

Dessa forma, o papel do professor deve pautar-se pela observação, no 

acompanhamento e no registro dos avanços da criança, possibilitando o 

planejamento o trabalho pedagógico a fim de garantir um desenvolvimento de 

qualidade às crianças dessa faixa etária. 

 

OBJETIVOS 

O trabalho em questão tem como objetivo estudar e avaliar conceitos, 

contextos e recursos da avaliação no que se refere ao desenvolvimento e 

aprendizagem da criança na Educação Infantil. Para tanto, deve-se analisar 



 
 

também como o professor elabora o processo de avaliação desses alunos, 

bem como pareceres e relatórios utilizados nesse processo. 

 

METODOLOGIA 

Este projeto de pesquisa será pautado na pesquisa bibliográfica, que é a busca 

de informações e seleção de documentos que se relacionam com o problema 

de pesquisa (livros, verbetes de enciclopédias, artigos de revistas, trabalhos de 

congressos, teses, etc.) e o respectivo fichamento das referências para que 

sejam posteriormente utilizados a fim de alcançar os objetivos propostos para 

este trabalho. 

DESENVOLVIMENTO 

Primeiramente será realizada a seleção de textos referentes a temática 

estabelecida. 

Posteriormente, será feita uma análise crítica dos textos escolhidos a fim de 

proporcionar o aprofundamento teórico e, consequentemente, possibilitar a 

elaboração de considerações efetivas a fim de contribuir com os estudos 

referentes a avaliação na Educação Infantil. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

Partimos do pressuposto que o planejamento e as propostas pedagógicas são 

resultados dos princípios da avaliação. É necessária uma reflexão séria e 

ampla perante concepções e procedimentos avaliativos, para se ter uma 

educação com ações claras e objetiva, refletidas na organização dos espaços 

educativos e melhoria no desenvolvimento e aprendizagem das crianças.  

Dessa forma, trabalhar com projetos pedagógicos que surgem da necessidade 

real das crianças, por meio de um olhar sensível, estudioso e atento de temas 

significativos para elas, proporciona momentos de exploração, investigação, 

socialização e descobertas, dando ao educador ferramentas que os 

instrumentaliza nos processos de mediação e acompanhamento das 

manifestações e produções das crianças.  

Os órgãos oficiais de educação recomendam a elaboração de relatórios 

descritivos sem caráter discriminatórios como instrumentos avaliativos. 

Segundo a Hoffmann (2015), é importante ressaltar que instrumentos como 



 
 

pareceres descritivos, relatórios dossiês, fichas e qualquer forma de anotações 

ou registros fazem parte do processo de acompanhamento das crianças e não 

da avaliação, como ressaltado pela Lei de Diretrizes e Bases – LDB 

n°9.394/96, art. 31 inciso I.  

Fazer pelo menos um registro por dia dará ao professor uma visão dos passos 

percorridos pelo aluno na construção de sua aprendizagem, e por 

consequência uma boa relação entre ambos, possibilitará ao educador uma 

melhor identificação de suas dificuldades, pois o professor estará orientando 

seu trabalho pedagógico mediante a observação sistematizada. 

Hoffmann (2015, p.119) cita Schon (2000) sobre os procedimentos avaliativos, 

ressaltando que  

o exercício de observar, anotar e refletir ao longo do cotidiano escolar 
transforma o fazer pedagógico do professor e de toda a escola. Ao 
elaborar relatórios gerais (da ação pedagógica) e relatórios 
individuais dos alunos, professores evoluem em termos de reflexão 
sobre a ação e na ação pedagógica. 
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