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RESUMO 
 

O Jardim de Infância identifica-se no Sistema Educativo Português como um 

contexto educativo singular, no qual se reconhece a Educação de Infância como a 

primeira etapa da Educação Básica no processo de educação ao longo da vida do 

sujeito, com vista à sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e 

solidário.  

Atendendo a esta singularidade e conscientes de que, hoje, é possível identificar-

se, no terreno educativo, um tempo de mudanças vertiginoso, nomeadamente a nível das 

dimensões administrativa, curricular e avaliativa, entre outras, que o Decreto–Lei nº 115 

A/98 (relativo ao Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos Estabelecimentos 

de Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário) veio impor aos Jardins de 

Infância, através da sua integração em Agrupamentos de Escola Horizontais e Verticais, 

decidimos interpelar e compreender como é que estas mudanças afectaram/interferiram 

na definição da identidade pedagógica do Jardim de Infância e na identidade 

profissional do Educador de Infância. Fizemo-lo, a partir da interpelação relativa às 

concepções/modalidades de avaliação da Educação de Infância, enquanto indicador 

precioso do processo de transformação identitária atrás referido.  

 Face a este propósito, decidimos explorar a polissemia do conceito de avaliação, 

centrando-nos especificamente nas concepções que edificam a Educação de Infância e a 

avaliação no Jardim de Infância e sua correlação com a articulação dos contextos 

educativos. Neste pressuposto, enveredamos por um estudo de natureza qualitativa-

interpretativa, consentâneo com o carácter subjacente à problemática da avaliação no 

Jardim de Infância, no sentido de dar voz às múltiplas singularidades, através dos 

discursos de seis Educadoras de Infância inseridas em contextos educativos distintos 

entre si. 

Em suma, pretendemos com este trabalho contribuir para a discussão e a 

reflexão sobre a identidade pedagógica do espaço educacional que o Jardim de Infância 

constitui, num tempo de mudança e de perplexidades. 

 



 

 

RESUMÉ 
 

Les Crèches s’identifient dans le Système Educative Portugais comme un 

contexte particulier, sur lequel se reconnais l’Education de la petite Enfance comme la 

première étape de l ‘éducation Basic dans le procès de l’éducation au long de la vie du 

sujet,  visant sa pleine insertion dans la société comme un être autonome, libre et 

solidaire. 

Tenant compte cette particularité et consciente qu’aujourd’hui  il est possible 

d’identifier, dans le champ éducatif, un temps de changements vertigineux, notamment 

au niveau des dimensions administratives, curriculaires et d’évaluation, entre autres, que 

le Décret. Loi nº 115 A/98 (qui concerne le Régime d’Autonomie, Administration et 

Gestion des Etablissements de Education  Préscolaire, Enseignement Basic et 

Secondaire) est venu imposer aux Crèches, a partir de  leur intégration dans les 

Agroupements d’ Ecole Horizontaux  et Verticaux. Ainsi, décidons interpeller et 

comprendre de quelle manière ces changements on affecté/interféré dans la définition de 

l’identité pédagogique des Crèches, bien comme dans l’identité professionnelle de 

l’instituteur. Nous l’avons fait, en partant de l’interpellation concernant les 

conceptions/modalités d’évaluation de l’Education de la petite ’Enfance, entant 

qu’indicateur précieux dans le procès de transformation identitaire mentionné ci-dessus. 

Face à ce propos, décidons exploiter la polysémie du concept d’évaluation, nous 

centrant spécifiquement dans les conceptions qu’identifient l’Education de la petite 

Enfance et l’évaluation dans les Crèches et sa corrélation avec l’articulation des 

contextes éducatifs. Dans ce présupposé, acheminons par une étude de nature 

qualitative-interprétative, consentable avec le caractère subjacent à la problématique de 

l’évaluation dans les Crèches, de façon à donner de la voix aux multiples singularités, a 

l’aide des discours  de six institutrices insérées en différents contextes éducatives.  

  Prétendons, donc,  avec ce travail contribuer pour la discussion et la réflexion  

sur l’identité pédagogique de l’espace éducationnel que la Crèche constitue, dans un 

temps de changements et perplexités. 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

Pre-school identifies within the Portuguese Educational System as a unique 

educational context, in which Pre-school Education is acknowledged as the first step in 

Elementary Education in the lifelong learning process of the subject, aiming at its full 

integration in society as a free, independent and caring individual.   

Having this singularity in mind and aware that it is possible, today, to identify, in 

the educational ground, a vertiginous time of change, namely regarding the 

administrative, curricular and evaluation levels, among others, that the Decree–Law No. 

115 A/98 (with respect to the Autonomy, Administration and Management of Pre-

School Education, Elementary Education and Secondary Education Establishments) has 

imposed on Pre-Schools, through its integration in “Agrupamentos de Escola 

Horizontais e Verticais”, we have decided to question and grasp how these changes 

have affected/interfered with the definition of the pedagogical identity of Pre-School 

and with the professional identity of the Pre-School Teacher. In doing so, we placed 

questions about the evaluation concepts/methods in Pre-School Education, using them 

as a valuable indicator of the identity transformation process already mentioned.  

 Having this in mind, we have decided to explore the multiplicity of meanings of 

the evaluation concept, focusing specifically on the conceptions that edify Pre-School 

Education and evaluation in Pre-School and its correlation with the articulation of 

educational contexts. Based on this assumption, we chose to go toward a study of 

qualitative-interpretative nature, consentaneous with the character underlying the 

evaluation issue in Pre-School, giving voice to the multiple singularities, through the 

statements of six Pre-School teachers placed in separate educational contexts. 

To sum up, with this essay we aim to contribute to the discussion and reflection 

about the pedagogical identity of the educational space that Pre-School represents, in a 

time of change and perplexity. 
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INTRODUÇÃO 

  
«Sabemos quem somos só quando sabemos quem não somos, e, com frequência, só 

quando sabemos contra quem estamos»1                                                      (Huintington: 2001) 

 

 

A Educação de Infância pode tornar-se um tema fascinante mas também 

polémico em Educação.  

Nomeadamente Correia (Ribeiro, 2002: 4) refere que esta se “constitui 

seguramente o domínio do campo educativo mais invisível no que diz respeito à 

expressão pública da reflexão sociopedagógica e política”. No entanto, o autor admite 

que, apesar do “incremento assinalável” de que tem sido alvo, “em consequência quer 

dos trabalhos desenvolvidos no âmbito da Sociologia da Infância, quer do intenso 

processo de escolarização (...)”, existe a necessidade da sua afirmação através duma 

simultânea “reflexão cívica, ético-política e epistemológica” (ibidem: 4).  

Principalmente quando nos detemos face à realidade última, que se caracteriza 

pela introdução e implementação da nova gestão e autonomia das escolas que motivou 

para a mudança e integração dos Jardins-de-Infância nos Agrupamentos de Escolas. 

Assim a temática que este trabalho pretende abordar, diz respeito à 

especificidade do Jardim de Infância e da Educação de Infância no contexto do Sistema 

Educativo Português, sobretudo, após o conjunto de decisões políticas que sustentaram 

a emergência dos denominados agrupamentos de escolas. A porta de entrada para o 

estudo é a valorização da avaliação como um desafio que nos ajuda a pensar a 

identidade educativa do Jardim de Infância e dos profissionais que nele trabalham.  

A este respeito, e tendo em conta o actual momento educativo, justifica-se uma 

análise cuidada de algumas questões relativas às transformações organizacionais que os 

Jardins-de-Infância têm vindo a sofrer, nomeadamente aquelas que se passam a 

enunciar: 

                                                
1 Citação referida no Seminário “Formação Inicial e Identidades Profissionais no 1º CEB” promovido 
pelo Centro de Investigação e Intervenção Educativas da Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação da Universidade do Porto e realizado no dia 16 de Dezembro de 2005.   
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a) Será que a integração dos Jardins-de-Infância em Agrupamentos veio alterar o 

modo como as Educadoras de Infância sentem, pensam e assumem o exercício das 

tarefas específicas que lhes dizem respeito? 

b) Será que tal integração obriga a uma (re)conceptualização e (re)construção 

dos modos de assumir o exercício da profissão ?  

Foi a partir destas questões, as quais serão abordadas em função das 

transformações que se têm vindo a fazer sentir no domínio das práticas de avaliação das 

educadoras de infância, que se justifica a produção desta dissertação. Pretendendo-se, 

através dela, compreender os desafios profissionais que, hoje, se lhes colocam, já que 

estes as conduzem a enfrentar algumas questões decisivas relacionadas com a sua 

própria identidade profissional. Um desses desafios diz respeito à avaliação e, por isso, 

será este o pretexto para, a partir de uma intervenção educativa nuclear, discutir os 

sentidos desta intervenção como condição de uma reflexão mais ampla: aquela que tem 

a ver com o modo como as educadoras de infância sentem, pensam e afirmam a 

profissão. 

A opção por realizar uma reflexão sobre o domínio já referido não acontece por 

acaso, resulta, também, do facto da sua autora ser educadora de infância, o que significa 

que esta dissertação é, igualmente, um momento de interpelação a mim própria, 

enquanto profissional, num tempo de mudanças, de contradições e de perplexidades e, 

finalmente, um pretexto para pensar a Educação de Infância como um ciclo educativo 

que necessita, apesar de tudo, de adquirir maior visibilidade social e educativa. 

É investida desta vontade que fui realizando este trabalho, o qual se encontra 

dividido em duas partes. Na primeira parte apresenta-se o enquadramento conceptual do 

estudo, o qual se encontra dividido, por sua vez, em três capítulos. No primeiro capítulo 

abordamos o conceito de avaliação, enquanto ponto de partida para discutir as suas 

dimensões e as suas funções. No segundo capítulo, debruçamo-nos sobre a Educação de 

Infância como um ciclo educativo singular e a articulação com o Ensino Básico. No que 

diz respeito ao terceiro capítulo, referimos a avaliação na Educação de Infância 

apresentando uma multiplicidade de olhares, a nível das concepções, dos processos, dos 

efeitos/consequências, dos conteúdos, dos procedimentos tal como dos instrumentos que 

edificam e modelam a avaliação neste ciclo educacional. 
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Na segunda parte apresentamos o estudo que desenvolvemos, «a avaliação no 

Jardim de Infância - contributo para o estudo da especificidade educativa do Jardim de 

Infância», no qual identificamos o projecto de pesquisa e as razões que o justificam, 

para, em seguida, explicitar os pressupostos e os procedimentos metodológicos 

adoptados. Após a análise e a discussão dos dados, encerramos o estudo com a 

apresentação da conclusão do mesmo. 

Em suma, é este o trabalho que realizamos, esperando, assim, que este seja um 

trabalho capaz de contribuir para um diálogo no seio do qual se respeitem as 

idiossincrasias e especificidades de todos e cada um em particular, permitindo-se, deste 

modo, abrir espaço para um colectivo profissional solidário em oposição a uma 

multidão de solitários que habita e constitui o corpus de muitas das nossas instituições 

de ensino. 
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1. AVALIAÇÃO: Um conceito a explorar 
 

A avaliação é, por natureza, uma área do saber complexa, influenciada por 

contributos teóricos da pedagogia, da didáctica e da psicologia, mas também da 

sociologia, da antropologia e da ética, para além de se constituir, hoje, como uma 

problemática sobre a qual recai um conjunto enorme de expectativas políticas, sociais e 

educativas, enquanto operação capaz de assegurar a construção de respostas eficazes e 

eficientes, nos mais diversos contextos de vida nas sociedades contemporâneas.  

De forma contribuir para delimitar o espaço conceptual e metodológico que a 

avaliação configura, Rodrigues (1994: 93), apresenta três eixos motivadores de “muita 

da reflexão, problematização e debate acerca da avaliação”, na perspectiva de procurar 

esclarecer o conceito de avaliação, o que o conduz a salientar a interdependência entre 

esses três eixos: o eixo metodológico, o eixo ético e o eixo político. Eixos estes cuja 

articulação é condicionada pela dimensão metodológica, uma vez que esta assume o 

papel de influenciar as outras dimensões componentes desta trilogia, ao percepcionar a 

aceitação de uma multiplicidade de modelos de avaliação que justificam a diferenciação 

das definições subjacentes aos conceitos ou práticas de avaliação que mobiliza.  

Entretanto, Parente (2004:8) refere que apesar do seu incremento e 

desenvolvimento recentes, a avaliação apresenta no domínio das disciplinas mais 

jovens, alguma ambivalência traduzida pela polissemia, no que diz respeito à sua 

formalização e inerente conceptualização que este conceito ensaia. Ardoino (Figari, 

1996: 13), nomeadamente, anui a possibilidade, a propósito da polissemia do termo 

avaliação, de a abordar “sob ângulos extremamente diferentes: institucional e 

macrossocial, microssociológico e relacional (grupal), instrumental, praxeológico (...)”, 

portanto, a “multireferencialidade faz parte do vocabulário associado à problemática 

(...)” (ibidem:15) em causa, mesmo quando se considera, como neste caso, que nos 

encontramos no âmbito de uma reflexão sobre avaliação educacional.  
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Segundo Rodrigues (1993:21) a avaliação educacional só se afirmará como 

disciplina autónoma, relativamente à avaliação praticada noutros campos, se se basear 

em modelos e métodos iniciados e desenvolvidos por avaliadores educacionais e não 

por profissionais vinculados preferencialmente às áreas da Psicologia ou da Sociologia  

Por isso, Salinas (2004:11) considera que “tentar indagar o significado do 

conceito de avaliação no âmbito educativo é difícil, talvez porque, em algumas 

ocasiões, a complexidade da realidade, seus múltiplos reflexos e a distinta perspectiva 

na qual cada um de nós pode percebê-la impedem uma conceitualização precisa e de 

carácter universal. Podemos recorrer às definições e às teorizações que se referem à 

avaliação educativa, mas isso sob a consideração de que, por trás de cada definição, há 

uma forma de entender e da viver o ensino, em um momento histórico e a partir de uma 

determinada racionalidade.” 

Entretanto, na resenha desta abordagem acerca da avaliação, importa perceber a 

sua génese e desenvolvimento no domínio da educação. Especificadamente, Perrenoud 

(1999) alude que a sua emergência ocorre, por volta do séc. XVII nos colégios e é 

indissociável do ensino de massas e da escolaridade obrigatória que se afirma no séc. 

XIX. É neste contexto que a avaliação vai adquirindo uma maior amplitude no campo 

da educação, pela conquista de novos espaços de significação neste domínio, 

justificando-se assim, a sua crescente importância no sistema educativo e não apenas, 

como instrumento de regulação do processo de ensino-aprendizagem. 

    Reconhecida a sua importância, importa agora reconhecer a pluralidade das 

concepções e definições de avaliação, que expressam alguma diversidade quanto às 

posturas ou formas de encarar a avaliação. Para Tyler, avaliar “é verificar a distância 

entre o que o aluno realizou e o objectivo que lhe foi designado” (Barlow, 2006:16). 

Por sua vez, Hadji considera que a avaliação “consiste em atribuir um “valor”- 

ou (...) um sentido - a uma situação real, à luz de uma situação desejada, com isso 

confrontando o campo da realidade concreta e o das expectativas, e, portanto, 

articulando uma referência e um referente”. O avaliador (...) é um “comparador”, que 

mede a distância entre o que é e o que deveria ser (Barlow, 2006:16). 

 Podemos também recordar a definição formulada por Cardinet (1986:13) que 

entende o acto de avaliar como um “processo de observação e de interpretação dos 
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efeitos do ensino, que visa orientar as decisões necessárias ao bom funcionamento da 

escola” (Figari, 1996:33). 

Segundo Stufflebeam (1980) avaliar é “o processo pelo qual se delimitam, 

obtêm e fornecem informações úteis que permitam julgar as decisões possíveis (Figari, 

1996:33). 

Para Ardoino e Berger avaliar não é medir, atribuir um número a um objecto, 

mediante um sistema convencionado de unidades. Avaliar é interpretar os dados, fazer 

emergir sentidos, revelar o qualitativo no quantitativo. Ou seja, para estes autores, a 

determinação do grau de conformidade da produção do aluno, ao seu modelo não é do 

âmbito da avaliação, mas do controlo. Avaliar, segundo os dois autores, é interpretar os 

dados, fazendo emergir sentidos (Barlow, 2006:18). 

Como se constata, avaliar está longe de ser entendido, quanto à sua natureza e 

sentidos, como um acto consensual. Acrescente-se a este facto um outro, aquele que tem 

a ver com as implicações da avaliação, no momento em que se receia que “as suas 

conclusões possam pôr em causa pessoas, instituições ou políticas educativas (Estrêla e 

Nóvoa, 1993:10) e reconheça-se como o campo da avaliação educacional não só se tem 

vindo a expandir e a diversificar em termos dos seus objectos de interesse, como, hoje, é 

um campo complexo, contraditório e frágil.   

Segundo Nóvoa, a avaliação é a peça central da “modernidade escolar” 

(Fernandes, 2005:11), nomeadamente, e de acordo com o mesmo autor, quando “os 

investigadores e os especialistas procuraram compreender esta realidade, elaborando 

instrumentos cada vez mais sofisticados. Os professores basearam grande parte da sua 

autoridade pedagógica, e mesmo da sua identidade profissional, no exercício da 

avaliação. Os decisores políticos colocaram-na no centro das suas preocupações. As 

famílias encararam sempre a avaliação como o elemento central da sua ligação à 

escola”.  

Em suma, é o reconhecimento da diversidade de orientações no domínio da 

avaliação, resultantes de diferentes referências epistemológicas e de distintas posturas 

face ao acto de avaliar, que obriga a um esforço de clarificação conceptual próprio, em 

função do qual se possam discutir propostas, obstáculos e desafios que se nos colocam 

no domínio da avaliação educacional. 
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Importa reconhecer, então, que tal como defendem Guba e Lincoln (1989:21) 

“não há uma maneira “certa” de definir avaliação, de um modo que se possa de uma vez 

por todas pôr fim à discussão sobre como realizar a avaliação e quais os seus 

objectivos”. É que a tomada de decisões no domínio da avaliação remete-nos sempre 

para a assunção, mais ou menos explícita, das opções que, do ponto de vista político, 

ético e social, entroncam com as nossas representações sobre o acto de educar e o papel 

da avaliação neste âmbito. 

 

 

2. Paradigmas científicos..... 
 

O debate gerado à volta do conceito e dos modelos de avaliação, tem as suas 

raízes numa discussão mais alargada no campo das ciências humanas e sociais, em torno 

dos paradigmas científicos, pelo que é imprescindível fazer uma incursão neste âmbito. 

Diversos autores como Guba e Lincoln (1989), Rosales (1990), De Ketele (1993), 

Rodrigues (1994), Patton (1997), Valadares e Graça (1998), tornam explícitas as 

relações entre a avaliação e os diferentes paradigmas científicos, revelando 

significativas mudanças nas concepções e práticas de avaliação utilizadas ao longo dos 

tempos. O que por sua vez implica a necessidade de se definirem os paradigmas e a sua 

afinidade com as modalidades de avaliação que inspiram. 

Para Guba & Lincoln (1994), um paradigma é um sistema básico de concepções 

de natureza axiomática, de que um indivíduo é possuidor e que lhe proporciona uma 

certa visão do mundo e da sua natureza. O paradigma, na sua função normativa, dá 

indicações acerca dos métodos, procedimentos ou conhecimentos considerados, ou não, 

aceitáveis pela comunidade científica. Ainda para Guba & Lincoln (1994), as 

concepções básicas que definem um paradigma de investigação podem ser sintetizadas a 

partir de respostas que forem dadas a questões de natureza ontológica, de natureza 

epistemológica e de natureza metodológica.  

Deste modo, concebendo-se os paradigmas, segundo Kuhn (1996:15), como 

“realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante certo tempo, 

proporcionam modelos de problemas e soluções a uma comunidade cientifíca” torna-se 

evidente que, ao longo dos tempos, os diferentes paradigmas e os seus pressupostos 
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ontológicos, epistemológicos e metodológicos foram influenciando e condicionando a 

compreensão do conceito de avaliação e o desenvolvimento de distintos modelos de 

avaliação.  

Na opinião de Kuhn (1970), os paradigmas são sempre efémeros, são sempre 

transitórios. Os paradigmas transformam-se e evoluem através do desenvolvimento de 

uma dada comunidade científica, em função da qual emergem novos conceitos, novas 

concepções e valores que se destinam a procurar responder a problemas e a questões a 

que o paradigma dominante já não responde de forma satisfatória. É então que, na sua 

perspectiva, surgem o que esse autor designou por revoluções científicas que abrem 

caminho à introdução de novas práticas e de novas formas de abordar as questões e que 

se traduzem por rupturas mais ou menos dramáticas, uma vez que o novo paradigma, ou 

o paradigma emergente, pode questionar e pôr em causa todo o sistema de concepções, 

de valores e de interesses diversos que sustentam o velho paradigma. 

É de acordo com esta perspectiva que se torna possível discutir a avaliação 

enquanto produto de um processo de transformação que, a exemplo da narrativa dos 

paradigmas, se construiu em torno de visões distintas que exprimem diferentes posturas 

de explicar o real, adjectivada pelos fundamentos dos paradigmas que lhe dão corpo e 

voz. 

 É na sequência  deste enquadramento conceptual e das respostas a estas 

questões de natureza ontológica, epistemológica e metodológica que são identificados e 

caracterizados, diferentes paradigmas, cuja designação e configuração varia segundo os 

autores. 

De Ketele (1993), por exemplo, discute diferentes paradigmas da avaliação: o 

paradigma da avaliação centrada nos objectivos - de raiz comportamentalista- ou o 

paradigma da avaliação formativa para o ensino diferenciado - de raiz construtivista e 

cognitivista  (Fernandes, 2005:41).   

Stufflebeam (1971), por sua vez, reportando-se aos últimos 30 anos, afirma a 

coexistência de três escolas de pensamento relativamente à definição de avaliação: 

avaliação como sinónimo de medida, avaliação como sinónimo de julgamento 

profissional e avaliação por objectivos previamente determinados (in Parente, 2004:22).   
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Entretanto, Guba e Lincoln (1989), numa análise mais abrangente e englobando 

os últimos 100 anos, afirmam a existência, de mudanças significativas na 

conceptualização da avaliação, em função do contexto histórico e social, dos propósitos 

da avaliação e das concepções filosóficas que os avaliadores, teóricos e práticos 

defendem. Guba e Lincoln (1989), neste âmbito, distinguem quatro gerações de 

avaliação. 

Na primeira geração, que situam no início do século, a avaliação surge associada 

à medida dos resultados escolares dos alunos, sendo, portanto, uma avaliação orientada 

para a medição, daí a designação «geração de medida». Neste enquadramento, medida e 

avaliação são termos usados de forma indiferenciada, competindo ao avaliador, 

conhecer instrumentos de medida válidos ou ter capacidade para os construir. O seu 

papel neste processo é, sobretudo, técnico, procurando-se garantir a sua neutralidade e 

privilegiando-se a quantificação objectiva dos resultados.  

Quanto à segunda geração, que os autores em causa situam entre os anos 30 e os 

finais dos anos 50, manifesta-se, neste âmbito, a influência dos estudos de Tyler, 

considerado o pai da avaliação educacional. A avaliação, neste contexto, tem como 

propósito determinar em que medida os objectivos da educação são passíveis de ser 

alcançados pelos alunos, no âmbito dos programas de estudos, tentando-se identificar a 

congruência entre o seu desempenho e os objectivos do programa. Assim, nesta 

geração, a avaliação orienta-se para a descrição. Quanto ao papel desempenhado pelo 

avaliador, este circunscreve-se à necessidade de descrever padrões, como se esta tarefa 

fosse uma tarefa eminentemente técnica. Nesta geração o que muda é a compreensão do 

conceito de medida, uma vez que esta deixa de ser percepcionada como equivalente à 

avaliação, para passar a ser entendida como um instrumento ao seu serviço.  

Entretanto, no início dos anos 60, afirma-se uma terceira geração, denominada 

por avaliação como juízo de valor. Esta nasce, tal como a anterior, da necessidade de 

superar as falhas ou os pontos fracos na avaliação da geração precedente. Logo, a 

terceira fase é marcada e caracterizada pela emergência ou inclusão da noção de 

julgamento no acto de avaliar, passando assim, o julgamento de valor, a fazer parte 

integral do processo de avaliação. Avaliar é, neste caso, apreciar o mérito ou o valor de 

alguma coisa (Scriven, 1967). Quanto à actuação do avaliador, este assume-se, também, 

como um juiz, o que não significa que deixe de exercer as funções técnicas e descritivas 
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anunciadas nas gerações anteriores. Pode afirmar-se que descrever e julgar são 

elementos básicos da avaliação. 

É, no âmbito desta terceira geração, que podemos enquadrar a proposta de 

Scriven quando este distingue a avaliação sumativa da avaliação formativa. A primeira 

mais associada à prestação de contas e à certificação, ao acto de descrever, enquanto a 

segunda se articula, sobretudo, com a regulação dos processos de ensino-aprendizagem 

(Fernandes, 2005). 

Finalmente, na quarta geração que, supostamente, responderia às dificuldades 

detectadas nas gerações anteriores, destaca-se uma nova perspectiva, marcada pelo 

paradigma construtivista. Esta concepção de avaliação é defendida pelos próprios Guba 

e Lincoln (1989) e caracteriza-se por ser uma avaliação responsiva, no momento em que 

se constrói através de um processo interactivo e negociado já que todos os actores 

participam em todas as fases do processo de avaliação.  

É que esta concepção de avaliação necessita de ser compreendida em função dos 

seus compromissos epistemológicos de inspiração construtivista. Nesta geração, a 

avaliação é considerada como uma operação em função da qual se contribui para 

construir a realidade, ao estimular os actores envolvidos a atribuir outros sentidos à 

mesma. Daí a importância do acto de negociar no âmbito da avaliação. 

Assim, o avaliador tem o papel de negociador, não mede, descreve ou ajuíza, 

mas organiza e gere a agenda de negociações em busca de consensos e da intervenção 

dos actores. Nesta dinâmica, estão presentes também, as dimensões técnica, descrição e 

de julgamento, obviamente reinterpretadas. Os avaliados por sua vez, são co-autores da 

sua própria avaliação, participando activamente no desenho, implementação, 

interpretação e no processo de tomada de decisões. Portanto a palavra-chave desta 

quarta fase, é a negociação.  

Em suma, é esta geração, a da avaliação de quarta geração, que permite que se 

configurem alternativas às modalidades de avaliação que Guba & Lincoln (1989) 

caracterizam nas três primeiras gerações. 

Nevo (1990), por sua vez, constata a diversidade de definições de avaliação e 

apresenta, nesta tentativa de sistematização conceptual, uma trilogia de opções: a 

primeira, relaciona-se com definições de avaliação baseadas em objectivos, sendo a 

avaliação entendida como o processo através do qual se determina até que ponto 
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determinados objectivos foram atingidos. A segunda opção caracteriza-se por definições 

descritivas e não judicativas, avaliar é recolher e examinar informação, enquanto a 

avaliação do mérito ou do valor configura a terceira opção da tríade de definições. 

Entretanto, Bonniol & Vial (1997) comentando também a crescente 

complexificação do conceito e dos seus processos de referenciação, adoptam igualmente 

uma trilogia de perspectivas epistemológicas; a avaliação como medida associada à 

avaliação de resultados com base em instrumentos cientificamente construídos, a 

avaliação como um acto de gestão, orientada para os procedimentos, normas e para o 

apoio aos decisores e, por último, a avaliação onde a problemática do sentido adquire 

uma centralidade evidente, o que remete para a valorização dos significados que os 

participantes atribuem aos fenómenos que os rodeiam, mais subjectiva, mais participada 

e partilhada por todos os intervenientes no processo. 

Em suma, o espaço conceptual que acabamos de delimitar mostra que não se 

pode deixar de entender a avaliação como uma construção social “um processo 

desenvolvido por e para seres humanos, que envolve valores morais e éticos, juízos e 

questões de natureza sociocultural, psicológica e também política” (Fernandes, 2005: 

71). Como se viu, as diferentes gerações de avaliação inscrevem-se em posicionamentos 

diversos aos níveis ontológico, epistemológico e metodológico, podendo afirmar-se que, 

enquanto as três primeiras se inscrevem no paradigma convencional, a quarta geração 

inscreve-se no paradigma construtivista (Parente, 2004:23). 

Sendo importante compreender que a cada um destes paradigmas correspondem, 

ou deveriam corresponder, a modalidades e dispositivos de operacionalização distintos, 

importa compreender, também, que esses paradigmas não poderão ser abordados como 

abordagens dissociadas dos projectos de reflexão e acção pedagógicas que, de algum 

modo, os inspiram e configuram. 

Constata-se, assim, que não se pode conceber a avaliação como uma 

problemática auto-suficiente, do mesmo modo que não a podemos pensar como uma 

problemática eminentemente técnica. O acto de avaliar supõe uma dimensão técnica, 

mas não se circunscreve a essa dimensão. Daí que as quatro gerações de avaliação a que 

Guba e Lincoln se referem não possam ser entendidas como abordagens mutuamente 

exclusivas entre si, já que elas não reflectem nenhum tipo de actualização e 
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modernização técnica, correspondendo antes, e como já foi defendido, à expressão de 

diferentes visões e posturas no que à educação diz respeito. 

É partindo deste pressuposto nuclear que convém, neste momento, abordar as 

funções e as dimensões que importa considerar quando se discute a avaliação, sabendo-

se que assim se transita do plano da reflexão estratégica para o plano da reflexão 

operacional. Planos estes que, por vezes, tendem a ser confundidos, quando se advoga, 

como Patton (1997) o faz, a possibilidade de, no processo de avaliação, existir um 

consenso entre as gerações que se filiam no campo do positivismo e a geração que o 

construtivismo inspira. Segundo Patton, no que diz respeito às questões da avaliação 

“nenhum destes paradigmas é intrinsecamente melhor do que o outro. Eles representam 

alternativas entre as quais o avaliador de utilização imediata pode escolher” (Patton, 

1997:268). Trata-se de uma perspectiva que é liminarmente recusada por Guba e 

Lincoln quando afirmam que “os dois paradigmas não são conciliáveis, pelo menos, no 

estado presente da dialéctica entre os aderentes dos dois campos” (Guba e Lincoln, 

1989:111). 

Abordando os termos em que o debate ocorre, verifica-se que o pragmatismo de 

Patton deriva do facto de não se compreender que no plano das opções ontológica e 

epistemológica a escolha não é possível ao sabor das necessidades, porque neste plano 

não é de necessidades que se fala, mas de critérios que sustentem uma visão do mundo 

que antecede e determina o que se entende por necessidades.   

Um projecto de avaliação que expresse os pressupostos que a psicometria 

consagrou expressa uma visão do acto de educar, de educador e de educando que não é 

conciliável com a perspectiva que o construtivismo perfilha acerca do acto de avaliar. 

Para a psicometria a quantificação dos desempenhos e a sua focalização nos resultados 

ou nos produtos das aprendizagens não é fruto de uma opção técnica, mas de uma 

determinada abordagem da pessoa que aprende e do processo de aprendizagem. Uma 

pessoa que só o é porque outros determinam que ela o seja e um processo de 

aprendizagem que só ocorre mediante a excelência do processo de regulação instrutiva 

que os professores promovem. 

 A tendência para a preocupação de, no âmbito da abordagem construtivista da 

avaliação, se contextualizar os desempenhos dos alunos, se valorizar os processos de 

negociação das condições de avaliação e os contratos didácticos, bem como a dimensão 
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formadora da avaliação também não é uma opção técnica. Deriva de uma concepção 

sobre o conhecimento em que este não é entendido como uma dádiva, mas como o 

resultado de um processo de construção em que diferentes interlocutores se empenham. 

Trata-se de duas visões opostas e inconciliáveis que, do ponto de vista da sua 

operacionalização, poderão, circunstancialmente, partilhar recursos. Ou seja, a 

compatibilização a existir, existe no domínio da operacionalização e nunca no plano 

ontológico e epistemológico. Mesmo assim, não temos a certeza se a designação 

«compatibilização» é a designação mais adequada para nos referirmos à possibilidade 

de uma apropriação pontual de instrumentos de avaliação que, em função do paradigma 

que determina a sua utilização, adquire outro significado e responde a um outro tipo de 

solicitações. 

 

 

3. Funções e dimensões da avaliação 
 

A diversidade das perspectivas em função das quais se tem vindo a abordar a 

problemática da avaliação, teria que ter necessariamente implicações no modo como se 

operacionaliza o processo de avaliação. Isto é, teria que ter implicações no modo como 

se definem as funções da avaliação e, deste modo, no modo como se seleccionam e 

valorizam as dimensões mais relevantes a ter em conta no âmbito daquele processo.  

Um dos exercícios clássicos da caracterização relacionada com as funções da 

avaliação foi aquele que Scriven (1967) empreendeu quando distinguiu a avaliação 

formativa, interessada na monitorização do processo de ensino-aprendizagem, da 

avaliação sumativa, relacionada com a aferição de resultados e necessária ao processo 

de certificação.  

Nomeadamente Barlow (2006:112), por seu turno, identifica uma grande 

diversidade nos sentidos e funções que a avaliação, pode ter, tais como “testar o nível de 

conhecimentos ou de habilidades do aluno, identificar suas capacidades ou suas 

dificuldades, controlar seus progressos, dar nota a seus trabalhos e aos de seus colegas, 

e classificá-los, conceder um diploma, prever a sequência da formação (...)”. 
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Nevo (1990), partindo da diferenciação feita por Scriven (1967) acrescenta mais 

duas funções da avaliação: a função psicológica ou sociopolítica, utilizada para 

aumentar a motivação e o conhecimento, e a função administrativa, quando a avaliação 

é usada como um exercício da autoridade. 

Neste debate, acerca das funções da avaliação, Hadji (2001:20) recorre a uma 

caracterização tripartida da utilidade do acto de avaliar, nomeadamente, a função de 

“informar os dois principais actores do processo, professor e aluno”, a função de 

regulação e, ainda, a função “corretiva”. 

Como se constata, do ponto de vista da operacionalização do processo de 

avaliação, a questão das funções que são inerentes ao acto de avaliar obrigam a uma 

reflexão cuidada que, neste caso, não poderá ser dissociada da reflexão já produzida 

neste trabalho acerca dos diversos contributos teóricos em função dos quais se abordou 

a natureza e os sentidos da avaliação.  

Tendo em conta esta reflexão, importa agora discutir as funções da avaliação, 

interpelando as dicotomias com que, usualmente, nos confrontamos neste âmbito, 

discutindo para que serve a avaliação. Serve para exercer o controlo ou para monitorizar 

actividades? Serve para certificar ou para contribuir para o desenvolvimento do 

processo de formação? Será que a avaliação formativa é incompatível com a avaliação 

sumativa? O que distingue a avaliação formativa da avaliação formadora?  

 

3.1 - Avaliação: Função de controlo e/ou função de monitorização?  

 

A avaliação, num primeiro momento, foi concebida como um processo de 

recolha de informação, funcionando como um meio de controlo dos resultados do 

trabalho. 

Classificar, seleccionar e certificar são as operações que mais se valorizam neste 

âmbito. A avaliação, entendida como um exercício de controlo, refere-se a uma norma 

ou um padrão, permitindo a comparação dos alunos entre si, por referência a um 

hipotético aluno médio (Fernandes, 2005). É, sobretudo, no contexto educativo que as 

pedagogias da instrução (Fernandes, 2005) configuram que se afirma a função de 

controlo da avaliação. Uma função que está associada à criação de hierarquias de 

excelência (Perrenoud, 1999), ao serviço da selecção académica dos alunos. 
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É inevitável que a avaliação se circunscreva à sua função de controlo? 

Outros autores (Perrenoud, 1999; Hadji, 2001; Ardoino e Berger, 1986) tendem 

a enfatizar, de forma articulada ou não, a função da avaliação como uma operação de 

monitorização e regulação das actividades. Embora nem sempre estejamos perante 

funções que são entendidas como contraditórias2, importa valorizar a relação que se 

estabelece entre a avaliação como função de monitorização e a avaliação qualitativa, o 

que leva Ardoino e Berger (1986), entre outros, a afirmar que não podia haver avaliação 

senão qualitativa. Estes referem que avaliar significa atribuir uma qualidade com 

referência a um valor e, com efeito, mesmo no âmbito de um procedimento que visa 

quantificar, é impossível suprimir toda a referência a valores. Avaliar significa 

exactamente dizer, pronunciar-se sobre o valor. Por isso, Jacques Ardoino e Guy Berger 

(1986) concluem que o que é típico da avaliação é a noção de valor e portanto da cifra 

ao valor, muda-se de registo ou seja, opera-se uma ruptura, porque na sua opinião “só 

haverá avaliação (...) no momento em que emerge o qualitativo no quantitativo”. Nesse 

sentido, não existe avaliação senão qualitativa. Logo, segundo Ardoino e Berger 

(1986:123-124) deve-se reconstruir o sistema de interpretação, dotar-se de um novo 

referente, uma vez que “a avaliação por levantar a questão do sentido, consiste 

essencialmente em produzir, em construir, em criar um referente ao mesmo tempo em 

que se reporta a ele”. Ela não passa de “construção permanente e continuamente 

inacabada do referente e, portanto, do sentido”. Por essa razão, para estes autores, a 

avaliação distingue-se radicalmente da prova. Fazer prova é verificar a conformidade a 

um modelo de referência. Mas, segundo os autores (Ardoino e Berger, 1986:121), prova 

e avaliação pertencem a dois universos diferentes e inscrevem-se em dois paradigmas 

opostos (Hadji, 2001). 

Eis-nos perante duas funções que, mais do que deverem ser apreendidas, apenas, 

em termos das contradições que se possam estabelecer entre si, obrigam a discutir quer 

o que entendemos por educar para, depois, se reflectir sobre a congruência do acto de 

avaliar. É uma reflexão que não poderá ocorrer no vazio, obriga-nos a essa interpelação 

prévia e, posteriormente, a uma reflexão de carácter mais contextualizado. 
                                                
2 Sob inspiração do comportamentalismo a função de monitorização constitui uma função subordinada à 
função de controlo. O que se pretende é que todos os alunos atinjam os mesmos objectivos, os quais não 
são discutíveis, ainda que de forma diferenciada. É a avaliação, como actividade de monitorização, que 
visa garantir a eficácia do processo, a qual é aferida no momento da avaliação sumativa cuja função é 
controlar se os desempenhos dos alunos correspondem aos objectivos prescritos.   
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Neste sentido, a inserção desta discussão neste momento do trabalho visa, 

somente, mapear o campo a essa reflexão futura, a qual ocorrerá nesta dissertação em 

torno e a partir do Jardim de Infância. 

 

3.2 - Avaliação: Função Certificativa ou Função Formativa?  

 

Num certo sentido, pode afirmar-se que as funções da avaliação mais 

valorizadas, por muitos autores, são as funções formativa e certificativa (Fernandes, 

2005:80), como se esta dicotomia fosse a única admissível quando se discutem as 

funções da avaliação. 

 A função certificativa tem subjacente uma concepção de avaliação de natureza 

psicométrica. Isto é, perspectiva a formulação de juízos acerca das aprendizagens dos 

alunos, o que é congruente com uma concepção de avaliação, que se circunscreve à 

medida da distância entre os produtos do ensino e os objectivos formulados através da 

utilização de instrumentos referidos a uma norma. Concepção esta que tende a dar mais 

relevância às funções de classificação, de ordenação, de selecção ou de certificação e, 

por isso mesmo, não dá destaque à qualidade dos processos de aprendizagem, nem tão 

pouco aos contextos em que esta se desenvolve. 

Ao contrário, a avaliação formativa tende a dar relevância a funções da avaliação 

como a motivação, a regulação e a auto-regulação, o apoio à aprendizagem, a orientação 

ou o diagnóstico. Neste sentido, e face às finalidades propostas, constata-se que se torna 

necessária a diversificação de métodos de recolha de informação permite avaliar mais 

domínios do currículo, lidar melhor com a grande diversidade de alunos que hoje estão 

nas salas de aula e também reduzir os erros inerentes à avaliação” (Fernandes, 2005:81). 

A respeito desta função, Hadji (2001: 19) adverte que “vê-se bem que é aquilo a 

serviço do que é colocada, que permitirá julgar a “formatividade” de uma avaliação”. 

Neste processo, a atribuição de valor depende do sujeito da avaliação, portanto, na sua 

opinião “é a intenção do avaliador que torna a avaliação formativa” (ibidem:20). 

Em consonância com esta concepção, toma-se consciência, através das palavras 

de Hadji (2001:22) “que não pode haver um dispositivo pronto” de avaliação, portanto 

no caso específico, “a avaliação formativa sempre terá uma dimensão utópica”, uma vez 
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que “(...) é a vontade de ajudar que instala a actividade avaliativa num registro 

formativo” (ibidem:22).  

Hadji (2001:20), apresenta a avaliação formativa como utopia promissora 

Assim, no que diz respeito à sua localização conceptual, o autor expressa que este 

modelo, “(...) não é um modelo científico, (...) tão pouco um modelo de acção (...) 

Trata-se de um modelo regulador, que indica o objectivo, não o caminho (...)” (ibidem: 

22), que é “orientar o trabalho dos professores no sentido de uma prática avaliativa 

colocada ao serviço das aprendizagens” (ibidem: 25). Neste sentido, esta dimensão 

utópica possibilita a compreensão da impossibilidade de se apresentar ou realizar um 

modelo acabado de avaliação formativa. Portanto, segundo Hadji “ela sempre será 

parcialmente sonhada” (ibidem:26)  

Noutro registo, no seio do campo da avaliação formativa, afirma-se um conjunto 

de projectos de reflexão em torno da avaliação diagnóstica. 

Segundo Rosales, (1992:36), “a função diagnóstica da avaliação é considerada, 

por alguns autores, como fazendo parte da avaliação formativa. Porém, pode também 

ser estudada como uma função separada, se considerarmos que a sua realização tem 

como missão específica determinar as características da situação inicial de um 

determinado processo didáctico que se quer pôr em marcha e servir de base, portanto, a 

decisões sobre a programação ou esboço do mesmo”. Neste sentido, ao ser referida, 

como fazendo parte da avaliação formativa, importa assim, atender às definições que a 

conceptualizam ou estruturam.  

Assim, para De Ketele (1988, in Figari, 1996:99) a avaliação diagnóstica é 

definida como a “avaliação antes da acção, e que exerce assim uma função de 

“previsão” (...)”. Neste sentido possibilita a realização de um inventário dos 

conhecimentos e das aquisições dos alunos, diagnosticando, assim, os seus pontos fortes 

e os seus pontos fracos, o que lhe permite constituir-se, contudo, como uma referência 

ou um guia, com carácter provisório e hipotético, visando promover o aperfeiçoamento 

da acção pedagógica. 

Como a própria designação indica, este tipo de avaliação diagnóstica permite ao 

educador assumir uma acção educativa mais consciente, melhor definida e, acima de 

tudo, potenciando as probabilidades de êxito nas aprendizagens dos seus alunos.  
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Stufflebeam e Shinkfield (1987:196-197), por fim, também corroboram que 

função formativa da avaliação “(...) é ajudar a prescrever um programa mediante o qual 

se efectuem as mudanças necessárias, devendo identificar e valorizar os métodos 

aplicáveis e ajudar a explicar e “esmigalhar” o que se escolheu para a sua aplicação ou 

continuação”. No que diz respeito à sua realização a nível espacial, está orientada para o 

contexto, enquanto a nível temporal, esta não ocorre em circunstâncias temporais 

demarcadas, ou seja, tanto pode realizar-se no início do ano, como no início de uma 

unidade de ensino ou sempre que se pretende introduzir uma nova aprendizagem. 

É Perrenoud (2001) que analisa e discute as funções da avaliação formativa e da 

avaliação certificativa, afirmando que o verdadeiro conflito, segundo as suas palavras, “ 

não está entre formar e certificar, mas entre lógicas de formação e lógicas de exclusão 

ou de selecção”, logo, mais do que um dilema metodológico, estamos perante um 

problema epistemológico (Fernandes, 2005: 42). 

Em suma, não se põe em causa o carácter certificativo da avaliação, mas o modo 

como através da certificação se exclui com base em critérios que sendo aparentemente 

académicos, acabam por se afirmar como critérios sócio-culturais. Para contrariar esta 

lógica, a avaliação terá que se afirmar como uma avaliação de natureza formativa, 

ampliando-se, assim, as possibilidades de certificação dos alunos. 

  

3.3 - Avaliação Formativa versus a Avaliação Sumativa 

 

Na terceira geração, sistematizou-se, pela primeira vez, através de Scriven 

(1967), o conceito de avaliação formativa e avaliação sumativa. Neste âmbito, o 

conceito de avaliação sumativa reveste-se mais pela sua associação à prestação de 

contas, à certificação e selecção, enquanto o conceito de avaliação formativa se desenha 

como uma avaliação mais associada ao desenvolvimento, à melhoria das aprendizagens 

e à regulação dos processos de ensino e de aprendizagem (Scriven, 1967; Rosales, 1984; 

Nevo, 1986; Fernandes, 2005; Salinas, 2004). 

Neste sentido, a capacidade de melhoria e desenvolvimento do avaliado é uma 

das funções da avaliação, o que permite afirmar-se, por esta via, a sua dimensão 

formativa. 
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Assim, enquanto a avaliação formativa consiste na recolha e no «feedback» de 

informação apropriada para uma sistemática e contínua revisão do processo de ensino-

aprendizagem, tendo em vista o sucesso educativo, a avaliação sumativa envolve 

conclusões sobre o mérito e o valor de um processo já completo ou estabilizado, sendo 

utilizada para certificar.   

A avaliação formativa contrasta com a avaliação sumativa, no momento em que 

esta é realizada no fim de um ciclo de formação e está associada a um julgamento sobre 

a aprendizagem adquirida. Assim, a avaliação é considerada sumativa quando se propõe 

fazer um balanço no encerramento de um projecto. 

Não se pode estabelecer propriamente um processo de confronto entre a função 

formativa e a função certificativa da avaliação. São funções que correspondem a 

momentos diferentes e assumem papéis diferentes no âmbito do processo de ensino-

aprendizagem. Pode afirmar-se, até, que a assunção da avaliação com uma operação 

formativa pode contribuir para que os alunos sejam bem sucedidos na avaliação 

sumativa, a qual, deste modo, contribui, assim, para justificar a importância da função 

formativa da avaliação. 

A questão nuclear, neste debate, não tem a ver, contudo, com o confronto entre 

avaliação formativa e avaliação sumativa, mas com a necessidade de se discutir como é 

que a avaliação pode constituir um factor de diálogo e de aprofundamento da 

compreensão dos processos que se activam no seio de uma comunidade de 

aprendizagem. 

É que, tal como afirma Perrenoud (1988b), uma nova concepção de avaliação só 

será possível no contexto de outras abordagens pedagógicas e de uma escola que 

funcione segundo outros parâmetros. Uma escola que exige intervenções mais 

diferenciadas e personalizadas, as quais conduzem a atribuir um outro papel à avaliação, 

distinto daquele que as concepções normativas tendem a valorizar (in Fernandes, 

2005:38) 
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3.4 - Avaliação Formativa versus a Avaliação Formadora 

 

Segundo a proposta de Nunziati (1990, in Fernandes, 2005:39) o cerne da 

distinção entre avaliação formadora e formativa, reside no controlo da regulação das 

aprendizagens. Assim, enquanto no que diz respeito à primeira, o controlo é 

essencialmente exercido pelos alunos, na segunda, o controlo é sobretudo exercido 

pelos professores. Para esta autora, toda a avaliação formadora é formativa, mas nem 

toda a avaliação formativa é formadora.  

Portanto, Nunziati (1988, in Abrecht, 1994:49) considera que é importante 

“fazer da avaliação não simplesmente um instrumento de controlo, mas um instrumento 

de formação, de que o aluno dispõe para atingir os seus objectivos pessoais e construir o 

próprio percurso de aprendizagem”. 

Nesta perspectiva, a avaliação formadora pressupõe a implicação consciente, 

sistemática e reflectida do aluno na planificação, organização e avaliação das suas 

próprias aprendizagens, aspectos estes que a distinguem de uma outra qualquer prática 

de avaliação formativa. 

Por outro lado, na senda de Nunziati (1990) aparece como sugestão de distinção 

entre elas, a concepção de regulação atribuída aos sujeitos intervenientes na avaliação. 

Ou seja, Abrecht (1994) considera que a avaliação formativa dá prioridade às estratégias 

pedagógicas de regulação utilizadas pelo professor, enquanto a avaliação formadora, 

assume a particularidade de conceder a prioridade à regulação assegurada pelo próprio 

aluno (Fernandes, 2005:40). 

Portanto, enquanto na avaliação formativa os critérios e os procedimentos de 

avaliação são da responsabilidade exclusiva dos professores, que por sua vez, procuram 

estimular os alunos a situarem-se face a esses critérios, no âmbito do processo de 

ensino-aprendizagem, na avaliação formadora, se por um lado os critérios são definidos 

sob a tutela dos professores e alunos, por outro, os respectivos procedimentos 

avaliativos, expressam situações de efectiva responsabilidade e envolvimento desses 

alunos, no próprio processo de ensino-aprendizagem.  

Assim, a principal diferença que distingue a avaliação formadora da avaliação 

formativa é que a primeira não só ajuda o professor na gestão do seu programa, como 
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permite que o aluno se compreenda melhor, enquanto aprendente, uma vez que lhe 

proporciona a possibilidade de regular os seus próprios processos e percursos de 

aprendizagem. 

É que esta prática de avaliação conduz os alunos, a apropriar-se gradualmente 

dos instrumentos de pilotagem e de regulação do trabalho e das aprendizagens na sua 

vida quotidiana, proporcionando-lhes assim, uma crescente autonomia e capacidade 

crítica. Por outro lado, ao permitir a construção de uma consciência explícita acerca do 

percurso de avaliação conduzido por aquele que aprende, contribuirá para a sua ampla 

participação na planificação e avaliação, permitindo-lhes, não só participar na 

construção das suas próprias aprendizagens e conhecimentos como, igualmente, 

desenvolver competências metacognitivas, como o domínio gradual dos critérios de 

avaliação obriga.  
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1. Educação de Infância: Um Ciclo Educativo Singular 
 

É Zabalza (1998) que define a educação infantil, como uma etapa 

eminentemente educativa e como sendo um recurso valioso para o desenvolvimento 

pessoal e social, fundamental para todas as crianças, independentemente da sua situação 

familiar, social ou geográfica, defendendo inclusive que a atenção à infância deve 

considerar e contemplar, acima de tudo, o direito das crianças a “receber uma educação 

de qualidade desde os seus primeiros anos”, educação essa que, talvez indirectamente, 

possa melhorar as suas condições sociais ou familiares, mas que está destinada, no 

fundamental, a potencializar o seu desenvolvimento global.  

Porém, neste contexto de atenção à infância, o autor adverte para a problemática 

acerca de quem deve assumir esse compromisso, o Estado ou a sociedade, e manifesta a 

sua opinião dizendo “que a presença do Estado na educação infantil é fundamental, 

inclusive naqueles países nos quais esta etapa escolar não é obrigatória” (Zabalza, 1998: 

41-43). 

Entretanto Godoi (2005:79) aposta no reconhecimento e valorização da 

educação infantil pela sociedade, pelo que ela é e pode proporcionar às crianças, 

definindo que, “a educação infantil, além de ser um espaço colectivo de direito da 

criança e da família, pode ser um espaço de viabilização dos direitos da mesma, um 

espaço em que ela possa vivenciar esse momento tão precioso e único, chamado 

infância.” 

Não é, pois, a educação de infância que se discute, mas o modo de a concretizar. 

Para Zabalza (1998: 50-54) a “educação infantil possui características muito 

particulares”, que o autor apresenta em dez pontos chave, a saber: 

a) A organização dos espaços, a partir dos quais se aponta para a diferenciação 

destes espaços e para a dinâmica de trabalho que os mesmos propiciam, 

baseada na autonomia e na atenção individual a cada criança; 

b) O equilíbrio entre iniciativa infantil e o trabalho dirigido no momento do 

planear e desenvolver as actividades, a partir do qual se respeita o valor 

educativo da autonomia e da iniciativa própria das crianças, mas, ao mesmo 

tempo, a acção dos educadores que planeiam um trabalho orientado para o 
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desenvolvimento das competências específicas, as quais constam na proposta 

curricular; 

c) A atenção privilegiada aos aspectos emocionais que conduz a valorizar a 

dimensão emocional, a qual implica uma grande flexibilidade nas estruturas 

de funcionamento e a criação de oportunidades de expressão emotiva; 

d) A utilização de uma linguagem enriquecida como a peça chave da educação 

e da interacção educador/criança nesta etapa infantil; 

e) A diferenciação de actividades como um meio para abordar todas as 

dimensões do desenvolvimento e todas as capacidades; 

f) As rotinas estáveis, às quais o autor atribui funções específicas, 

considerando que estas “actuam como as organizadoras estruturais das 

experiências quotidianas. Elas são um fiel reflexo dos valores que regem a 

acção educativa nesse contexto (...) já que permitem “ler” qual é a mensagem 

formativa de nosso trabalho” (ibidem:52); 

g) A existência de materiais diversificados e polivalentes, para que os Jardins 

sejam um cenário estimulante, facilitando e sugerindo múltiplas 

possibilidades de acção; 

h) A atenção individualizada a cada criança, mesmo que não seja permanente, 

é individual, daí que seja um momento de interacção a privilegiar; 

i) Os sistemas de avaliação serão aqueles que permitam o acompanhamento 

global do grupo e de cada uma das crianças, avaliando a cada passo as 

grandes linhas do processo estabelecido para alcançá-lo e a forma como cada 

uma das crianças vai progredindo no seu desenvolvimento global, 

nomeadamente, e segundo Zabalza (ibidem:54), a “ Educação infantil tem os 

seus próprios instrumentos de acompanhamento, destinados a registrar 

processos e resultados visando a que sua análise posterior permita incorporar 

os reajustes que forem necessários. Há, no mínimo, dois tipos de análise, a 

do funcionamento do grupo em seu conjunto e a do progresso individual de 

cada criança”; 

j) O trabalho com os pais e as mães e com o meio ambiente (escola aberta), 

leva Zabalza a especificar que não existe “uma cultura, institucionalmente 

assimilada, de abertura da escola ao ambiente”, no entanto defende-a 
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revelando que “esse tipo de participação enriquece o trabalho educativo que 

é desenvolvido na escola, enriquece os próprios pais e mães e enriquece a 

própria acção educativa que as famílias desenvolvem depois em suas casas”. 

Por sua vez, e também, “os professores(as) aprendem com a presença dos 

pais e das mães” através da sua relação com as crianças. Portanto, para 

Zabalza, “ o meio social, natural, cultural (...) é um salão de recursos 

formativos” a não descurar nesta etapa da educação (ibidem:54).  

Eis-nos perante um mundo educacional que funciona segundo parâmetros 

próprios e singulares. Um mundo que não pode ser confinado a assumir o papel de 

antecâmara da escola. Razão pela qual a sua designação, como objecto de discussão, 

não pode ser entendido como um exercício pueril e inútil. 

Zabalza (1998:25) quando nomeia esta etapa da educação básica, como nós hoje 

a consideramos neste país, designa-a por “educação infantil”, tal como a instituição que 

a alberga é apelidada de “escola infantil”. Uma designação que coexiste com outras, 

como, no caso português, Educação de Infância ou Educação Pré-Escolar e, 

respectivamente, Jardim de Infância ou Pré-Escola.  

Qual o significado desta discussão semântica? 

Para J. Bairrão (1993:39) “o termo Educação Pré-Escolar é geralmente aceite 

como o período de educação formal que precede a entrada para a escola”. 

Entretanto a autora, L. Homem (2002: 23), também a nomeia de educação Pré-

Escolar e considera que esta corresponde a “um conjunto de acções familiares e extra-

familiares de atendimento à criança, desde o nascimento até à entrada na escolaridade 

obrigatória”. 

Por sua vez, Cardona (2003: 12), utiliza a expressão “educação pré-escolar” no 

sentido utilizado na legislação, considerando-a “a resposta educativa para as crianças a 

partir dos três anos até à idade de ingresso na escolaridade obrigatória”, mas lamenta, a 

propósito, o esquecimento veiculado “pela Lei de Bases do Sistema Educativo, ao ter 

esquecido as crianças com menos de três anos.” 

Apesar do consenso apresentado, há quem advogue uma distinção entre 

educação pré-escolar e educação de infância. Segundo Isabel Lopes (Homem, 2002:23), 

enquanto a primeira, a educação pré-escolar, é percepcionada como tendo um carácter 
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preparatório para o 1º Ciclo do Ensino Básico, a segunda, a educação de infância, é 

interpretada como estando centrada no desenvolvimento da criança. 

 Pires (1997), no que concerne a esta distinção, corrobora a ideia de que a 

educação pré-escolar deveria transformar-se em educação de infância, terminando 

assim, com a tendência escolarizante induzida pela própria designação, pré, antes da 

escola.  

A respeito desta tendência, existem autores, nomeadamente Chamboredon e 

Prévot (1982:61), que apadrinham a concepção de que o Jardim de Infância deve ser “a 

negação das primeiras formas escolares (...) em benefício duma forma escolar em que a 

única obrigação da criança é ser ela própria (...)”. 

Entretanto, independentemente da distinção entre designações, existem autores 

(Estrela et al., 1991:50) que definem esta etapa do sistema educativo, segundo uma 

terminologia e caracterização muito próprias, ou seja, “(...) não se usa, normalmente, o 

termo ensino mas sim educação pré-escolar, não há professores mas educadores, que 

não dão aulas mas organizam actividades, que não têm uma classe ou turma mas um 

grupo, grupo que não é constituído por alunos mas sim por crianças, e que não funciona 

numa aula ou sala de aula, mas simplesmente numa sala ou salas de actividades”. 

Define-se, assim, um corpo e uma voz com uma identidade específica na nomenclatura 

da educação, educação essa que na opinião de Mialaret (1976:25), “deve ser 

essencialmente uma preparação para a vida e uma construção dos fundamentos da vida 

pessoal posterior”, elegendo-se assim como um alicerce da formação pessoal e social 

das crianças. 

Na verdade, esta etapa diz respeito a uma fase do desenvolvimento do ser 

humano perfeitamente caracterizada e específica, a infância, por isso, como o próprio 

nome sugere, a designação - educação de infância, seja a mais apropriada, sendo que a 

preocupação principal deve ser a criança e o seu desenvolvimento como ser humano, 

atendendo às características exclusivas que definem esta etapa.    

O espaço da educação Pré-Escolar, tem sido construído a partir de sucessivas 

reformas político-educativas que, por sua vez, têm permitido a valorização crescente 

desse espaço educativo, e a sua afirmação no seio das sociedades contemporâneas. 

É em meados do séc. XIX, com a Revolução Industrial, que houve um impulso 

da educação de infância, através da criação de instituições de apoio às crianças, do tipo 
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asilar. Na 1ª Republica dá-se relevo às escolas infantis e é, igualmente, neste período 

que surgem os Jardins-Escolas João de Deus. Mas é no Estado Novo, em 1973 que a 

Educação de Infância passa a ser considerada parte integrante do sistema educativo. 

Contudo esta instituição de educação alberga uma dualidade de tutelas e de finalidades 

distintas, enquanto sob a alçada da Segurança Social desempenha um papel mais 

assistencial, sob a alçada do Ministério da Educação assume um papel mais educativo 

(Porto, 2005).  

É, em 1986, com a aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo que o 

potencial e o papel educativo da denominada Educação Pré-Escolar, se vê política e 

socialmente reconhecida, contemplando-a como parte integrante do sistema educativo e 

obedecendo a finalidades próprias.  

Entretanto, na tentativa de alargar a rede pré-escolar, à semelhança dos países da 

Comunidade Europeia, aplica-se o Programa de Expansão e Desenvolvimento da 

Educação Pré-Escolar, o qual, independentemente das suas limitações, constitui um 

momento de afirmação pública dos Jardins-de-Infância como contextos educativos 

primordiais.  

Será em 1997 que se aprovará a Lei Quadro da Educação Pré-Escolar, definindo-

a como “a primeira etapa da educação Básica” e qualificando-a como “complementar da 

acção educativa da família”.  

É, igualmente, em 1997 que o Ministério da Educação publica as Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-escolar (aprovadas pelo Despacho nº 5220/97, de 4 de 

Agosto), contendo referências aos princípios orientadores, que servem de apoio à 

actividade educativa das Educadoras e Educadores de Infância e que têm como funções: 

“i) constituir um quadro de referência para todos os educadores; ii) tornar “visível” a 

educação pré-escolar; iii) facilitar a continuidade educativa; iv) contribuir para melhorar 

a qualidade da educação pré-escolar; v) proporcionar uma dinâmica de inovação” (ME, 

DEB, NEPE, 1997). 

Assim, pode afirmar-se que a aprovação das Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar constitui um contributo para uma acção educativa de qualidade, 

devendo ser compreendidas como alicerces e directrizes de apoio à acção de todos os 

Educadores e Educadoras de Infância.  
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 Na abordagem de Ribeiro (2002: 10), os princípios “gerais e abrangentes” 

contidos nas Orientações Curriculares, concebem não só “a possibilidade de 

fundamentar diversas opções educativas e, portanto, vários currículos”, mas também 

confirmam a inerente flexibilidade “para que a cada educador caiba a liberdade e a cada 

instituição a autonomia que lhes permitam contemplar a diversidade de crenças 

pedagógicas e de estilos educativos, de ritmos de desenvolvimento e de capacidades de 

aprendizagem, de contextos familiares e de culturas regionais”. Deste modo, 

empreende-se o “processo de educação ao longo da vida”, com o intuito de favorecer “a 

formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena 

inserção na sociedade, como ser autónomo, livre e solidário”. 

Para além da publicação dos documentos jurídicos acabados de referir, 

relacionados directamente, com o universo da Educação de Infância, importa referir um 

último diploma que não tendo a ver, apenas, com esse universo, interfere, hoje, na sua 

configuração. Referimo-nos ao Decreto-Lei nº 115-A/98 de 4 de Maio, através do qual 

se regulamenta o Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos Estabelecimentos 

da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário, o qual foi publicado em 

1998. Foi a coberto deste diploma que se legitimou a ordenação dos novos territórios 

educativos através da organização dos Agrupamentos de Escolas, os quais sujeitam os 

Jardins-de-Infância a um novo modelo de gestão e administração.  

Independentemente das novas narrativas que esse decreto-lei estimula, importa 

ter em conta, neste momento e neste caso, o que Cardona (2003:14) afirma quando 

considera que as mudanças geradas, neste âmbito, “foram mais significativas na 

Educação Pré-Escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico do que nos ciclos seguintes”. 

Trata-se de uma mudança que contém, em si, um conjunto de desafios, 

nomeadamente aqueles que se prendem com o grau de autonomia ou de subordinação 

dos Jardins-de-Infância no seio dos agrupamentos, os riscos de estimular processos de 

sequencialidade pedagógica regressiva caso essa autonomia seja posta em causa e 

mesmo a possibilidade de reconfiguração da identidade profissional das educadoras e 

dos educadores de infância.  
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2. Finalidades ou Objectivos do Jardim de Infância ou da 

Educação de Infância 
 

Definindo-se a educação de infância como tendo uma identidade que lhe é 

própria e específica, depreende-se que a instituição que a leva a cabo, o Jardim de 

Infância, assume finalidades e objectivos próprios.  

Entretanto, para que este processo possa desenvolver-se, nomeiam-se outras 

tantas especificidades a atender, como, por exemplo, a necessidade de um profissional 

com formação adequada nesta etapa do desenvolvimento da criança, uma vez que a 

especificidade da educação de infância, configura uma profissionalidade diferente para 

as educadoras/es, em relação aos professores/as dos níveis de escolaridade seguintes. 

Portanto, “o trabalho do educador é portador de uma especificidade (...) (Esteve, 

1999:293), que por sua vez confere a existência de singularidades nesta profissão, que 

fazem a diferença relativamente aos professores/as (in Júlia Formosinho, 2000:154). 

A este respeito, Vasconcelos (1997: 33) admite a distinção, assumindo que “de 

todos os professores, os Educadores de Infância são aqueles a quem a sociedade 

reconhece menos poder e, consequentemente, aqueles cujas vozes têm sido menos 

escutadas”. Por sua vez, Ayers (1992) insiste na “necessidade de dar voz às Educadoras, 

no campo da Educação de Infância” (ibidem: 33), uma vez que como Vasconcelos 

afiança, tem-se não só desprezado e minimizado o valor das profissionais que trabalham 

com as crianças do Jardim de Infância, como também admite observar-se face aos 

profissionais desta área, uma atitude de estranheza, não entendendo nem “o nosso papel, 

nem as nossas abordagens pessoais à vida no Jardim de Infância” (ibidem: 22). 

Entretanto Vasconcelos considera que embora possamos ser sujeitos a “qualquer crítica, 

mas precisamos de ser criticadas a partir de dentro, com solidariedade e respeito por 

aquilo que somos” (ibidem: 22). 

Segundo Ribeiro (2002) espera-se do Educador/a de Infância, determinadas 

competências, para desenvolver os objectivos que definem esta etapa do sistema 

educativo, o educador/a de infância, neste sentido, deve: 
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a) facilitar e optimizar os processos de elaboração das estruturas operacionais e 

a construção da personalidade, que dizem respeito aos processos de 

desenvolvimento em curso nessa fase etária. 

b) criar as condições favoráveis para que esses processos se realizem 

naturalmente, sem forçar a criança a “queimar etapas” (ibidem:42). 

c) estar exclusivamente ao serviço da criança, ainda que trabalhe “por conta de 

outrem” (ibidem:42). 

d) proporcionar à criança o máximo de oportunidades, com intuito de despertar 

a criança para a descoberta de si e dos outros e para a totalidade do mundo 

envolvente, «situações capazes de despertar a sua curiosidade. Ela se 

encarregará de interessar-se, de agir, de surpreender-se e até de maravilhar-

se. Depois, talvez seja oportuno ajudá-la a “reflectir”» (ibidem:45). 

Para além do que foi referido existem, também, outras particularidades a 

nomear, como as actividades desenvolvidas no Jardim de Infância. Na opinião de 

Ribeiro (2002:43), estas devem ser concebidas, não a partir de objectivos externos, mas 

a partir das disposições internas, isto é, das motivações para a acção das crianças. 

Ribeiro afirma mesmo que o educador deve “exercer a sua acção educativa de acordo 

com as necessidades de cada criança e do grupo” (artº. 48.º) e esclarece que “as 

actividades dos Jardins de Infância devem centrar-se na criação de condições que 

permitam à criança, individualmente e em grupo, realizar experiências adaptadas à 

expressão das suas necessidades biológicas, emocionais, intelectuais e sociais” (art.º28º, 

in Ribeiro, 2002:43).  

Na opinião de Marcelino (1997:21), “não queremos escolarizar precocemente, 

não queremos que a criança não viva a infância em nome de uma pré-escolarização 

precoce” e tão pouco se pretende não proporcionar oportunidades à criança de construir 

conhecimentos, só que será a partir do lúdico e não do pensamento científico enfatizado 

pela escola (in Godoi, 2005). 

Assim, se o objectivo fundamental do Jardim de Infância é o desenvolvimento 

de capacidades específicas, ou o desenvolvimento global da criança, o que se pretende 

“é que a criança desenvolva e integre as suas próprias capacidades, construindo assim a 

pessoa” (Ribeiro, 2002:46), portanto o esforço integrador não se coloca, ao nível dos 

conteúdos disciplinares, nem tão pouco, ao nível dos respectivos métodos. No Jardim de 
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Infância, “os conteúdos são utilizados apenas como pretextos para a actividade (...) e os 

métodos desempenham apenas a função de instrumentos, cuja utilização facilita a 

manipulação da realidade, isto é, o exercício da actividade” (ibidem:46).  

As Orientações Curriculares no Jardim de Infância, na opinião de Ribeiro 

(1997:17), cimentam um quadro de referências comum, que serve de suporte ao trabalho 

das Educadoras e dos Educadores de Infância, cujos princípios possibilitam, 

“fundamentar diversas opções educativas e, portanto, vários currículos (...)”, uma vez 

que conforme o autor argumenta, há “flexibilidade bastante para que a cada educador 

caiba a liberdade, e a cada instituição a autonomia, que lhes permitam contemplar a 

diversidade de crenças (...) culturas regionais”. 

 Assim, as Orientações Curriculares, ajudam as Educadoras e os Educadores de 

Infância a substituir a improvisação, pela organização do tempo, do espaço, dos 

materiais, tal como dos ritmos e situações de aprendizagem das crianças, no contexto de 

formação específico do Jardim de Infância. 

Neste sentido, ao contrário dos outros níveis de ensino, a educação Pré-Escolar 

nunca esteve “agrilhoada” a um programa definido uniformemente e a nível nacional, 

nem a manuais escolares, com conteúdos pré-determinados. Portanto, as actividades 

desenvolvem-se e acontecem de acordo com os interesses e as vivências das crianças, o 

que permite que as Educadoras e os Educadores de Infância, desafiem as crianças a 

despertarem para a vida, “favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da 

criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade, como ser autónomo, livre e 

solidário” (in Ribeiro, 1997:17). 

É a afirmação do princípio da singularidade educativa dos Jardins de Infância 

que nos obriga a discutir as relações de vizinhança entre estes contextos educativos e as 

escolas de 1º Ciclo do Ensino Básico, o nível educacional subsequente.  

Existem autores que estabelecem uma distinção entre as duas etapas do sistema 

educativo, não só a partir das designações atribuídas a cada uma, isto é, enquanto uma é 

educação, a outra é ensino; mas também a partir dos seus atributos e finalidades 

específicas. Nomeadamente Zabalza (1998:25) define Educação Infantil como 

“enriquecimento da experiência e reconstrução dos espaços de vida; e Ensino 

Fundamental como “o início do estudo sistemático dos espaços de vida.” 
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Entretanto, reportando-nos aos termos da Lei de Bases do Sistema Educativo 

Português, a educação pré-escolar é parte integrante do sistema educativo, tal como a 

educação escolar. No entanto, segundo Ribeiro (2002:32), “a educação pré-escolar não é 

educação escolar, isto é, não se identifica com ela nem faz parte dela”. 

A este respeito, segundo Pires (1987: 112-113), esta legislação define para a 

Educação Pré-Escolar, uma especificidade e autonomia em relação à Educação Escolar, 

que se traduz por “objectivos próprios (...) conteúdos, métodos e técnicas apropriadas”. 

Neste sentido, a Educação Pré-Escolar “não fica subordinada ao primeiro ciclo do 

Ensino Básico, mas claramente se autonomiza em relação a ele”. 

Assim, o que diferencia a educação pré-escolar dos outros níveis de ensino é, 

entre outras particularidades a apontar, os objectivos que a desenham e o 

enquadramento legislativo que a legitima, a autonomia pedagógica de que beneficia, o 

carácter não escolarizante da formação, que propõe especialmente o conduzir-se por 

orientações curriculares e não por um currículo escolar prescrito, o configurar-se pelo 

envolvimento dos pais no processo educativo dos filhos e ainda o recurso ao campo 

lúdico, numa perspectiva formativa das aprendizagens. 

Além disso, importa reconhecer, como faz Ribeiro (2002:13), as diferenças entre 

as culturas institucionais dominantes na “educação de infância” e no “Ensino Primário”. 

O jardim-de-infância sempre fez gala em assumir, em relação à escola, “a especificidade 

dos seus objectivos e métodos, adequados à psicologia da criança e às suas necessidades 

educativas na faixa etária dos 3 aos 6 anos”.   

Azevedo (1994:50) defende mesmo a ideia de que “os Jardins devem constituir 

um princípio ao qual os outros níveis de ensino devem dar continuidade”. 

Não compete, por isso, ao Jardim de Infância antecipar as aprendizagens 

escolares, mas sim, preparar “a actividade mental que as aprendizagens escolares 

exigem” para que as crianças se tornem “(...) aí mais capazes de as empreender com 

êxito, na medida em que lhes forem proporcionadas actividades que favoreçam a 

descentração e a elaboração das estruturas operatórias (Ribeiro, 2002:49). 
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3. Articulação de Contextos 
 

Na opinião de Zabalza (1998:17), «postular a “identidade e autonomia” da 

escola infantil não significa, considerá-la como um espaço separado no processo da 

escolarização” que se deve conceber “como um processo global e contínuo, ao longo do 

qual, os indivíduos vão crescendo e sendo educados com um currículo que seja um 

“projecto formativo integrado”», nem tão pouco “significa esquecer nem esfumaçar a 

identidade formativa do ciclo, mas ser capaz de ligar o seu sentido formativo às fases 

subsequentes do processo” (ibidem:24). No entanto, defende ainda, esta conexão não 

significa, tão pouco, uma antecipação dos conteúdos instrucionais” (ibidem:24), trata-se 

de “articular uma espécie de “fundo” curricular (...) numa sequência progressiva de 

propósitos e conteúdos formativos” (ibidem:21). De acordo com este pressuposto 

Zabalza defende “a seguinte progressão formativa entre as diversas etapas: Educação 

Infantil- enriquecimento da experiência e reconstrução dos espaços de vida; Ensino 

Fundamental- início do estudo sistemático dos espaços” (ibidem:25). 

No mesmo sentido, a temática da sequencialidade, segundo L. Homem 

(2003:17), “contribui também para a maior afirmação da educação pré-escolar, 

adquirindo, hoje, um significado e pertinência mais contundentes”. Com a promulgação 

da Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar, este ciclo é formalmente considerado como a 

primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida, contudo, e 

simultaneamente, esta conceptualização, como refere Formosinho (2000), “arrasta 

imediatamente a questão da sua articulação com a segunda etapa”, uma vez que “o 

sucesso da Educação Pré-escolar depende muito (...) do modo como for continuada no 

nível seguinte”(Homem, 2003:17). 

Assim, como refere Homem (2003:17), “a sequencialidade entre ciclos ou a 

continuidade entre eles, é um dos factores decisivos para o sucesso educativo de cada 

um deles. Como refere Formosinho (2000), “mais do que de cenários desconectados, as 

crianças beneficiam de sistemas de atenção e educação que estejam bem ligados entre 

si, cujas influências não se neutralizem ou curto-circuitem, mas que se complementem 

mutuamente, proporcionando, no seu conjunto, oportunidades educativas ricas e 

polivalentes” (Homem, 2003:17). 
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Por sua vez Ribeiro (2002:12) também advoga a ideia de um “percurso escolar 

sequencial e articulado”, baseado no princípio da continuidade educativa que “impõe 

que a educação das crianças no jardim não seja alheia ao que se passa na família nem ao 

que se passará na escola”. 

É, de acordo com estes pressupostos que convém explicitar o conceito de 

continuidade. Zabalza (2001), por exemplo, define continuidade como “as conexões que 

se estabelecem entre os diversos agentes de formação e entre os sucessivos momentos 

formativos com o propósito de tornar a acção educativa coerente e progressiva 

sobressaindo o seu sentido unitário e global” (Homem, 2003:18). E, ainda, segundo este 

autor, existem dois tipos de continuidade, a horizontal e a vertical. 

Quanto à continuidade horizontal, refere-se às que existem entre as várias áreas 

curriculares ou de conteúdo, entre agentes educativos que interagem com um mesmo 

grupo de crianças e entre o contexto escolar e os contextos familiar e social alargado, 

contendo, este tipo de continuidade, sobretudo, as ideias da unidade e da coerência. No 

que diz respeito à continuidade vertical, refere-se à que existe entre ciclos diferentes, a 

jusante e a montante (Homem, 2003:18). 

 

 

4. Entre a Educação de Infância e o Ensino Básico 
 

No que diz respeito à articulação entre estes contextos, Ribeiro constata que 

“não é difícil o consenso sobre a necessidade de articular a educação pré-escolar com o 

1º Ciclo do ensino Básico, difícil é definir os objectivos e os modos dessa articulação” e 

justifica a sua constatação pela diversidade de opiniões que existe, ou seja, “ enquanto a 

uns parece que o educador não deve planear o seu trabalho no jardim sem interrogar a 

escola, para outros é claro que lhe bastará fazer o que deve para que a escola receba o 

que precisa” (Ribeiro, 2002:9). 

Entretanto o mesmo autor, partindo da premissa de que a continuidade educativa 

entre dois ciclos sucessivos do sistema se concretiza numa sequencialidade curricular, 

questiona e problematiza “se a sequência deve ser definida a partir do fim, se a partir da 

base” (ibidem:13) ou seja, como Correia (2002) refere, “a questão está em “decidir se o 

Jardim de Infância deve produzir as crianças que a Escola lhe encomenda ou se, pelo 
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contrário, é a Escola que deve continuar o processo educativo iniciado no Jardim de 

Infância” (Ribeiro, 2002:6). E acrescenta que, enquanto a primeira perspectiva, significa 

“ uma rede de pré escolas com crianças e Educadoras às voltas com fichas 

estandardizadas, cumprindo um programa único (...) em estreita ligação com os outros 

níveis de ensino, nomeadamente com o 1º Ciclo do Ensino Básico (...) a opção pela 

segunda significa que se pense essa sequencialidade, não em função do seu fim mas em 

função da sua origem, não a partir do topo mas a partir da base (...)” (Ribeiro, 2002:6). 

Ou seja, na sequencialidade a partir do fim “a educação pré-escolar prepara para 

a educação escolar - as crianças à saída do jardim devem satisfazer as condições 

definidas pela escola como requisitos de entrada. Assim, objectivos e estratégias do 

jardim devem, consequentemente, subordinar-se ao que, previsivelmente, se passará na 

escola. Aqui cada Ciclo prepara para o Ciclo seguinte” (Ribeiro e Lopes, 2002:60), 

enquanto, na sequencialidade a partir da base, “a educação escolar dá continuidade à 

educação pré-escolar - é suposto que o jardim tenha objectivos próprios e opções 

estratégicas autónomas, que a escola deve ter em conta (...) assim o currículo do 1º 

Ciclo do Ensino Básico deve adequar-se às condições que as crianças apresentam à 

saída do jardim” (ibidem:60).  Na opinião de Ribeiro (2002:12) “o jardim não tem que 

submeter-se à lógica da escola”. O questionamento remete-se para as finalidades, e para 

o desafio relativo aos entendimentos divergentes dos processos de desenvolvimento e 

aprendizagem, que estão em jogo, ou seja “ uma coisa é orientar a intervenção educativa 

para a aprendizagem do saber feito, das normas e valores estabelecidos, das respostas 

certas e das soluções correctas. Outra coisa é proporcionar à criança experiências (de 

aprendizagem) que a ajudem a desenvolver a capacidade e apetência para interrogar a 

realidade, para elaborar estratégias, para equacionar problemas e descobrir soluções, 

para tomar decisões, para inovar” (ibidem:12).  

Por conseguinte, consoante as opções seleccionadas evidenciar-se-ão implícitos 

efeitos, nomeadamente o risco da escolarização do Jardim de Infância. Ou seja, 

enquanto na opção por uma sequencialidade a partir do fim, se privilegia a ligação à 

escola, o que por sua vez, implica o abandono da “perspectiva global que deve orientar 

a educação da infância pré-escolar” (Ribeiro, 2002:66) e “o enfoque nos processos de 

desenvolvimento, em favor de uma subordinação a programas escolares e de um 

consequente enfoque nos conteúdos de aprendizagem” (Ribeiro e Lopes, 2002:61) e 
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ainda “a tendência para no jardim subalternizar a pedagogia da experimentação livre e 

da descoberta, preferindo-lhes as práticas pretensamente mais “eficazes” do ensino 

autoritário”. 

 Por sua vez, a opção por uma sequencialidade curricular a partir da base solicita 

ao Jardim de Infância, outros pressupostos e propósitos, nomeadamente, que “não faça a 

criança avançar nas aprendizagens escolares, ou a treine nas habilidades que estas 

requerem, mas sim que cuide do desenvolvimento global da criança, até que ela atinja a 

maturidade necessária para entrar no 1ºCiclo” (Ribeiro e Lopes, 2002: 61). Segundo 

este espectro, inverte-se a lógica, ou seja, “não tem o pré-escolar que orientar-se pela 

escola, antes é a escola que deve buscar orientação no pré-escolar” (Ribeiro e Lopes, 

2002: 62). 

Segundo o autor, “a continuidade educativa implica (...) um currículo construído 

a partir da base”, no entanto, “instalou-se uma sequencialidade curricular a partir do 

fim” (Ribeiro, 2002:14), que se define como o “processo que parte do que as crianças já 

sabem e aprenderam, criando condições para o sucesso nas aprendizagens seguintes”, 

no qual se esclarece inequivocamente, com base nas Orientações Curriculares, que “não 

se pretende que a educação pré-escolar se organize em função de uma preparação para a 

escolaridade obrigatória” (ibidem:14). Todavia, no que diz respeito à educação pré-

escolar, essa questão ainda não se coloca, uma vez que “o seu estatuto de marginalidade 

relativamente ao sistema escolar permitiu-lhe manter, até hoje, uma imunidade 

congénita ao vírus da escolarização” (ibidem: 14). 

 

Por conseguinte, Ribeiro e Lopes (2002: 57), identificam “ambiguidades de 

linguagem, equívocos nos discursos oficiais”, nomeadamente, no que diz respeito ao 

“plano dos objectivos educacionais, tem a ver com a complementaridade funcional da 

educação pré-escolar (entre a família e a escola)”, onde se identifica a  “divergência 

quanto ao parceiro privilegiado da complementaridade funcional” (ibidem:59) enquanto 

“no quadro do sistema educativo, diz respeito à sequencialidade curricular (entre os 

níveis pré-escolar e básico)”, onde se identifica a imagem de que “há mais do que uma 

ideia de sequencialidade curricular”  (ibidem:60). 

Entretanto Fernandes (2001) realiza também uma análise à legislação e às 

directrizes veiculadas pelas mesmas e propõe a possibilidade de se “(re)pensar a 
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continuidade educativa”. Esta proposta edifica-se na possibilidade de se “analisar as 

áreas curriculares (1º ciclo) e as áreas de conteúdo (pré-escolar) para identificar os 

alicerces - pontos comuns e distintos- que permitem construir pontes seguras e envolver 

os profissionais na concepção de projectos curriculares comuns” (Fernandes et al., 

2001:73). 

A sua proposta assenta nos seguintes precedentes; a educação pré-escolar, 

segundo o Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar edifica-

se como uma “estrutura fundadora e de suporte de uma educação e formação ao longo 

da vida” e, simultaneamente, segundo a Lei n.º 5/97, assume-se como promotora e 

implementadora do princípio de “igualdade de oportunidades no acesso à escola e para 

o sucesso de aprendizagem” (Cap. IV, art. 10, alínea c). Neste sentido, faz-se referência 

a uma paridade de continuidades, “alude-se, por um lado, a uma concepção de 

desenvolvimento como processo contínuo e que se faz ao longo de toda a vida e, por 

outro lado, acentua-se a importância da continuidade educativa, particularmente na 

transição da educação pré-escolar para o 1º ciclo do ensino básico” (Fernandes et al., 

2001: 73). Para além do reforço veiculado por esta noção, acrescenta-se a sua 

subsequente implicação, numa articulação entre estes ciclos, que se traduz numa 

sequência progressiva, uma vez que estes “níveis de formação são apresentados como 

subsistemas contíguos do mesmo sistema (...) conferindo a cada ciclo a função de 

completar, aprofundar e alargar o ciclo anterior, numa perspectiva de unidade global do 

ensino básico (LBSE, artº 8, ponto 2)” (ibidem:73). 

E para se conseguir criar condições para novas formas de articulação entre estes 

dois níveis, sem que se “escolarize” o Jardim de Infância, os autores observam as 

Orientações Curriculares, da educação Pré-Escolar e as áreas curriculares do 1º Ciclo e 

justificam que “embora não sendo coincidentes, existe uma certa correspondência entre 

elas (Fernandes et al., 2001: 78). 

Neste sentido, apontam “a continuidade educativa e a articulação entre as 

diferentes áreas (de conteúdo e curriculares)” como formas de se concretizar uma 

“perspectiva integradora de saberes” entre si, tal como admitem que “a mobilização de 

temas transversais” será também um meio de implementação, viabilizado “por um 

trabalho conjunto entre equipas de profissionais, num e noutro nível de ensino” 

(ibidem:78), através do seu envolvimento “numa reflexão participada, confrontando as 
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lógicas de cada um, as situações experienciadas no quotidiano e questionando os vários 

discursos” (ibidem: 78).  

Por conseguinte, L. Homem (2003: 20) também argumenta que “apesar das 

afinidades que existem entre ciclos e/ou as disposições legais que preconizam a 

sequencialidade entre eles, não garantem, por si só, essa sequencialidade, não sendo ela 

obra de decreto ou do acaso”, uma vez que se identifica que a realidade desmente a sua 

possível proximidade. 

Por isso, este processo exige que se operem (re)significações, uma vez que a 

ideia de continuidade, segundo Zabalza (2001), implica  a ideia de transição, logo 

subsequentemente, esta preconiza, a existência de duas coisas diferentes, com 

especificidades próprias, que dialogam entre si, numa relação implícita de continuidade 

e não de contaminação ou negação das suas especificidades (Homem, 2003:18). 

Assim, Formosinho (2000) traduz esta concepção, de que a continuidade só pode 

existir quando significa a conexão entre coisas distintas, pressupondo transições 

“tranquilas” entre elas, quando afirma que “não podemos receber as nossas crianças 

como se viessem do nada e partissem para o vazio...” (in Homem, 2003: 18). 
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1. Avaliação na Educação de Infância 
 

A avaliação, no Jardim-de-Infância, nem sempre foi entendida como uma 

preocupação a ter em conta neste nível educativo (Oliveira-Formosinho, 2004; Saracho 

e Spodek, 1997; Zabalza, 2000 in Parente, 2004).  

Zabalza refere, a este propósito, a pouca frequência do tema na bibliografia 

especializada em educação infantil e justifica este facto através da escassa atenção 

prestada a este ciclo educativo. Designadamente “pensa-se que não faz sentido avaliar 

crianças tão pequenas e mais ainda dar-lhes notas ou fazer informações sobre eles” 

(1987: 244). 

Contudo Zabalza defende a ideia relativa à importância de avaliar, não através 

de um fechamento numa “visão convencional, restritiva, na qual avaliar é dar notas, é 

examinar, é estar obcecado pelo rendimento e por alcançar as metas impostas, é medir, é 

comparar e introduzir diferenças entre as crianças” (Zabalza, 2000:30), mas sim, através 

de um sentido iluminador, fornecedor de informação sobre como se processa o projecto 

educativo e dinâmica geral do grupo e de cada criança. E acrescenta ainda que “um 

processo educativo sem avaliação carece de recursos para comprovar até que ponto são 

viáveis e funcionam aqui e agora aquelas premissas pedagógicas, das quais partimos ao 

desenhar o projecto pedagógico”, centrando assim o princípio da avaliação num 

“sistema de informação para realimentar o processo educativo”, para poder ajustar a 

actuação profissional às condições e necessidades das crianças (1987: 244). 

É ainda Zabalza que reforça a importância do acto de avaliar, atribuindo à 

avaliação um lugar fundamental no trabalho dos profissionais da educação. Também no 

caso da educação infantil, a avaliação é “o principal mecanismo de que dispõem os 

professores para levar a bom porto o seu trabalho. A avaliação é a grande protagonista, 

o motor do trabalho na escola, é a grande prova de poder dos professores” (2000:30). 

Mas para que assim seja, isso exige que os profissionais de educação 

desenvolvam competências neste âmbito e, como se referiu anteriormente, assumam 

uma responsabilidade de construir um sistema de avaliação que contribua para a 

melhoria do processo educativo no seu conjunto (Zabalza , 2000; Parente 2003). 
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Ortega (1998), a propósito desta premissa, advoga que, na actualidade, se 

considera a avaliação como uma actividade valorativa e investigadora que deve ter em 

conta todas e cada uma das varáveis que intervêm nos processos de ensino e 

aprendizagem. Inclusive acrescenta que se, tradicionalmente, a avaliação era entendida 

como servindo para sancionar as aprendizagens dos alunos/as, agora ela deve estar 

permanentemente orientada a adequar o sistema educativo às exigências e solicitações 

socioeducativas, centrando-se não somente sobre os alunos/as, mas também sobre os 

professores/as, os centros, os processos educativos e a própria administração. 

Pode afirmar-se, então, que a avaliação no Jardim-de-Infância deixou de ser uma 

problemática periférica para passar a ter uma centralidade que se encontra plasmada, 

desde logo, no documento das Orientações Curriculares da Educação Pré-Escolar onde 

se definem orientações globais para os profissionais de Educação de Infância que 

“acentuam a importância de uma pedagogia estruturada, o que implica uma organização 

intencional e sistemática do processo pedagógico, exigindo que o educador planeie o 

seu trabalho e avalie o processo e os seus efeitos no desenvolvimento e na 

aprendizagem da criança” (ME, 1997: 18). 

Oliveira e Gaspar (2004:452) fazem referência, também, ao Decreto- Lei nº24 

relativo ao Perfil Específico de Desempenho Profissional do Educador de Infância (ME, 

2001) que aponta para o papel do educador, o qual deve avaliar “numa perspectiva 

formativa, a sua intervenção, o ambiente e os processos educativos adoptados (...)”. 

Neste sentido, tal como é referido nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-

Escolar (ME, 1997: 27), “avaliar o processo e os efeitos, implica tomar consciência da 

acção para adequar o processo educativo às necessidades da criança e do grupo e à sua 

evolução”. Desta forma, segundo Parente (2003), cabe ao educador encontrar formas de 

avaliação adequadas tendo em conta a idade das crianças, a articulação entre as 

diferentes áreas de conteúdo e o requisito de interligar o currículo implementado com as 

práticas de avaliação.  

De acordo com esta perspectiva, Parente (2003) defende que, de entre os muitos 

desafios que hoje são colocados aos Educadores de Infância – os primeiros educadores 

formais na vida da criança- destaca-se a responsabilidade de construir um sistema de 

avaliação compreensivo, como forma de concretizar a avaliação na Educação de 

Infância. 
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É este um objectivo desejável? É possível? 

A resposta a esta questão é uma resposta que depende do modo como se 

responde à função e ao estatuto do Jardim-de-Infância como contexto educativo. Um 

projecto de Educação de Infância que defina este nível educativo como a antecâmara da 

Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico, tende a afastar-se, provavelmente, daquela 

concepção de avaliação. Pelo contrário, um projecto distinto através do qual se possa 

afirmar a especificidade dos Jardins-de-infância defenderia que aquele objectivo não só 

seria desejável, como deveria ser possível.  

Torna-se assim importante deslindar e auscultar os sentidos que circunscrevem e 

norteiam a avaliação na educação pré-escolar, no sistema educativo Português, 

recorrendo à análise da legislação que a celebra.  

Assim, dentre os documentos legislativos que abordam esta temática, importa 

analisar os conceitos subjacentes ao documento da DGIDC3 dirigido aos Agrupamentos, 

que aponta um quadro de referências, tendo em vista uma harmonização das 

orientações, no sentido de clarificar a actuação dos docentes, no que diz respeito, à 

avaliação no Jardim de Infância, nomeadamente em relação à avaliação individual, das 

competências básicas do desenvolvimento de cada criança em idade pré-escolar, que 

transita desta etapa de educação, para o 1º Ciclo.  

Como aponta o referido documento, “a avaliação é um elemento integrante e 

regulador da prática educativa em cada nível de educação e de ensino, esta implica 

necessariamente a adopção de princípios e procedimentos de avaliação, de acordo com a 

especificidade de cada nível. Assim, a educação Pré-Escolar tem especificidades às 

quais não se adequam todas as práticas e formas avaliativas utilizadas tradicionalmente 

noutros níveis de ensino”. Inclusive avaliar o processo e os efeitos, implica, nos termos 

das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (Despacho nº 5220/97, de 4 

de Agosto), tomar consciência da acção para ir adequando e planeando o processo 

educativo às necessidades das crianças e do grupo e à evolução, que apresentam. 

A avaliação realizada com as crianças é considerada uma actividade educativa, 

mas também uma base de avaliação para o educador, uma vez que a sua reflexão, a 

partir dos efeitos que vai observando, possibilita-lhe não só estabelecer o tipo de 
                                                
3 A Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular, do Ministério da Educação, possui um 
documento on line dirigido aos Agrupamentos - Procedimentos e Práticas Organizativas e Pedagógicas na 
Avaliação da Educação Pré-Escolar. – http://www.dgide.min-edu.pt/fichdown/avaleducpre_escolar.doc  
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actividades a desenvolver com cada criança, mas também a adequar a sua intervenção 

educativa, constituindo assim um elemento de apoio estratégico ao 

desenvolvimento/regulação da acção educativa que, por sua vez, permita, ainda, analisar 

o percurso efectuado, na sua globalidade, tal como, perspectivar o futuro.  

Neste sentido, segundo o mesmo documento, a avaliação na Educação Pré-

Escolar evoca uma dimensão formativa, marcada por um “processo contínuo e 

interpretativo que se interessa mais pelos processos do que pelos resultados e procura 

tornar a criança protagonista da sua aprendizagem, de modo a que vá tomando 

consciência do que já conseguiu e das dificuldades que vai tendo e como as vai 

ultrapassando”, respeitando e assegurando à criança, uma “educação ao longo da vida”, 

proporcionando-lhe assim, “condições para abordar com sucesso a etapa seguinte”. 

Assim, avaliar numa perspectiva formativa, requer uma atitude e um saber 

específico que permita ao Educador/a, não só avaliar a sua intervenção, o ambiente e os 

processos educativos, bem como o desenvolvimento e as aprendizagens de cada criança 

e do grupo e, ainda, estabelecer de acordo com o projecto pedagógico/curricular, os 

critérios que irão orientar a avaliação, tanto dos processos como dos resultados. 

Para tal, é importante o recurso a técnicas e instrumentos de observação e registo 

diversificados, que possibilitem sistematizar e organizar a informação recolhida 

(registos de observação, portefólios, questionários, entrevistas, cadernetas 

informativas...), permitindo “ver” a criança sob vários ângulos, de modo a poder 

acompanhar a evolução das suas aprendizagens, tendo em atenção as características de 

cada criança, as suas necessidades e interesses, bem como a qualidade dos contextos em 

que se desenvolve. 

Por sua vez, a avaliação permite também um diálogo e uma partilha com outros 

intervenientes educativos, uma vez que possibilita “comunicar aos pais e encarregados 

de educação, bem como aos educadores/professores o que as crianças sabem e são 

capazes de fazer, através de uma informação global escrita das aprendizagens mais 

significativas de cada criança, realçando o seu percurso, evolução e progressos”. Neste 

sentido a avaliação implica, no quadro das relações “entre o jardim-de-infância, a 

família e a escola, uma construção partilhada, que passa pelo diálogo e pela 

comunicação de processos e de resultados, tendo em vista a criação de contextos 

facilitadores de um percurso educativo e formativo de sucesso”. 
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2. Concepções de Avaliação na Educação de Infância 
 

O termo avaliação envolve diferentes concepções e significados, de acordo com 

as inerentes concepções de educação que as sustentam ou dão corpo (Parente, 2004). 

O conceito de educação surge associado às ideias de criança e de infância que 

marcam um determinado período ou época. Assim, as principais correntes de educação 

são orientadas por diferentes paradigmas que as legitimam, os quais influenciam o 

modo como se pensa a avaliação. 

No que diz respeito à avaliação, Drummond (2003) considera que a questão 

“Porquê avaliar?” implica que se responda à questão: “Porquê educar”, uma vez que 

subjacente à avaliação importa compreender os propósitos de ensino, tal como as 

aspirações dos professores relativamente aos seus alunos.  

No caso da Educação de Infância, e tendo em conta as Orientações Curriculares 

da Educação Pré-Escolar, a Educação de Infância inscreve-se numa concepção de 

educação coerente com a valorização dos processos de desenvolvimento e 

aprendizagem, daí que, e na perspectiva de Parente (2004), a avaliação na Educação de 

Infância se distancie da concepção de avaliação tradicional, uma vez que esta se 

apresenta mais centrada nos resultados do que nos processos. 

É possível assim, diferenciar o paradigma tradicional de orientação objectivista, 

centrado no produto da aprendizagem, ligado a uma pedagogia «fechada» no que 

concerne à estrutura da sala de aula/actividades, às fronteiras entre as disciplinas e aos 

papéis que atribui aos diferentes actores educativos, colocando a tónica numa visão de 

aprendizagem simultaneamente passiva, colectiva e uniformizante, do novo paradigma, 

que emergiu em oposição a esta visão, “de cariz fenomenológico, que se concentra nos 

processos de aprendizagem e se orienta para a subjectividade do educando” (Fernandes 

et al., 2001:69). 

 

A avaliação, na Educação de Infância, emerge assim como um importante 

mecanismo de regulação do processo educacional (Hills, 1992), no qual, segundo 

McAfee e Leong (1997), se pressupõe a apreciação da aprendizagem através de meios 
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ligados à actividade do dia a dia do Jardim de Infância, nomeadamente através da 

observação sistemática da criança a trabalhar e a jogar e pela documentação do processo 

de aprendizagem da criança através de diversos procedimentos, entre eles, o de ensinar 

as crianças a documentar e avaliar a sua própria aprendizagem, através das suas 

realizações e de diversos tipos de registo. 

Por sua vez, Drummond (2005:17-18) apresenta uma definição de avaliação das 

aprendizagens, num tempo em que novas e desadequadas abordagens à avaliação 

estavam a ser introduzidas. Daí a relevância desta definição e sua importância, na actual 

cultura profissional. Neste sentido, define-a como o processo de observar e de procurar 

compreender (teorizar, interpretar, reinterpretar, debater, representar, questionar os 

dados) de forma a sustentar e a apoiar o processo da sua aplicação.  

Segundo Parente (2004:35), o recurso a estes meios de avaliação, resulta numa 

descrição rica e compreensiva do que a criança sabe e pode fazer, revelando assim, o 

percurso de aprendizagem realizado pela criança, o que por sua vez constitui material 

relevante para apoiar e suportar o processo de planificação e de tomada de decisões a 

efectuar pela educadora de infância.   

Entretanto Nabuco4 identifica, a respeito dos desafios da avaliação na Educação 

de Infância, a necessidade de mudança de paradigma, de forma a transitar-se para um 

paradigma libertador, que implica o inerente reaprender do acto educativo, mas também 

a reconstrução de uma nova forma de encarar a avaliação. 

Segundo Nabuco (2006), a avaliação justifica-se pela possibilidade inerente de 

poder ser colocada ao serviço da educação, devolvendo a cada ser a sua marca original. 

É esta autora que identifica o acto de avaliar como um acto onde o educador(a) é co-

criador(a), motiva e desafia a troca de saberes com sentido e amplia as aprendizagens. 

Neste sentido, avaliar é fazer crescer, é ajudar cada um a dar o máximo, a gostar de si, é 

um acto que requer ternura e delicadeza, solicitude ligada à confiança e firmeza, através 

da observação não só da criança, mas também do projecto e do ambiente educativo. 

Neste sentido, estas mudanças enunciadas, sob a forma de se conceber a 

avaliação, inspiraram um novo e diferente olhar sobre a compreensão do conceito de 

avaliação na educação de infância que, por sua vez, se inscreve na perspectiva de 
                                                
4 Encontro de Educação de Infância - Maria Emília Nabuco apresentou uma comunicação sobre “Os 
desafios da avaliação e a Educação de Infância” promovido pela Porto Editora e realizado a 25 de 
Setembro de 2006. 
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avaliação alternativa ou autêntica (Gullo, 1994; Hills, 1993; McAfee e Leong, 1997), a 

qual segundo Gullo (1994) se define como um processo contínuo compreensivo e 

integrado que utiliza procedimentos para descrever e documentar os processos de 

aprendizagem como a criança aprende, como processa informação, como constrói 

conhecimento e como resolve problemas. 

Podendo afirmar-se que esta é uma tendência que aponta outros sentidos para a 

avaliação nos Jardins-de-Infância, importa reconhecer, também, que não estamos 

perante um mundo marcado por consensos. 

Hoffmann (1993, 1996) por exemplo, ao tratar a questão da avaliação na 

Educação Infantil aponta a existência de práticas avaliativas segundo um modelo de 

avaliação classificatório. Por isso Hoffmann (1996:48) adverte que “ a avaliação em 

educação infantil precisa resgatar urgentemente o sentido essencial de acompanhamento 

do desenvolvimento e de reflexão permanente sobre as crianças em seu quotidiano” 

(Godoi, 2005: 74). 

Isto é, o que se torna necessário é poder reflectir sobre o projecto de Educação 

Infantil que se pretende desenvolver, de forma a reconhecer-se se, face a este projecto, 

que a “Educação Infantil tem os seus próprios instrumentos de acompanhamento, 

destinados a registrar processos e resultados visando a que sua análise posterior permita 

incorporar os reajustes que forem necessários. Há, no mínimo, dois tipos de análise, a 

do funcionamento do grupo em seu conjunto e a do progresso individual de cada 

criança” (Zabalza, 1998:54). 

Segundo Zabalza (2000:31) a avaliação na Escola Infantil pode encarar-se a 

partir de três enfoques diferentes, os quais correspondem, por sua vez, a diferentes 

visões do processo de avaliação: 

a) A avaliação pode ser concebida como actuação indiferenciada, já que a 

avaliação é parte implícita da acção ordinária e quotidiana;  

Para Zabalza este tipo de avaliação baseada na observação quotidiana, apresenta 

características específicas. Trata-se de um tipo de conhecimento global (sobre 

impressões, intuições), assistemático, superficial, genérico e ambíguo, não podendo “ser 

valorizado como uma avaliação (...), não só porque conhecer não é avaliar e tão pouco 

nem sequer se está a falar de um “conhecer” preciso e rico do ponto de vista educativo” 

(Zabalza, 2000:32). 
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b) A avaliação pode ser concebida como actuação profissional do/a educador/a, 

implicando colocar em marcha dispositivos específicos. Corresponde, assim, a uma 

visão profissional da avaliação, para a qual, “temos que ter formação específica. 

Portanto é um tipo de actuação que requer preparação” (Zabalza, 2000:32). 

Segundo Zabalza (2000:33-36), avaliação levada a cabo de forma profissional, 

possui determinadas características, a que o autor faz referência: é sistemática; é rica 

informativamente, é iluminadora; é compreensiva; é fácil; é orientada para o 

desenvolvimento e é um recurso educativo que nos serve de guia para orientar o nosso 

trabalho. 

c) A avaliação pode ser concebida, finalmente, como actuação técnica 

especializada, implicando o uso de técnicas ou processos que requerem conhecimentos 

técnicos particulares (ibidem, 36). 

Parente (2004), neste âmbito, realiza uma comparação entre duas definições, 

relativas aos modos de conceber a avaliação na Educação de Infância: a definição de 

Nayec/naecs/sde (citadas por Bredekamp e Rosengrant, 1993:10) e a definição de 

Drummond (2003:13)5.  

As duas definições contêm elementos comuns que revelam traços característicos 

da avaliação neste nível de ensino. Baseiam-se na observação e registo da criança a 

trabalhar, realizam-se a partir da prática do quotidiano do Jardim de Infância e requerem 

análise e busca de compreensão da observação recolhida. Assim, são realizadas para 

melhorar o processo de ensino-aprendizagem através de uma planificação mais 

adequada a cada criança e ao grupo, para além de providenciar informações para 

partilhar com os pais das crianças. 

Segundo Parente (2004:40) estas definições acentuam uma visão da avaliação 

como um processo baseado na observação que aprecia e revela a aprendizagem de cada 

criança, onde a educadora amplia as oportunidades de aprendizagem para cada uma 

dessas crianças e para o grupo em geral. Assim, avaliar é muito mais do que coleccionar 

informação. É uma colecção realizada com uma intenção (Salvia e Yesseldyke, in 

McAfee e Leong, 1997) e é o propósito da avaliação que orienta todo o processo. Trata-

se de uma concepção que se articula com os propósitos enunciados no documento das 

Orientações Curriculares da Educação Pré-Escolar e que, de um modo geral se define 

                                                
5 NAYEC – National Association for the Education of Young Children. 
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como um processo contínuo compreensivo e integrado que utiliza procedimentos para 

descrever e documentar os processos de aprendizagem, como a criança aprende, como 

processa informação, como constrói conhecimento, como resolve problemas. Dá 

prioridade às necessidades da criança enquanto “aprendente” e providencia informação 

contínua e qualitativa a ser usada pelas educadoras, para informar a continuidade do 

processo educacional. Enfatiza, por isso, o desenvolvimento e a aprendizagem 

emergente, capitaliza as capacidades e competências da criança que está a aprender, 

baseia-se em acontecimentos da vida real, favorece a ligação às actividades quotidianas 

do jardim infância, é suportada pelas realizações das crianças, está intimamente ligada 

ao processo de ensino-aprendizagem, focaliza-se nas aprendizagens significativas, é 

realizada em todos os contextos de vida da criança e obriga à colaboração entre 

educadores, crianças, pais e outros profissionais (Puckett e Black, 1994, in Parente, 

2004:35). 

 

 

3. Processo de Avaliação na Educação de Infância 
 

Discutido que está o que é avaliar, importa definir, agora, o processo ou 

procedimentos da avaliação e as suas características específicas neste sector da 

educação.  

Para Zabalza (1987:250) a avaliação é um sistema em si mesmo, na medida em 

que está constituída por um conjunto de elementos que actuam de maneira 

interdependente. Assim, na avaliação é possível distinguir um propósito, um conteúdo e 

objectos a avaliar, bem como as técnicas de avaliação utilizadas.  

Neste sentido, atendendo a esta classificação como fonte de reflexão, a 

apresentação da moldura da avaliação na educação de infância será realizada de acordo 

com esta perspectiva, procurando realçar os aspectos que contribuem para o desenho da 

especificidade da avaliação neste ciclo educacional do sistema educativo – a Educação 

de Infância. 

O que se pretende através da avaliação no Jardim-de-Infância? 

Na opinião de Ortega (1998:119) avalia-se para “assinalar o grau em que se vão 

alcançando as diferentes capacidades, orientar ou fazer adaptações curriculares, 
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contribuir para a melhora da actividade educativa e servir de ponto de referência na 

planificação e desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem, tal como para 

informar as famílias sobre o processo de aprendizagem de seus filhos” 

Na perspectiva de López (1990, in Ortega, 1998:119) a avaliação serve para 

“replanificar-se a programação de um período concreto, especialmente no sentido de 

ajustar melhor a intervenção, a ajuda, que o docente há-de facultar aos alunos/as 

considerados tanto individualmente como membros de seu grupo”. 

Portanto, a avaliação nesta etapa, segundo Gómez Ocaña (1989, in Ortega, 1998: 

120), tem uma evidente função formativa, já que avaliar nesta etapa não significa 

“qualificar”, mas sim conhecer o estado evolutivo, para verificar a eficácia da acção 

educativa e contribuir para a melhora da qualidade da educação. Também, para Sorribes 

(1989, ibidem: 120) a finalidade da avaliação na educação infantil não é qualificar-

sancionar o aluno, mas sim conhecer e ajudar, adaptando o processo educativo às suas 

características. 

Entretanto Zabalza (1987: 248), identifica e distingue no processo de avaliação 

uma dualidade de funções. Uma das finalidades, é o controlo dos resultados obtidos no 

final de um período concreto, característica da avaliação sumativa, enquanto a outra 

finalidade consiste em realizar, no começo, um diagnóstico da situação a nível geral ou 

particular, de forma a clarificar que tipo de intervenções é necessário promover, em 

função da situação analisada, característica da avaliação formativa. Esta, no entanto, 

supõe tomar em consideração os dados da avaliação para adaptar a marcha. No seu 

conceito, “não se trata de avaliações distintas, mas de duas dimensões diferentes e 

complementares de qualquer avaliação”, uma vez que “interessa tanto ver se chegamos 

ou não a bons resultados, como constatar que aspectos ficaram mais frouxos e precisam 

de algum tipo de apoio especial” (ibidem: 248). Relativamente a este aspecto, Zabalza 

considera que “a nível da escola infantil importa menos a dimensão controle de 

resultados que a clarificação de como se vai produzindo a participação da criança nas 

diferentes actividades da aula”, o qual, por sua vez, impele à necessidade de organizar a 

acção educativa posterior, em função dos dados recolhidos. 

Assim, a avaliação na Educação Infantil, e segundo Zabalza (1987: 279), “não 

tem sentido específico de controle; estabelecer um diagnóstico, definir um tipo, 

classificar um síndrome, ou atraso; mas sim um sentido formativo e orientado às 
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actuações didácticas específicas. Trata-se, sobretudo, recolher dados que nos dêem 

pistas de apoio, com vista a potenciar um desenvolvimento completo da criança, através 

da construção de um ambiente estimulante na aula, que permita à própria criança ir 

salvando suas lacunas, se as tiver”. 

Nesta etapa, a finalidade básica da avaliação, na opinião de Bassedas, Huguet, 

Solé (1999) é que sirva para intervir, para tomar decisões educativas, para observar a 

evolução e o progresso da criança e para planear, se é preciso intervir ou modificar 

determinadas situações, relações ou actividades. Assim, a avaliação deve servir 

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

dos alunos. 

Para estes autores, o que importa é que tais informações sejam úteis “para poder 

tomar decisões, para propor um ensino cada vez mais ajustado às suas necessidades, 

para regular a nossa intervenção e para compreender melhor as crianças e as suas 

necessidades” (ibidem:178). 

Estes autores apontam ainda a importância de “compartilhar a avaliação com as 

crianças e com as famílias (...) para compreender melhor a criança de quem falamos (...) 

e para que possamos ter um conhecimento mais completo e global da criança” 

(ibidem:181-183). 

Segundo Parente o propósito da avaliação na Educação de Infância consiste em 

“ajudar educadores e pais [e a criança] a apreciar, compreender melhor e responder ao 

crescimento, desenvolvimento e características únicas de cada criança” (Leavitt e 

Eheart, 1991, in Parente, 2004:40). Neste sentido, avalia-se para conhecer o que a 

criança sabe e é capaz de fazer, para reconhecer a sua competência e a sua 

individualidade e para apreciar os progressos realizados ao longo do tempo. Entretanto, 

esta informação básica é depois utilizada com outros propósitos, como planear 

actividades de acordo com cada criança e com o grupo e com os interessados na 

educação da criança (Parente, 2004:40). 

Por sua vez, Drummond (2005:19), também se refere à utilidade das avaliações 

designando-as como uma forma de “organizar e enriquecer o currículo, as nossas 

interacções com as crianças e as respostas educativas no seu todo” e ainda refere que 

“também podem servir para identificar o que a criança vai ser capaz de aprender a 

seguir, de forma a apoiarmos e alargarmos a sua aprendizagem” Neste sentido, segundo 
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a autora, “a avaliação das aprendizagens das crianças faz parte da procura de qualidade, 

na nossa prática diária”. 

Na opinião de Cardoso6 a avaliação nesta etapa aponta como finalidades, a 

tomada de decisões tal como a melhoria da qualidade educativa. Ou seja a avaliação 

resulta em benefício da criança e, ainda, para dar a conhecer aquilo que a criança faz, 

para que a pessoa que vai seguir com ela, possa conhecer, pelo acesso à documentação 

que ilustra a sua evolução e progressão, o seu nível de desenvolvimento. 

 

3.1 - Efeitos/ consequências da avaliação... 

 

Mencionar as consequências da avaliação é dizer para que vão servir ou ser 

utilizados os resultados da avaliação 

Segundo Bassedas, Huguet e Solé (1999:181) a avaliação possui determinados 

efeitos, positivos ou negativos, no progresso e na atitude futura da criança, em relação à 

escola e à aprendizagem. Por isso, a valorização de sua actividade deve representar 

sempre um incentivo, um estímulo, para os motivar e ajudar a conhecer melhor, as suas 

próprias possibilidades e necessidades. 

No mesmo sentido, Zabalza (1987: 256) alerta também para  “as consequências, 

previstas ou não, que a avaliação gera na criança ou no grupo de crianças” e acrescenta, 

ainda, que, por vezes, as consequências condicionam muito todo o processo de 

avaliação; “introduzem tensões, desnaturalizam comportamentos (...)” (ibidem:250). 

 Ou seja, na sua acepção, a avaliação “não só é um “instrumento para”, como 

também é “causa de”, na medida em que pode provocar tensões, ruptura do clima de 

segurança, desqualificação ou etiquetamento das crianças, competitividade (...)” 

(ibidem: 256). Portanto, segundo esta perspectiva, “a forma de planear, realizar e 

utilizar a avaliação reflecte a ideia educativa do professor que a leva a cabo”, por isso é 

importante reflectir acerca dos seus efeitos sobre as estruturas básicas da criança. Estes 

dependerão, em parte, “da própria natureza da avaliação e da dimensão pragmática em 

que ocorra, isto é, em função do uso que se faça dela no contexto das relações 

                                                
6 Sábado Pedagógico do Movimento da Escola Moderna - Graça Cardoso apresentou uma comunicação 
sobre “Portefólio - Um caminho para a Avaliação Alternativa” promovido pelo Núcleo Regional do Porto 
e realizado a 22 Abril de 2006, na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do 
Porto. 



 
 
 

A Avaliação no Jardim de Infância 
_____________________________________________________________________________________ 
 

62 

interpessoais dentro da aula e (...) por exemplo na relação com a família da criança” 

(ibidem: 256)  

Por isso o autor advoga que “é necessário estabelecer uma grande vigilância 

sobre a forma como cada criança vivencia as experiências de avaliação. Se provoca 

efeitos de angústia, ameaça, dependência (...) é obvio que tem que se aplicar novas 

formulas de “seguimento” das crianças; se pelo contrário, provoca efeitos de auto-

afirmação, elevação das expectativas, realimentação motivacional (...), está claro, que a 

funcionalidade desta avaliação é correcta e cumpre os objectivos psicodidácticos 

pretendidos” (ibidem:256). 

Portanto, para Zabalza (1987: 279) “o essencial na educação infantil, e dentro 

desta a avaliação, é estabelecer uma relação educativa humana e personalizada que 

potencie um progressivo enriquecimento da criança”, onde as “diversas componentes 

internas sejam congruentes entre si, caso contrário podem afectar fortemente o sujeito 

avaliado” (ibidem:250). 

Contudo, Zabalza adverte que as condições educativas de uma boa avaliação, 

exigem uma atenta vigilância do educador para evitar os riscos que esta comporta, 

nomeadamente, estar consciente dos seus próprios prejuízos ou expectativas com 

respeito às crianças avaliadas e a necessidade de contrabalançar os dados recolhidos em 

função dos quais elabora seu juízo de valor (ibidem:279). 
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3.2 - Os Conteúdos da Avaliação 

 

Zabalza (2000: 37) refere que a avaliação tradicional se reduz à “avaliação dos 

alunos”. Neste sentido, dimensões como “a organização da classe, metodologia do 

ensino, funcionamento dos recursos, actuação e forma de ser do próprio professor, a 

dinâmica do centro escolar (...) formam parte da “zona opaca” do ensino”. 

Mas para o autor, a acção educativa produz-se através da interacção de diversas 

variáveis que actuam contingentemente. Neste sentido, “iluminar todo o processo” é um 

aspecto importante para conseguir o máximo de informação sobre as diversas 

dimensões que intervêm no processo. Assim, “aspectos como quais são os interesses de 

cada criança e do grupo de crianças, suas motivações, padrões de relação que trazem 

assimilados de suas famílias, seus estilos cognitivos, dificuldades nas primeiras 

experiências escolares (...) constituem o conteúdo básico da avaliação formativa na 

educação infantil ( Zabalza 1987:249). 

Entretanto Zabalza (1987:252) considera que é importante ter informação sobre 

o modelo educativo predominante nas famílias das crianças, usando para o efeito 

diversas técnicas de avaliação, como entrevistas com os pais, relatos das crianças, etc. 

Assim, para Zabalza (1987: 254) na avaliação que tem lugar na Educação Infantil, o 

“objecto da avaliação não pode ficar-se no individual, mas sim abarcar o sistema 

relacional do qual o individual forma parte e em função do qual tem sentido”, ou seja, 

“não se trata somente de avaliar a criança, mas também todo o processo de 

desenvolvimento do projecto educativo e todos os componentes que nele participam. 

Para além de conhecer como é e actua cada criança, ao professor da escola infantil 

interessa-lhe saber como vai a marcha da sua classe” (ibidem: 275). Inclusive Zabalza 

(2000: 38) identifica três grandes dimensões da acção avaliativa na Educação Infantil: 

“a avaliação da evolução das crianças, a avaliação do desenvolvimento do programa e a 

avaliação do nosso próprio percurso como profissionais”. 

A propósito dos conteúdos da avaliação, segundo Drummond (2005:19), é 

preciso examinar cuidadosamente os tipos de aprendizagem que avaliamos para ter a 

certeza que correspondem àqueles critérios de valor fundamentais que, por sua vez, nos 

levarão a identificar as aprendizagens que mais valorizamos e quais as potencialidades 
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específicas de cada criança. Ou seja, como a autora justifica, sem partirem de uma 

definição prévia e clara dos valores adoptados, “os educadores não podem fazer 

avaliação educacional. Poderão estar a contar, medir, preencher quadrados em grelhas 

de observação e a contar tempos ou, ainda, a monitorizar, apreciar e inspeccionar, mas 

não a avaliar, porque, quando avaliam, os educadores partem do que desejam para as 

crianças e para a sua aprendizagem”. Portanto numa avaliação de aprendizagens, 

“apreciamos e compreendemos o que as crianças sabem, reconhecendo os seus 

sucessos, as suas características individuais e as diferenças entre as crianças” 

(ibidem:19). 

Portanto, os conteúdos da avaliação dizem respeito a tudo o que afecta o 

processo de desenvolvimento de cada criança e do grupo e tudo aquilo cujo 

conhecimento pode dar-nos pistas para optimizar o desenvolvimento do processo 

formativo. 

 

3.3 - Procedimentos de Avaliação 

 

Zabalza (1987:281) identifica que “cada processo de avaliação adquirirá um 

sentido particular em função do quê, como e com que propósito se está avaliando”. 

Para Lino (Zabalza, 1998:191) a avaliação apresenta-se associada ao tempo de 

revisão, “onde crianças e adultos se reúnem em pequenos grupos para falar, reflectir ou 

mostrar o que fizeram no tempo de trabalho”. Por um lado, oferece “às crianças 

oportunidades para falarem sobre as suas experiências pessoais significativas, para as 

ajudar a encontrar soluções, para estabelecer uma relação entre o plano e a actividade 

realizada, reflectir sobre as próprias ideias e acções, interagir com outras crianças e 

adultos” e por outro “permite ao adulto observar as crianças e com base nela, identificar 

interesses, talentos e dificuldades emergentes, seleccionar e planejar actividades 

educativas e apoiarem individualmente cada criança”. 

Segundo Ortega (1998:123), em qualquer processo de avaliação é possível 

diferenciar uma trilogia de etapas, as quais designa por a recolha de informação (a 

“realizar-se sobre actividades individuais ou de grupo e no contexto da aula ou fora 

dela”), por valorização da informação (que “está em relação com os aspectos que se 

pretendem avaliar”) e, ainda, por tomada de decisões, a qual serve “para reajustar os 
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processos”. Ou seja, “uma vez recolhidos os dados, analisados e valorizados, devemos 

tomar decisões de ajuste” para que a avaliação se torne funcional e efectiva. 

Zabalza (1987:257) corrobora esta concepção ao assinalar também que “a 

avaliação tem de planear/contemplar a recolha de informação, a análise dos dados 

obtidos e a sua aplicação para a melhora da dinâmica da aula. 

Parente (2004:41) também identifica, a respeito do processo de avaliação, uma 

“jornada com algumas paragens estratégicas”, que envolve três fases, caracterizadas 

pela recolha de informações e evidências; análise e procura de compreensão das 

mesmas e, na fase final, pela utilização das informações recolhidas, registadas e 

compreendidas para suportar as decisões educacionais que continuamente são tomadas 

(Drummond, 2003; Hills, 1993; McAfee e Leong, 1997).  

Por sua vez Bassedas e colaboradores (1999:178), alegam que, para levar a cabo 

a avaliação, segundo esta prática educativa, a educadora “deve procurar aprender a 

observar”, ou seja, “o mais importante é a atitude (...) ser receptivo, escutar, observar, 

perguntar”, contudo, como advertem, esta “mudança de atitude não acontece de uma 

maneira mágica e espontânea. Requer aprendizagem, organizar-se em aula e com 

instrumentos que o facilitem”.   

 

3.4 - Instrumentos de avaliação 

 

Dadas as peculiaridades do ciclo educativo designado por Educação de Infância 

e as características que delimitam a avaliação neste âmbito, existem algumas técnicas ou 

instrumentos especialmente apropriados para este contexto educativo 

(Ortega,1998:123), como escalas de observação, registos de incidentes críticos, diários 

de classe, técnicas audiovisuais, trabalhos ou assembleias (Zabalza, 1987: 244; Ortega, 

1998:123; Bassedas, Huguet, Solé 1999:178). 

Dentro do conjunto das diversas técnicas e instrumentos enunciados, a 

observação directa e sistemática constitui o principal recurso usado na educação infantil, 

para realizar o processo de avaliação das crianças em diferentes momentos (Zabalza, 

1987: 257; Ortega, 1998: 123; Bassedas, Huguet, Solé 1999: 187), definindo-se o seu 

potencial de aplicabilidade e de utilidade desse instrumento de avaliação, pela ajuda que 

proporciona na identificação das competências de cada criança, permitindo obter 
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informações objectivas sobre cada uma delas e, simultaneamente, possibilitando a 

identificação dos seus níveis de desenvolvimento, permitindo, assim, planear e adequar 

os materiais de ensino, técnicas e actividades, para que se relacionem com os interesses 

individuais e as necessidades de desenvolvimento das crianças.  

 

Parente (Zabalza, 1998: 207) salienta ainda a sua importância nos diversos 

contextos educativos relacionados com a infância, pelo papel que desempenha na 

construção dos conhecimentos através “do planeamento e fornecimento de experiências-

chave adequadas ao desenvolvimento infantil, para o desenvolvimento do projecto 

curricular e avaliação da sua eficiência e também a base para o trabalho em equipa 

(educadora e auxiliar...). Nomeadamente através do Child Observation Record (C.O.R.) 

um instrumento de avaliação baseado na observação”. Segundo Parente (Zabalza, 1998: 

219), a sua aplicabilidade subentende “a necessidade e a importância do treino de 

observadores” para a adopção do instrumento enunciado - Child Observation Record 

(C.O.R.), que se constitui como “ um instrumento de avaliação capaz de colher dados 

para avaliação, enquanto crianças e educadores(as) estão colocando em prática as 

actividades normais do dia-a-dia e capaz, ao mesmo tempo, de oferecer informações 

úteis para a actividade de ensino”. Na opinião da autora, a avaliação realizada através do 

C.O.R.- baseada na observação, “ adopta realmente uma forma fácil e útil, porque é 

capaz de oferecer informações objectivas sobre cada criança, bem como contribuir de 

forma significativa para a avaliação da eficácia do programa que está sendo 

desenvolvido e da própria intervenção/actuação dos educadores(as)”. 

Por sua vez, Zabalza (1987: 257) alega que para operacionalizar o 

desenvolvimento da observação tem que se reflectir acerca de algumas questões, como: 

“que observar, que tipo de instrumentos são os mais adequados, que tipo de sequência 

ou organização dos dados podemos utilizar, que tipo de registo dos dados será mais 

conveniente (...)”. Ortega (1998:123) acrescenta ainda que, “o tipo de informação e as 

técnicas ou instrumentos a utilizar é da competência da equipa docente e deverá estar 

reflectido no projecto curricular”. 

No que diz respeito às estratégias de observação, Zabalza (1987: 257) apresenta 

uma distinção entre “as observações ocasionais, que são acontecimentos soltos, pontuais 

ou episódicos, porém “com sentido” para nos ajudar a conhecer melhor os alunos e a 
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marcha geral da classe e as observações sistemáticas que, por sua vez, recolhem uma 

sequência de feitos relacionados entre si”. 

Quanto às técnicas de observação, Zabalza (1987: 257) apresenta um amplo 

leque de técnicas diferentes a usar, em função de qual é o aspecto ou o propósito a 

observar que determina a sua selecção. Fala-nos, assim, de registos de incidentes 

críticos (pontuais ou sequenciais), listas de controlo, escalas de verificação, mapas 

descritivos e os relatos. Quanto aos relatos, o autor advoga que este pode ser um bom 

instrumento de trabalho avaliativo, uma vez que “abrem uma nova perspectiva de 

observação, menos analítica e precisa, porém mais compreensiva e empática que os 

sistemas de categorias e indicadores (...). Corre-se o risco da subjectividade, da 

fugacidade das impressões e do “efeito de halo” (...), os quais podem ser neutralizados, 

em parte, através do controle e contraste com outros mecanismos de observação” 

(ibidem:257).  

O portefólio outro dos instrumentos que tem vindo a adquirir prestígio e 

visibilidade como dispositivo de avaliação no Jardim-de-Infância é usado como uma 

estratégia de avaliação, cujos procedimentos se enquadram num conceito de avaliação 

formadora que tem componentes adequadas para a avaliação de crianças pequenas que, 

por sua vez, tem subjacente os modelos interaccionistas e construtivistas, como 

paradigma estruturador (Parente, 20067; Cardoso, 20068; Fernandes, 2005). 

O portefólio é uma colecção sistemática, organizada e intencional de trabalhos e 

evidências das aprendizagens das crianças, recolhidos ao longo do tempo e que 

demonstram e documentam os progressos realizados e as competências das crianças. 

Esta colecção deve implicar as crianças a seleccionar os trabalhos e a reflectir sobre 

eles, para que, deste modo, consiga ver e compreender o seu percurso de trabalho e 

aprendizagem. No entanto, o processo de selecção dos conteúdos é uma tarefa 

partilhada, com o educador que monitoriza o processo.  

                                                
7 Encontro de Educação de Infância – Cristina Parente apresentou uma comunicação sobre “Portefólios: 
um procedimento de Avaliação Alternativa”, promovido pela Porto Editora e realizado a 25 de Setembro 
2006. 
8 Sábado Pedagógico do Movimento da Escola Moderna – Graça Cardoso apresentou uma comunicação 
sobre “Portefólio – Um caminho de Avaliação Alternativa” - Encontro promovido pelo Núcleo Regional 
do Porto e realizado a 22 de Abril de 2006, na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 
Universidade do Porto.  
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Portanto como Fernandes (2005:87) sugere “exige uma avaliação formativa 

diferente, mais contextualizada, mais participada e mais reflexiva”. 

O portefólio é um álbum ou um dossier documental demonstrativo de evidências 

do crescimento, desenvolvimento e aprendizagem da criança (Parente, 2006; Cardoso, 

2006; Fernandes, 2005), sendo que os seus elementos constitutivos são: a implicação 

pessoal das crianças na sua construção, a auto-avaliação e a selecção de conteúdos. 

Através da reflexão que proporciona a sua construção é possível compreender os 

momentos e as obras mais significativas que foram produzidas. A este propósito, 

Fernandes (2005:87) sublinha que o portefólio “não é um mero conjunto de trabalhos 

dos alunos organizado numa pasta de arquivo ou numa caixa. A organização do 

portefólio exige uma planificação com propósitos bem claros e uma articulação 

sistemática entre o desenvolvimento do currículo, a aprendizagem e a avaliação” e 

inclusive na sua opinião, “aderir a esta abordagem pode trazer vantagens (...)”, já que se 

pode “influenciar positivamente as formas como se ensina, se aprende e se avalia” 

(ibidem:88). No entanto, o autor alerta que, contrariamente, pode tornar-se num 

conjunto de “meras pastas com colecções de trabalhos dos alunos”. Assim, é necessária 

alguma vigilância crítica face à sua utilização, uma vez que, segundo aquele autor, “não 

há qualquer garantia de que a utilização de portefólios implique, por si só, uma 

avaliação alternativa, mais autêntica, mais participada e mais reflexiva” (ibidem:88). 
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4. A Avaliação na Educação de Infância: Em jeito de conclusão 

 

A educação infantil, é o ciclo educativo no âmbito do qual a “avaliação se 

aproxima mais literalmente daquela definição dada por Stufflebeam (1987:19), como o 

“julgamento sistemático da valia ou do mérito de algo”, tendo sempre o intuito de 

“atender mais ao mérito que ao demérito, mais ao acerto que ao erro” (Salinas, 2004: 

14), traduzindo-se em elogios positivos, através dos quais a criança vai perceber “que 

fazer as coisas que devem ser feitas e ser avaliado por isso quase sempre caminham 

juntos”, podendo observar-se, assim, “de modo mais diáfono, essa presença contínua da 

avaliação integrada na actividade escolar”, que se centra fundamentalmente na 

“observação e no conhecimento dos meninos e das meninas no dia a dia” (ibidem:14). 

Ao contrário dos ciclos educativos subsequentes a avaliação na Educação 

Infantil é parte integrante do quotidiano de trabalho e de interacções nos Jardins de 

Infância. De tal modo que se verifica que à medida que “o conhecimento académico se 

vai afastando da experiência quotidiana, é mais simples acomodar-se a uma avaliação 

que ignora os valores intrínsecos dos trabalhos dos alunos, como produções pessoais, e 

se centrar muito mais nos critérios academicamente estabelecidos” (Salinas, 2004: 25). 

Assim, à medida que se sobem os “degraus do sistema educativo”, evidencia-se o papel 

certificador do rendimento académico ilustrado pela avaliação, ou seja, “é como se 

quiséssemos ter “provas conclusivas” do rendimento escolar além do conhecimento que 

o professor possa ter a partir da actividade quotidiana em sala de aula” (ibidem: 26). 

Os desafios da avaliação no Jardim de Infância são diferentes, acoplam-se a 

realidades e a propósitos educativos distintos e concretizam-se em função de 

dispositivos e de instrumentos de avaliação cuja dimensão ética se subordina 

obrigatoriamente a uma racionalidade pedagógica singular. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II 

ESTUDO: A AVALIAÇÃO NO JARDIM DE INFÂNCIA – 

CONTRIBUTO PARA O ESTUDO DA ESPECIFICIDADE 

EDUCATIVA DO JARDIM DE INFÂNCIA 
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1. Apresentação - Resumo do projecto de pesquisa e razões que o 

justificam 
 

O Jardim-de-Infância identifica-se no Sistema Educativo Português como um 

contexto educativo específico, sendo reconhecido, com a publicação da Lei-Quadro (n.º 

5/97 de 10/2/1997) da Educação Pré-Escolar, como a 1º etapa da Educação Básica no 

processo de educação ao longo da vida, tendo em vista, através da formação e 

desenvolvimento que proporciona à criança, a sua plena inserção na sociedade como ser 

autónomo, livre e solidário.  

Mais tarde, de acordo com este princípio, a publicação das Orientações 

Curriculares veio reforçar a vertente educativa do trabalho desenvolvido nos Jardins-de-

Infância, clarificando áreas curriculares numa perspectiva pedagógica estruturada e 

sujeita a uma dada intencionalidade educativa. 

Assim, atendendo a que o Jardim de Infância se constitui como um contexto 

educativo específico e conscientes de que, hoje, se vive um tempo de mudanças 

vertiginoso, importa olhar para essas mudanças e compreender como algumas delas 

afectam o Jardim-de-Infância e todos aqueles que o percorrem, nomeadamente as 

crianças e os Educadores/as de Infância. 

É face a este propósito que decidimos abordar e interpelar o impacto ao nível da 

identidade pedagógica dos Jardins-de-Infância, das mudanças organizacionais que o 

Decreto –Lei nº 115 A/98 (relativo ao Regime de Autonomia, Administração e Gestão 

dos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário) 

impôs aos Jardins-de-Infância através da sua integração em Agrupamentos Horizontais 

e Verticais de Escola.  

Sabendo nós que, hoje, é possível identificarem-se, no terreno educativo, 

algumas mudanças substanciais no quotidiano dos Jardins-de-Infância relativos às 

dimensões administrativa, curricular e avaliativa, entre outras, decidimos, tendo em 

conta tais mudanças, compreender como a integração atrás referida interferiu nas 

concepções e modalidades de avaliação em uso no Jardim-de-Infância. Pretendia-se, 

através deste exercício de reflexão contribuir para uma análise mais ambiciosa, através 
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da qual se respondesse como é que a Identidade Educativa do Jardim de Infância é 

afectada pela integração dos Jardins de Infância nos Agrupamentos de Escolas?  

Neste sentido, delineado o âmbito desta investigação e sua problemática, 

passamos a apresentar a conceptualização do «design» do estudo através de uma 

descrição relativa ao modo como ocorreu a operacionalização do trabalho empírico, 

envolvendo a justificação e caracterização do «modus operandis» relativamente à 

estratégia de investigação mobilizada, tal como os dispositivos e procedimentos 

desenvolvidos ou as técnicas e instrumentos adoptados e ainda a caracterização dos 

sujeitos participantes que foram seleccionados, de acordo com uma reflexão ponderada, 

acerca das múltiplas possibilidades, mas também limitações, que cada tomada de 

decisão implicou, na forma como a efectiva organização e concretização do 

questionamento empírico da pesquisa foi planeado e construído. Construção esta, que 

autorizou um outro olhar, através da apreensão “de um ângulo imprevisto” (Bourdieu, 

1989:20), que emerge sempre que ousamos levantar o véu ao óbvio, permitindo assim, 

abrir espaço à ruptura com o mundo da evidência, o que implica necessariamente, um 

reescrever constante de sentidos, objectivando ou desocultando enviezamentos e 

intersubjectividades várias que, por sua vez, condicionam e modificam a 

percepção/apreensão do objecto de estudo.  

 

 

2. Pressupostos Metodológicos 
 

Não é possível apresentar e discutir um projecto de investigação sem se 

reconhecer que um tal projecto necessita de ser compreendido em função da sua 

inscrição num campo vasto e polifacetado e que é “atravessado por correntes, tradições 

e comunidades científicas muito diversificadas e, por vezes em conflito aberto nos 

planos epistemológico e metodológico” (Afonso, 2005:9). O projecto que agora se 

apresenta e discute não deixa de se enquadrar neste campo, assumindo neste âmbito 

particularidades epistemológicas que importa explicitar. 

Neste sentido, considera-se que um tal projecto se enquadra no âmbito dos 

estudos de carácter naturalista, os quais se definem como “(...) consideradas mais 
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congruentes com a agenda contemporânea da investigação académica em educação, 

centrada nas abordagens interpretativas (...)” (Afonso, 20005:10).9 

Trata-se de uma opção que terá que ser compreendida à luz da crescente 

afirmação académica das ciências da educação que se tem edificado numa “lógica de 

mestiçagem epistemológica e metodológica” produzindo uma cultura própria, num 

“processo de crescente autonomização científica, através da construção de objectos de 

estudo compósitos, específicos e originais” (Afonso, 2005:11) e produzindo ainda a 

“legitimação das metodologias qualitativas durante muito tempo perspectivadas como 

alternativas e marginais e a sua gradual integração no establishment científico das 

ciências sociais, e, especificamente, na investigação educacional” (Afonso, 2005:15).   

Assim, não tendo que nos preocupar com a negação do “estatuto de ciência ao 

estudo compreensivo e interpretativo de fenómenos ou situações singulares, sem 

qualquer propósito de formulação de leis ou generalizações” (Afonso, 2005:15), 

pretendemos envolver-nos na realização de uma investigação educacional que se define 

“como uma pesquisa crítica orientada para a fundamentação de juízos e decisões em 

educação, com o objectivo de melhoramento da acção educativa através da 

compreensão teórica” (Bassey 2002, in Afonso, 2005:23). Ou seja, perseguimos o 

intento de procurar a produção de um discurso original sobre um aspecto específico da 

realidade educacional, discurso este que se afirma científico, uma vez que será 

produzido a partir de “pressupostos teóricos pré-defenidos, codificados em estruturas 

conceptuais de enquadramento e de acordo com normas e procedimentos empíricos 

reconhecidos pela comunidade científica” no seio da qual a investigação se desenvolve 

(Afonso, 2005:48). 

Neste sentido, no percurso de construção deste estudo, emerge, com especial 

importância, a própria experiência e vivência pessoal e profissional da investigadora, o 

que não poderá ser entendido como um obstáculo à objectivação do trabalho científico, 

mas, pelo contrário, como um recurso heurístico que potencia o desenvolvimento do 

mesmo, na medida em que implicou como Correia (1998) sugere, que se tenha criado 

uma relação de estranheza com o que nos é familiar e não propriamente uma situação de 

                                                
9 Os estudos de carácter naturalista “(...) caracterizam-se pela investigação de situações concretas 
existentes e identificáveis pelo investigador, sem intervenção, em termos de manipulação física e 
deliberada, de quaisquer variáveis. Podem-se distinguir três tipos de estudos naturalistas: descritivos, de 
correlação e causais/comparativos” (Afonso, 2005:43).  
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distanciamento que, de algum modo, impedia um trabalho de análise que tivesse em 

conta singularidades significativas diversas relacionadas com o objecto e o contexto do 

estudo. 

Nesta perspectiva, importa não ignorar, mas sim incorporar, os adquiridos das 

experiências de vida e profissionais, uma vez que eles constituem uma mais valia 

significativa em relação ao modo particular de captar o real e à capacidade de questionar 

a realidade empírica, permitindo assim moldar uma abordagem que enforma o nosso 

olhar enquanto investigadores. Contudo, este procedimento tem subjacente a 

necessidade de, através de uma mobilização activamente reflexiva destes adquiridos, 

explicitar a especificidade do nosso olhar enquanto investigadores, tornando-o mais 

transparente e autocrítico, e obrigando a clarificar as relações de produção do discurso 

científico. Ou seja, como refere Afonso (2005:50), é este esforço reflexivo que permite 

ao investigador «“distanciar-se” epistemologicamente do objecto de estudo que vai 

construindo, tornando “estranho” o que era “familiar” e pondo em causa o que parecia 

óbvio».   

 

2.1 - Procedimentos Metodológicos 

 

Metodologia segundo Birou (1988) é “a arte de aprender a descobrir e analisar 

os pressupostos e processos lógicos implícitos da investigação, de forma a pô-los em 

evidência e a sistematizá-los”.10  

Neste sentido, a metodologia oferece um arquivo de “procedimentos científicos 

e consequentemente deve ajudar a explicar não apenas os produtos da investigação, mas 

principalmente o seu processo de construção”11 que, apesar de sinuoso, fica enriquecido 

pelas múltiplas possibilidades de dinamização que encerra.  

De acordo com De Bruyne (1975, in Lessard-Hébert et al., 1990) o campo das 

metodologias define-se em função de um conjunto de pólos metodológicos específicos, 

cujo diálogo entre si desenha o espaço dinâmico da investigação científica. Um desses 

pólos é o pólo epistemológico o qual constitui o “motor de pesquisa do investigador” 

(Lessard-Hébert et al., 1990:17), quando obriga este a explicitar as suas representações 

                                                
10 Birou, Alain (1988) Dicionário de Ciências Sociais. Lisboa, Círculo de Leitores.  
11 Ibidem. 
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sobre o processo de construção do conhecimento no seio do projecto de pesquisa que 

por si é animado. 

No caso deste projecto importa começar por afirmar que o mesmo se enquadra 

no domínio das abordagens heurísticas de teor qualitativo porque é a expressão de uma 

intervenção que valoriza a criação de significados pelos actores (Van der Maren, in 

Léssard-Hebert et al., 1990) num dado contexto de vida, como uma propriedade a 

respeitar no decurso do processo de investigação, enquanto objecto de leitura e análise 

por parte do investigador.  

É uma opção que encontra as suas raízes nas abordagens que a fenomenologia 

ajudou a configurar, no momento em que tem em conta a subjectividade humana, não 

como um obstáculo, mas como uma dimensão que a investigação terá que considerar.  

No caso deste projecto de pesquisa, tal matriz epistemológica faz-se sentir no 

modo como se tentou perceber o impacto e os efeitos que os Agrupamentos de Escolas 

trouxeram para os Educadores/as e para a Educação de Infância, nomeadamente no que 

diz respeito às práticas avaliativas que estes adoptam, o que é apreendido partindo da 

análise dos seus discursos, de forma a compreender como é que os sujeitos interpretam 

e dão sentido às suas acções e ao meio profissional onde interagem. 

É partindo deste pressuposto que se pode afirmar que as abordagens qualitativas 

são de carácter hermenêutico, quando intentam, mais do que definir um sentido absoluto 

e prescritivo, procurar outros sentidos acerca da realidade que se estuda. Isto é, prende-

se preferencialmente com o interpelar de perspectivas e a procura da compreensão dos 

sentidos dos implícitos, procedendo a uma análise crítica, interpelando tabus, 

naturalidades, implícitos... e centrando a tónica do tratamento da informação, de acordo 

com Afonso (2005:116), “na construção de significado, (…) na produção de um texto 

argumentativo que atribui sentidos novos aos factos, situações e discursos dos actores, 

numa lógica compreensiva global”. 

Assim, no decurso deste trabalho decidimos optar por ultrapassar a mera 

descrição dos dados, enquanto apreensão daquilo que é visível, apanágio do método 

descritivo, para afirmar que dada a natureza deste estudo, o trabalho interpretativo é o 

mais indicado, uma vez que nos permite pôr a descoberto significados e decifrar uma 

multiplicidade de significações. Tal procedimento, na opinião de Afonso (2005:118), 

constitui “um processo muito mais ambíguo, moroso, reflexivo, que se concretiza numa 
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lógica de crescimento e aperfeiçoamento” analítico e interpretativo. No entanto, apesar 

disso, consideramos estas características uma mais valia, uma vez que, por isso, 

permitiram não uma prévia formatação, mas sim ir construindo e consolidando, o 

dispositivo, à medida que os dados iam sendo organizados e trabalhados.  

Nesta perspectiva, o tratamento qualitativo do material empírico possibilitou-

nos, assim, mobilizar e testar estratégias produtoras de significados relevantes, 

transformando progressivamente os dados em elementos constitutivos de um novo texto 

- o texto científico, que por sua vez, constitui, ele próprio, como alega Afonso 

(2005:118), uma leitura, uma construção interpretativa singular, resultante do contacto 

entre aquele contexto empírico particular e o olhar, também específico, daquele 

investigador concreto.  

Na investigação qualitativa o investigador é um instrumento vital no processo de 

condução da investigação, quer porque anima diálogos com os investigados, quer 

porque valoriza os processos e não, apenas os produtos da investigação, quer porque 

tende a analisar os dados de forma indutiva, o que lhe permite ir construindo o percurso 

à medida que os dados recolhidos se vão agrupando.  

No campo em que nos colocamos, reconhecemos que existem riscos quando 

optámos por uma abordagem com este carácter, no entanto por uma questão 

epistemológica, justifica-se correr o risco, uma vez que as opções enunciadas nos 

permitem, aquilo que de outra forma seria difícil de conhecer, a realidade como uma 

entidade complexa. 

Segundo a apreciação de Bogdan e Biklen (1994) para a maioria dos 

investigadores qualitativos a finalidade dos projectos de pesquisa consiste em 

compreender os sujeitos com base nos seus pontos de vista. Portanto, a sua 

“preocupação central não é se os resultados são susceptíveis de generalização, mas sim 

a de que outros contextos e sujeitos a eles podem ser generalizados” (ibidem:66). O que 

se procura é levantar questões e interpretar a realidade e as perspectivas dos diversos 

intervenientes. 

Neste sentido, para Bogdan e Biklen (1994:62) “são as realidades múltiplas e 

não uma realidade única que interessam ao investigador qualitativo”. Por isso, a 

preocupação do investigador/a (e a nossa enquanto tal), é a compreensão do pensamento 

subjectivo dos múltiplos participantes, através da análise dos dados, o que pressupõe o 
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uso da sua (neste caso, nossa) opinião e o envolvimento na actividade, para ser capaz de 

reflectir sobre ela. Neste enquadramento, conduzir a investigação, é um acto de 

interpretação, possibilitado pela leitura repetida e analítica do conteúdo dos textos que, 

por sua vez, vai permitindo assim a familiarização com o material empírico recolhido, o 

que, possibilita a retenção de especificidades, incidentes críticos, frases carregadas de 

significado, cujo resultado implica a progressiva emergência de categorias de 

significação hierarquizáveis e codificáveis, a partir de um trabalho de escalonamento de 

níveis de abrangência e dimensionamento, consoante a sua relevância, para a produção 

do texto interpretativo que visa por último, no contexto da produção desta dissertação 

académica, de acordo com a imagem de Afonso (2005:123), construir um discurso 

científico capaz de “responder clara e fundamentalmente às questões de pesquisa 

adiantadas no início do estudo, num registo que seja coerente, com o enquadramento 

teórico e conceptual mobilizado”.  

A implicação do investigador face ao objecto de pesquisa é um factor inerente a 

todo o processo de pesquisa, propiciadora do alargamento do campo dos possíveis. 

Neste sentido, mais do que um obstáculo epistemológico, a implicação é um recurso 

facilitador da compreensão. Como acentua Perrenoud (1980: 4) “ (...) a implicação não 

pode ser pensada senão na temporalidade, por relação à história, ao vivido, a diferentes 

formas de memória, porque ela é da ordem do dobrar-se sobre si”. 

Deste modo, a implicação permite produzir olhares e construir significados que, 

de outro modo, um olhar mais ingénuo e desarmado não conseguiria concretizar. 

É a partir da definição desta matriz epistemológica que se pode compreender 

melhor o modo de enfrentar os desafios teóricos que esta dissertação pressupõe. 

Desafios estes que, por sua vez, não deixam de delimitar e legitimar essa mesma matriz, 

ainda que seja importante referir que o pólo teórico de qualquer projecto de investigação 

terá que ser abordado, num primeiro momento, a partir das questões que o justificam. 

Questões essas que podem ser enunciadas do seguinte modo: 

a) Como é que as Educadoras de Infância concebem os seus procedimentos na 

perspectiva espaço - temporal da integração dos Jardins de Infância, na 

lógica dos Agrupamentos de Escolas? 

b) Como é que as Educadoras de Infância concebem as suas práticas avaliativas 

antes e depois da implementação da nova forma de autonomia e gestão das 
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escolas através dos agrupamentos? Ou seja, como é que as Educadoras de 

Infância identificam no actual contexto educativo dos Agrupamentos de 

Escolas as diferenças, semelhanças, dissonâncias, aproximações, 

divergências... no domínio da avaliação? 

c) Que impacto passam a ter essas mudanças na forma como as Educadoras de 

Infância entendem, sentem e reflectem sobre a sua acção profissional? 

É a partir do pólo epistemológico que sustenta o projecto de investigação que se 

torna possível compreender o que De Bruyne (1975) designa por pólo técnico. Este 

corresponde a uma “instância metodológica segundo a qual o investigador recolhe 

dados sobre o mundo real, assumindo que este é susceptível de ser observado pelos 

sentidos” (De Bruyne, 1975, in Lessard-Hébert et al., 1990:141).  

É a instância onde se tomam decisões de carácter operatório, nomeadamente ao 

nível da selecção dos sujeitos-alvo, dos dispositivos e dos instrumentos e das técnicas 

de investigação adoptados. 

 

2.2 - Sujeitos-alvo 

 

A avaliação, quanto ao procedimento de delimitação do campo de observação, 

implicou tomar uma decisão estratégica sobre os actores e os contextos a considerar no 

planeamento do acesso à informação pertinente ou relevante para as questões da 

investigação. 

 Neste sentido a deliberação realizada apontou para a escolha de um conjunto de 

Educadoras de Infância que estivessem a exercer as suas funções educativas em 

diversos Jardins-de-Infância do país integrados em Agrupamentos e com características 

diferentes, do ponto de vista das suas dimensões, da sua localização geográfica e das 

características da comunidade envolvente aos Jardins-de-Infância. Não se pretendia 

construir uma amostra com representatividade estatística, mas tão somente aceder, 

através dos discursos das educadoras, a uma pluralidade de contextos cuja diversidade 

era um factor a considerar no âmbito do projecto de pesquisa. O que se pretendia era 

estabelecer, através da heterogeneidade dos discursos e das representações das 

entrevistadas, um momento de interpelação que o confronto entre esses discursos e as 
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representações potenciava, de forma a contribuir para a configuração do campo de 

debate em questão. 

Deste modo realizaram-se seis entrevistas em função das quais se pretendia 

concretizar o objectivo enunciado, respondendo às questões que orientam este estudo.   

 

2.3 - Instrumentos de recolha de dados 

 

Tendo em conta as opções epistemológicas e metodológicas enunciadas seria 

necessário seleccionar instrumentos de recolha de dados consentâneos com a abordagem 

qualitativa e os seus fundamentos. Face à panóplia de dispositivos ao nosso dispor, às 

questões orientadoras do estudo e às finalidades do mesmo optámos, em termos de 

procedimento técnico, pela recolha de dados, através da entrevista. 

Neste sentido, para permitir a viabilidade das entrevistas, como uma técnica 

fiável de recolha de dados, é fundamental no conceito de Afonso alicerçar a sua 

construção considerando alguns pressupostos básicos, ou seja, que esta se configure, 

relativamente a alguns procedimentos, “através da elaboração de uma grelha ou tabela 

de especificações onde, a partir da identificação das questões da pesquisa, se 

inventariam os tópicos substantivos a abordar” (2005:105). 

Foi a construção de uma grelha de questões que constituiu o primeiro passo do 

projecto de pesquisa que realizamos. Questões essas que se explicam em função da 

reflexão teórica que produzimos e, simultaneamente, dos objectivos que pretendíamos 

realizar.12 

A primeira versão foi objecto de discussão com um especialista e a partir deste 

momento entrou-se na fase de realização da entrevista propriamente dita. Uma 

entrevista que pode ser caracterizada como semi-estruturada, exactamente porque foi 

sendo monitorizada a partir do já referido guião, o qual foi assumido como um 

instrumento que nos permitia possuir os mesmos referenciais para todas as entrevistadas 

e, simultaneamente, considerar a especificidade de cada uma delas. 

Em suma, a opção pela entrevista semi-estruturada foi feita partindo do princípio 

que esta técnica admitia aprofundar o “sentir e o estar” das Entrevistadas, tal como era 

nosso desejo, mas também por perceber que uma óptica de não estruturação e semi-

                                                
12 Anexo II – Pré-Projecto das Entrevistas 
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directividade seria a mais adequada para realizar esta investigação de cariz social, que 

nos impelia a um trabalho criterioso, de procurar conhecer as leituras que os sujeitos 

fazem das suas próprias experiências, pelo relato das suas vivências profissionais e 

respectivas circunstâncias. 

O guião das entrevistas13 desempenhou, assim, o papel, de assessor dos diálogos 

com as entrevistadas, permitindo-lhes expressar o seu juízo espontâneo e reflexivo e, ao 

mesmo tempo, focalizá-lo nos encadeamentos, desígnios, trajectos das suas práticas e 

experiências no Jardim-de-Infância e no Agrupamento de Escolas, para além de 

possibilitar reviver sensações e aclarar momentos, elucidando factos, focalizando 

atitudes, auscultando embaraços e silêncios ao longo da conversa estabelecida. 

Assim relativamente ao instrumento de investigação optei por utilizar a 

entrevista cuja função, segundo Machado Pais (1993:82), “é chegar ao desconhecido, ao 

«não visto»” e, por isso, pareceu-nos o instrumento de investigação mais adequado à 

natureza e objectivos desta investigação. Assim, entre os vários instrumentos possíveis 

foi a entrevista que constituiu o objecto da nossa reflexão, uma vez que esta pesquisa se 

orienta mais por via da compreensão dos fenómenos do que pelo estudo da amplitude 

dos mesmos. Por isso, elegemos a entrevista como forma de recolha de dados, de acordo 

com o objecto de estudo, não apenas por se enquadrar no universo das abordagens 

qualitativas, mas também porque, como refere Quivy (1992:193/195), dada a sua 

flexibilidade e fraca directividade, nos permitiu, enquanto investigadores, “retirar 

informações e elementos de reflexão muito ricos e matizados”, possibilitando, por um 

lado, analisar o sentido que os actores dão às suas práticas e experiências, e, por outro 

colocar-nos em contacto directo com os interlocutores para exprimirem “as suas 

percepções (...) as suas interpretações ou as suas experiências (...) respeitando os seus 

próprios quadros de referência - a sua linguagem e as suas categorias mentais”.  

Segundo Bogdan e Biklen (1994:134) as entrevistas são utilizadas “para recolher 

dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador 

desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam 

aspectos do mundo”.   

Foi assim que contactámos algumas profissionais de Educação de Infância, para 

a partir dos seus discursos, arriscarmos interpretar, compreender a realidade que as 

                                                
13 Anexo III – Guião das Entrevistas 



 
 
 

A Avaliação no Jardim de Infância 
_____________________________________________________________________________________ 
 

82 

mesmas vivem nos actuais contextos educativos e de que forma estes interferem na 

configuração das suas identidades profissionais. Ambicionámos centrar o nosso alvo de 

questionamento, na configuração e no desenredar dos seus mundos, apreendendo o 

sentido das suas narrativas que revelavam outros contornos, muitas vezes, talvez, 

ocultos de maneira deliberada, para, seguidamente, através da análise de conteúdo dos 

discursos proferidos, os desfibrar no sentido de interpretar significados e desocultar os 

subentendidos e respectivos sinónimos dessas mensagens e expressões intrínsecas aos 

actores e autores – sujeitos/ objecto deste estudo.  

Tendo em conta os objectivos do estudo pretendeu-se proporcionar às 

entrevistadas, como refere Quivy (1992:194), “falar abertamente, com as palavras que 

desejar e na ordem que lhe convier”, pelo que o guião seguido não foi rígido, nem as 

perguntas obedeceram a uma ordenação prévia, permitindo-nos à medida que se 

conversava, ir recolhendo elementos que, por sua vez, nos possibilitaram a formulação 

de outras questões, até aqui nunca por nós cogitadas. 

Contudo, interessa aludir que estes procedimentos serviram como mero fio 

condutor, uma vez que à medida que fomos realizando as entrevistas14, o ambiente e as 

posturas, foram-se modificando, ao ponto de entrevistadas e entrevistadora não se 

sentirem reféns do guião e poderem, assim estabelecer vias de diálogo e de 

comunicação mais abertas e contingentes. 

No percurso do trabalho, para além da realização das entrevistas, surgiu a 

possibilidade de ter acesso aos documentos referenciados pelas entrevistadas15 os quais, 

neste trabalho, não serão objecto de análise exaustiva, mas tão somente serão entendidos 

como referências cuja utilização se faz de acordo com as necessidades da reflexão 

produzida. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
14 Anexo IV – Transcrição das Entrevistas. 
15 Anexo V - Grelhas de Avaliação utilizadas nos respectivos Agrupamentos de Escolas. 
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2.4 - Etapas do projecto de pesquisa   

 

A investigação bibliográfica que realizamos foi, certamente, o primeiro 

momento da realização do estudo que desenvolvemos. A investigação bibliográfica foi 

realizada através da leitura de obras seleccionadas para o efeito, a qual nos permitiu 

focalizar e aprofundar a problemática que se pretendia estudar, de forma a contribuir 

para a assunção de um papel como um interlocutor qualificado que assumisse uma 

postura crítica em função da qual fosse possível problematizar, interpelar, 

reconceptualizar aquilo que nos é dado a conhecer, convertendo o que era habitual num 

agente alheio e pondo em causa o que parecia óbvio (Afonso, 2005), para ir construíndo 

outros possíveis acerca do real.  

Num segundo momento, e clarificados os objectos e as questões orientadoras do 

estudo, assumiu-se, então, um conjunto de decisões de carácter epistemológico e 

metodológico, as quais precederam as actividades desenvolvidas no terreno, findas as 

quais se passou à etapa da análise de conteúdo das entrevistas e, posteriormente, à 

produção desta dissertação de mestrado. 

Do conjunto de etapas sumariamente descritas importa referir, apenas, alguns 

dos cuidados que tivemos no estabelecimento de relações com as entrevistadas, de 

forma a salvaguardar algumas questões de carácter ético que é obrigatório respeitar. 

Neste sentido, procuramos garantir o consentimento informado das participantes, 

apresentando os objectivos gerais que fundamentavam e orientavam o trabalho de 

pesquisa, bem como os procedimentos a seguir. Assegurou-se, assim a sua anuência 

para gravar as entrevistas e a confidencialidade das mesmas. 

Atendendo ao exposto, a primeira abordagem ocorreu tanto através de contacto 

telefónico como de encontros pessoais, para marcar as entrevistas. Entretanto, e 

simultaneamente, acedemos ao pedido de autorização para gravar os discursos na 

íntegra e, posteriormente, citar as respectivas declarações, de forma contextualizada no 

enquadramento da dissertação respeitando o anonimato das mesmas. Confirmámos a 

sua disponibilidade e interesse para abordar a temática em reflexão, dada a sua 

pertinência profissional e até pessoal, facto manifestado pelo interesse em conhecer o 

seu resultado final. 
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Porém, no que diz respeito à realização das entrevistas, procuramos atender às 

solicitações das participantes do estudo, mais do que à procura do lugar ideal ou mais 

apropriado para as realizar. Por isso, foram realizadas em locais de sua conveniência e 

de forma individual, tendo ocorrido sem grande distanciamento espacio-temporal entre 

elas. 

Assim, e de acordo com a disponibilidade das entrevistadas, as entrevistas foram 

realizadas em diferentes contextos como residências, escolas e cafés. 

A familiaridade e a cumplicidade da entrevistadora com o mundo profissional e 

pessoal da Educação de Infância, e é obrigatório reconhecê-lo hoje, facilitou a 

abordagem às participantes e o desenvolvimento do diálogo que se foi estabelecendo. 

Assim, a nossa proximidade com o mundo profissional das educadoras, em vez 

de constituir um constrangimento, possibilitou, por isso mesmo, o enriquecimento e 

entendimento mútuos, sem deixar escapar os implícitos que de outra forma não seriam 

captados, contribuindo assim, para leituras mais esclarecedoras e exigentes. 

 

3. Caracterização das entrevistadas e dos seus contextos de 

trabalho 
 

Neste sub-capítulo apresentamos a amostra relativa a este estudo através de dois 

quadros representativos com os quais pretendemos ilustrar a identificação e respectiva 

caracterização quer das Educadoras de Infância entrevistadas, quer dos Agrupamentos 

de Escolas aos quais as Educadoras pertencem. Assim, no que diz respeito às 

Educadoras de Infância apresentamos a sua identificação/caracterização atendendo ao 

seu percurso de formação mas também à sua experiência profissional. Quanto à 

identificação/caracterização dos Agrupamentos de Escolas realizamos a sua 

apresentação de acordo com a dimensão, localização e contextualização dos mesmos na 

realidade educativa. 
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3.1 - Identificação das Entrevistadas 

 

Quadro I - Amostra relativa à identificação/caracterização das Entrevistadas16 
 

 Idade Escola 
Formação 
Inicial 

Ano 
Formação 

Área Formação 
Complementar 

Cargo Desempenha 
actualmente ou 
anteriormente 

Tempo 
Serviço 
Docência 

Tempo 
Serviço 
Outras 
Funções 

Ed. 
M 

44 ESE Paula 
Frassinetti 

1987 Complemento de 
Formação: 
Educação p/ 
Cidadania e 
Formação Pessoal 
e Social 

É Educadora de 
Infância num JI e  
Representante do 
Pré-Escolar no CP e 
no CD  

19 anos 2 anos e 
meio 

Ed. 
Mi 

51 ESE Paula 
Frassinetti 

1978 Complemento de 
Formação: 
Área Expressões 

É Educadora de 
Infância num JI  

29 anos 2anos 

Ed. 
I 

51 ESE Santa 
Mafalda  

1981 DESE em 
Animação 
Comunitária e 
Educação de 
Adultos e 
Mestrado- Ed., 
Desenv. Local e 
Mudança Social 
(Parte Curricular) 

É Educadora de 
Infância num JI e 
Coordenadora 
Estabelecimento e 
Representante do 
Pré-Escolar no CP e 
no CD 
 

26 anos 4anos 

Ed. 
A 

42 Escola 
Magistério 
Primário 

1984 Complemento de 
Formação: 
Educação Especial 

É Educadora de 
Infância num JI e  
Foi Vice-  
Presidente do CE  6 
anos 

23 anos 6 anos 

Ed. 
C 

33 ESE Piaget 1996 Licenciatura 
Ciências Educação

É Educadora de 
Infância num JI e faz 
parte Assembleia de 
Escolas 

10 anos 2 anos  

Ed. 
S 

46 Escola 
Magistério 
Primário 
Penafiel 

1982 Complemento de 
Formação: 
Área Expressões e 
Mestrado 
Administração da 
Educação 

É Vice-Presidente 
do Conselho 
Executivo- 
representante do 
Pré-Escolar 

25 anos 3 anos 

 

Uma leitura do Quadro I permite constatar, de imediato, que todas as 

Educadoras de Infância possuem uma experiência profissional suficiente para 

garantirem uma opinião fundamentada que possa constituir um contributo relevante para 

o estudo. 

                                                
16 Anexo 1 – Amostra das Educadoras de Infância Entrevistadas – Identificação/Caracterização  
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Assim, quanto ao tempo de serviço na docência, o tempo mínimo é de 10 anos e 

o máximo de 29 anos, tendo as restantes entrevistadas um tempo médio de serviço na 

casa dos 20 anos. 

Todas as entrevistadas assumiram outras funções, para além da docência, 

nomeadamente, como coordenadoras dos estabelecimentos ou representantes da 

Educação Pré-Escolar quer no Conselho de Docentes quer no Conselho Pedagógico. 

Uma das entrevistadas é, actualmente, Vice-Presidente de um Conselho Executivo, 

sendo igualmente a representante da Educação Pré-Escolar no respectivo Agrupamento. 

Uma outra faz parte da Assembleia de Escola no Agrupamento Horizontal onde trabalha 

e outras duas são as representantes da Educação Pré-Escolar no Conselho Pedagógico e 

no Conselho de Docentes. Confirma-se, mais uma vez, que a experiência profissional 

das inquiridas pode garantir um contributo qualificado para a reflexão que através deste 

estudo se pretende empreender. 

O percurso de formação das entrevistadas, ainda que diverso, pode ser entendido 

como um factor que permite assegurar, igualmente, a credibilidade das reflexões que 

connosco partilharam. 

Todas as entrevistadas realizaram a sua formação inicial em Escolas do 

Magistério ou Escolas Superiores de Educação, sendo que três delas concluíram, 

posteriormente, Cursos de Complemento de Formação, nas áreas das Expressões, da 

Educação Comunitária, da Animação Comunitária e Educação de Adultos e da 

Educação Especial. Houve uma das entrevistadas que concluiu a Licenciatura em 

Ciências da Educação, sendo de destacar que duas das entrevistadas se candidataram à 

realização de Mestrados. Uma delas concluiu o Mestrado em Administração Escolar e 

outra terminou a parte curricular do Mestrado em Educação, Desenvolvimento Local e 

Mudança Social.  

Por fim, resta referir que todas as entrevistadas leccionam em Jardins de Infância 

da rede pública, sendo que uma delas é Vice-Presidente do Conselho Executivo. 
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3.2 - Identificação dos Agrupamentos  

 

O tamanho e a localização geográfica dos Agrupamentos que acolhem os Jardins 

de Infância das entrevistadas foi, como atrás se afirmou, um critério a considerar na 

selecção das educadoras que convidamos a participar no nosso estudo. 

 

Quadro II - Amostra relativa à identificação/caracterização dos Agrupamentos17 
 

 Agrup. M 
 

Agrup. Mi 
 

Agrup. I 
 

Agrup. A 
 

Agrup. C 
 

Agrup. S 

Grande 
Agrup. 

 
X 

   
X 

  
X 

Peq. Agrup.  X X  X  
Horizontal     X  

Vertical X X X X  X 
Urbano  X    X 

Semi- Urb.   X X   
Rural X    X  
Litoral 

Interior Norte  
Interior Litoral Litoral Litoral e 

Interior 
Interior Interior 

Nº de JI 7 3 3 3 4 7 
Nº Escolas 1º 

Ciclo 
 

12 
 
2 

 
6 

 
9 

 
5 

 
14 

   Nº Escolas 
 2º e 3º Ciclos 

 
1 

Sede 

 
1 

Sede 

 
1 

Sede 

 
1 

Sede 

Não existem 
estes níveis 
de ensino 

 
1 

Sede 
Nº  

Educadoras de 
Infância 

 
14 

 
6 

 
8 

 
19 

 
4 

 
10 

Localização: 
JI de Lugar 

único com sala 
única ou mais 

 
2 Salas 

 
Sala única 

   
Sala única 

na Sede 
Agrup. 

 

Localização: 
JI + 1º Ciclo 

com sala única 
ou mais 

   
Sala única 

 
Sala única 

  

 

Assim, constata-se pela leitura do quadro II que podemos considerar a existência 

de três grandes Agrupamentos: os Agrupamentos A, M e S, e de três considerados como 

pequenos Agrupamentos C, I e Mi. 

                                                
17 Anexo 1 – Amostra dos Agrupamentos de Escolas- Identificação/ Caracterização 
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Cinco Agrupamentos são verticais (A, I, M, Mi, e S) e há um Agrupamento 

horizontal (C), o que, de algum modo, corresponde à situação que, hoje, tipifica a 

situação dos Agrupamentos de Escolas e Jardins de Infância, em Portugal. 

No que diz respeito à sua localização, os Agrupamentos situam-se todos no 

Norte do país, três no Interior, respectivamente os Agrupamentos M, o C e o S e os 

outros dois no Litoral, nomeadamente os Agrupamentos Mi e o I, sendo que o 

Agrupamento A se situa numa zona de transição. 

No que concerne à sua contextualização, há dois Agrupamentos situados em 

contextos urbanos, nomeadamente os Agrupamentos Mi e o S, enquanto os outros dois 

se localizam em contextos suburbanos, os Agrupamentos I e A, e os restantes se situam 

em contextos rurais, respectivamente os Agrupamentos M e C. 

 

4. A análise dos dados: estratégias e procedimentos 
 

Apresentamos nesta fase a técnica de análise dos dados seleccionada de acordo 

com o âmbito deste estudo que se define pela análise de conteúdo dos mesmos, tal como 

a descrição dos procedimentos utilizados ao longo do processo de organização e 

tratamento dos dados recolhidos através das entrevistas realizadas.  

 

A análise dos dados, segundo Bogdan e Biklen (1994:205), é o “processo de 

busca e de organização sistemático de transcrições de entrevistas (...) com o objectivo 

de aumentar a sua própria compreensão desses mesmos materiais e de permitir 

apresentar aos outros aquilo que encontrou”. 
Sendo o instrumento de pesquisa circunscrito às entrevistas, o desafio que a 

análise dos dados pressupunha foi, de certo modo, facilitado, já que perante os discursos 

das entrevistadas impunha-se proceder à análise de conteúdo dos mesmos, cuja 

finalidade, de acordo com Jorge Vala (1986:104), “será pois efectuar inferências (...)”, 

as quais, segundo Holst (1968) ocorrem “pela identificação sistemática e objectiva das 

características específicas de uma mensagem” (in Ghiglione e Matalon, 1997:181-182).  

Entretanto Quivy (1992:224) acrescenta que o procedimento da análise de 

conteúdo oferece a possibilidade de tratar de forma metódica informações e 

testemunhos, permitindo, também, compatibilizar as exigências de rigor metodológico e 



 
 
 

A Avaliação no Jardim de Infância 
_____________________________________________________________________________________ 
 

89 

de profundidade inventiva, dificilmente conciliáveis. Apesar dos riscos de um tal 

empreendimento, importa reconhecer as potencialidades da análise de conteúdo, 

sobretudo, se favorecer um trabalho de produção de interpretações não só sobre o 

conteúdo manifesto mas igualmente sobre o conteúdo latente ou o “não dito” imerso nas 

omissões, silêncios e contradições, dando-lhe uma significação acrescida” (Rocha, 

2001:23) possível pela “audição” de várias leituras e (re)leituras atentas e cuidadas das 

entrevistas. 

Assim, com o intuito de interpretar e desocultar as mensagens transmitidas pelos 

sujeitos investigados, utilizámos a “análise de conteúdo” por considerarmos a técnica 

mais adequada a este estudo, uma vez que a interpretação das comunicações é fulcral no 

processo de investigação. E foi através da hermenêutica, a arte de interpretar textos e 

sentidos da comunicação humana, que demos significado às palavras e conseguimos 

auscultar o valor e o sentido das narrativas que surgiram envoltas numa névoa de 

emoções, hesitações, interrogações e silêncios, cuja percepção nos enleva para uma 

recomposição e integração destas vozes latentes, cabendo-nos o papel de mediadores 

neste universo, entre a produção e a interpretação do texto. Assim, a análise de 

conteúdo, foi também por nós entendida como “uma técnica de investigação que 

permite fazer inferências válidas e replicáveis dos dados para o seu contexto” 

(Krippendorf, in Vala, 1986:103). 

Como já referimos anteriormente ao colocarmo-nos no registo da procura de 

sentidos e da tradução, o nosso papel centrou-se no paradigma interpretativo ao abrigo 

de alguma exterioridade para alcançar uma visão o mais ampla possível, para, assim, 

podermos “compreender as comunicações para além dos seus significados imediatos” 

(Bardin, 1977:29) usando a propósito, a sugestão de Bardin (1977:31), que apresenta a 

análise de conteúdo como “um conjunto de técnicas de análise de comunicação”, mas 

alega para a possível atracção da “circularidade” na abordagem qualitativa, uma vez que 

o investigador neste caso, pode ser influenciado pelos significados que ele próprio 

adjudica às mensagens que interpreta.  

Uma vez definida a técnica de análise importa, agora, descrever os 

procedimentos. Neste caso, revemo-nos em Vala (1986:104), quando refere a análise de 

conteúdo como uma “desmontagem de um discurso e produção de um novo discurso 

através de um processo de localização-atribuição de traços de significação, resultado de 
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uma relação dinâmica entre as condições de produção do discurso a analisar e as 

condições de produção da análise.” E assim foi acontecendo, um trabalho de 

interpretação de um texto que foi desaguando na produção de outro texto, num trabalho 

de (re)escrita que transforma ambos os textos, pressupondo que o “tradutor” domina e 

determina as duas linguagens. Mas de acordo com Habermas (1987:188), só “pode criar 

o tradutor quem possui a linguagem da coisa que o texto lhe mostra” (in Terrasêca, 

1996,118). Neste sentido, reconheço que a “familiaridade com o fenómeno” nos 

permitiu, mais do que realizar uma análise dos discursos produzidos, uma tradução dos 

mesmos, redizendo-os e optimizando a nossa familiaridade com esta realidade em 

estudo, sem esquecer no entanto de, tal como refere Terrasêca (1996:118), “procurar 

racionalizar esta proximidade, no sentido de evitar a espontaneidade das intuições”. 

Logo, procuramos não limitar a análise de conteúdo a uma dimensão puramente técnica, 

mas antes flexibilizá-la de modo a aumentar-lhe a eficácia compreensiva e explicativa e 

interessarmo-nos pelas suas potencialidades hermenêuticas. 

Esta opção justifica-se pela sua finalidade que, segundo L` Écuyer (1990:120), 

considera-a “um método científico sistematizado e objectivado”, cuja finalidade 

segundo Terrasêca (1996) “é desopacidar o material analisado para levar à compreensão 

das significações atribuídas pelos seus autores/ produtores, mas também por 

procedimentos interpretativos e inferenciais, desvendar os sentidos escondidos mas 

subliminarmente presentes nos conteúdos latentes” (Terrasêca, 1996: 116). Neste 

sentido, considerando, tal como Terrasêca (1996: 119), que os discursos contêm em si 

sentidos que, eventualmente, os emissores não tinham intenção consciente de produzir 

no acto da enunciação, mas que estão, de facto, lá, procuramos o encaminhar analítico 

que, por sua vez, utilizamos (numa postura de ruptura e acesa vigilância crítica face à 

intuição), permitindo-nos desvendá-los, possibilitando a emergência de sentidos 

atribuídos e a produção de um novo discurso, o decorrente da análise.  

Desta forma, com este procedimento pensamos ter animado um processo de 

investigação, onde algumas categorias ou temas para a análise são sugeridas pelo 

contexto e pelo texto produzido, através dos discursos dos actores sociais, cujas 

verbalizações foram organizadas em torno de categorias de análise, as quais ocupam 

nesse processo um lugar nuclear. 
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No entanto, Vala (1986:111) refere, a propósito, que “a construção de um 

sistema de categorias pode ser feita a priori ou a posteriori, ou ainda através da 

combinação dos dois processos”. Neste sentido, o guião da entrevista obedeceu a 

objectivos que, de certa forma, contribuíram para definir, por si, algumas categorias. 

O processo de categorização consiste na perspectiva de Bardin (1977:37), em 

pôr “uma certa ordem na confusão inicial”, através da ordenação e agrupamento dos 

elementos provenientes dos discursos recolhidos, mas cuja simplificação implica 

algumas regras fundamentais, para não se correr o risco de retirar sentido ou adulterar as 

mensagens, regras essas que deverão obedecer aos critérios de “objectividade, de 

validade e de fidelidade” (Lessard-Hébert et al., 1990:65). 

No que diz respeito ao critério da “objectividade”, este sugere que o investigador 

deve ser independente do processo, enquanto que o critério de “validade” tem a ver com 

a “pertinência dos dados e com a consistência que deve existir entre os objectivos da 

investigação e a recolha de dados” (Erikson, in Lessard-Hébert et al., 1990 :72). Assim 

as categorias devem assumir alguns vínculos com o quadro teórico definido na 

investigação e corresponderem aos objectivos da mesma. Por sua vez, os mesmos 

autores afirmam que, “o critério de fidelidade não incide directamente sobre os dados, 

mas sim sobre as técnicas e instrumentos de medida de observação” (ibidem:80), o que 

implica, neste caso, salvaguardar a possibilidade da utilização da mesma grelha de 

análise.  

No decorrer deste procedimento, aceitamos a sugestão de Bardin (1977:170) 

quando refere que “o discurso não é o produto acabado mas um momento num processo 

de elaboração, com tudo o que isso comporta de contradições, de incoerências, de 

imperfeições”. Neste sentido, assumimos uma postura, designada por Bardin (1977) de 

“vigilância crítica” face ao que as primeiras impressões nos revelam, recorrendo, assim, 

a determinadas técnicas de validação para romper com os implícitos das mesmas e 

desvendar os seus sentidos ocultos. 

Assim, o corpus de análise constituiu para nós um procedimento para entrar na 

apreensão dos significados das narrativas, contudo é importante referir que, neste 

processo, tivemos em conta os critérios de qualidade na interpretação das mesmas, pois 

como refere Bardin (1977), só assim se podem estabelecer boas categorias.  
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Tendo subjacente a necessidade de procedimentos de objectivação impôs-se-nos, 

desta forma, a determinação de categorias obedecendo a um conjunto de características 

que, de acordo com a generalidade da literatura consultada, devem ser exaustivas, em 

número limitado, homogéneas, pertinentes, claramente definidas, objectivas, produtivas 

e exclusivas.  

Contudo, apesar de a exclusividade ser uma qualidade quase unanimemente 

defendida por diversos autores consultados, consideramos, a possibilidade de classificar 

uma mesma unidade em mais do que uma categoria. Assim, apesar da possível 

duplicidade, como Terrasêca (1996:125) sugere, assumimos o enviesamento e perda de 

validade que este procedimento acarreta, mas defendemo-la de forma prudente, tal 

como L’ Écuyer (1990) refere, quando afirma que a exclusão mútua “elimina relações 

reais entre elementos no texto; a classificação de um mesmo enunciado 

simultaneamente em duas categorias melhora a análise das relações existentes entre os 

diferentes elementos do fenómeno estudado; a razão de ser das categorias é juntar o que 

tem o mesmo sentido, e não as mesmas palavras, frases ou enunciados (...)” (in Leite, 

2002:271). 

Neste sentido, a classificação a que procedemos não se rege pela semelhança 

entre palavras ou frases, mas pela similitude dos sentidos que estas transportam, quando 

são destacadas do contexto em que foram produzidas. L’Écuyer (1990:91) considera 

que o risco de as categorias se tornarem sinónimas é nenhum: “(...) se são os dois 

sentidos diferentes contidos num mesmo enunciado que conduzem à sua codificação em 

duas categorias diferentes, não há nenhum perigo de sobreposição nem de sinonímia 

para essas características” (in Terrasêca, 1996:126). 

Assim as categorias foram sendo construídas, de forma a responder às 

qualidades acima enunciadas, mas num processo de diálogo entre os principais 

elementos estruturantes dos significados das unidades de sentido demarcadas e os 

contextos em que foram produzidos. 

No que diz respeito aos procedimentos da análise de conteúdo18, porque 

qualitativa, convém referir que estes não ocorreram de forma sequencial, mas sim 

evoluíram de forma cíclica, implicando um vaivém constante, num universo de avanços 

e recuos para tentar decifrar o conteúdo das narrativas e, simultaneamente, torná-las 

                                                
18 Anexo VI - Tabela de Análise de Conteúdo. 
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mais fluídas, ao limpá-las de emaranhados que emprestam ao texto uma difícil 

interpretação do seu conteúdo.  

Assim, após a organização e tratamento dos dados, realizamos leituras 

sistemáticas, o que nos proporcionou familiarizarmo-nos com a informação recolhida, 

adquirindo assim um desembaraço na capacidade de velejar no material empírico, o que 

por sua vez nos possibilitou ir fixando situações, actores, incidentes críticos, citações ou 

frases carregadas de significado (Marshall e Rossman, in Afonso 2005:120). 

Desta feição, ao desfiar a teia dos discursos, encontramos e desvendamos outros 

sentidos, outras leituras dos discursos e seus significados, possíveis pela leitura e 

releitura do texto que entretanto resultou desta prática de desmontagem dos discursos e 

que Bardin (1977:96) designa como “leitura flutuante” do corpus de análise. 

Igualmente a leitura exaustiva do corpus realizou-se, tal como refere Terrasêca 

(1996:121), com a preocupação “de apreender, não uma soma de respostas de cada 

indivíduo, mas o todo da entrevista, a sua globalidade”, ou seja não abdicamos da visão 

global do conteúdo das narrativas, uma vez que depois de retalhado perde a sua ligação, 

fica desmembrado ou isolado do contexto em que foi criado.  

De acordo com esta especificidade, Afonso (2005:121) designa que a produção 

de categorias de significação, temas e padrões resulta da interacção entre os eixos de 

análise que presidiram à concepção e operacionalização do dispositivo de recolha de 

dados e as regularidades, padrões e tópicos que emergem da leitura analítica dos textos. 

Inclusive, só tem relevância a elaboração e construção de uma categorização por temas, 

resultante das questões centrais das entrevistas, pela possibilidade de articulação que 

oferece e não pela sua segmentação, na medida em que quanto mais se retalha o texto, 

mais dominante se torna a dificuldade em o compreender e interpelar, limitando a sua 

complexidade e riqueza. 

Procedemos assim, após sucessivas leituras, das quais retivemos as ideias 

principais, e pelas quais encontramos unidades de sentido, que permitiram transitar para 

a selecção e definição de categorias de análise, tal como à sua inerente codificação, 

parcelando os discursos por temas próximos ou com o mesmo contexto de significação, 

criando-se assim o núcleo de análise do conteúdo dessas narrativas. 

No entanto, quanto à definição de unidades de classificação, seguimos, de 

acordo com Clapier-Valladon (1980:150), a opção por estabelecer “algumas categorias 
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analíticas que permitem realçar as singularidades” (in Terrasêca, 1996:122) dos textos. 

Ou seja, dentre as várias unidades de texto, optamos pelas unidades de sentido por nos 

parecerem, como aponta Terrasêca (1996:123), “mais susceptíveis de dar conta das 

singularidades dos discursos produzidos pelos indivíduos, pela maior capacidade de pôr 

em evidência as características e a significação real do fenómeno que se estuda, 

permitindo a compreensão da realidade que se quer ir construindo (...)”. 

Neste sentido, Afonso (2005: 122) refere, ainda, que ao segmentar o texto em 

unidades de sentido - o processo de codificação dá origem à produção de um corpus de 

informação trabalhada e organizada substantivamente em função dos objectivos de 

pesquisa. 

Assim, nas primeiras leituras retivemos as ideias principais e por isso, foi 

possível acedermos a unidades de sentido que, por sua vez, implicaram a selecção e 

definição das categorias de análise, em função das quais iniciamos o processo de análise 

das entrevistas. 

Para isso, recorremos a cores diferenciadas para distinguir e destacar as 

diferentes categorias e, posteriormente, procedemos ao recorte e colagem das parcelas 

de texto por cores em cada sector específico, obtendo unidades de significação 

facilmente identificáveis. Portanto, foi a partir destes temas com o mesmo significado, 

que estabelecemos as categorias de análise. Em suma, após a leitura flutuante do 

material, iniciámos o processo de codificação dos dados usando como meta-critério de 

categorização o eixo semântico. Ou seja, fomos diferenciando e reagrupando as 

informações das narrativas por temas com o mesmo significado. 

Salientamos, tal como afirma Leite (2002:270), que o processo categorial foi 

moroso e “a fase de elaboração das categorias talvez seja uma das que mais exige, ao 

investigador ou investigadora, a capacidade para pôr em causa o seu trabalho e a 

predisposição para rever opções e reformulá-las, se for caso disso”. Por sua vez, 

Olabuénaga e Ispizua (1989:196, in Leite, 2002:270) referem que os problemas de 

análise de conteúdo provêm principalmente do tipo de categorização com que se 

classificam os dados de um texto”.  

Entretanto as categorias foram produzidas/confirmadas no próprio exercício da 

análise de conteúdo dos discursos que trouxeram outros implícitos, outras leituras e 

olhares para a concepção da problemática.  
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Em suma, foi através dos procedimentos enunciados que anexamos, separamos e 

relacionamos as ideias das entrevistadas e criamos novas premissas, porque sustentadas 

numa forma específica de olhar o objecto, elaborando e reelaborando a sua apresentação 

ao longo de toda a narrativa desenvolvida, conscientes de que outros olhares, outras 

leituras, significariam outros resultados. Neste processo sentimo-nos como o artista que 

desenha o que conhece e não o que os nossos olhos vêem. Como Bardin (1977:170), só 

nos resta dizer que “o discurso não é um produto acabado mas um momento num 

processo de elaboração, com tudo o que isso comporta de contradições, de incoerências, 

de imperfeições”. 

 

 

5. Discussão dos dados 
 

Nesta etapa do projecto de investigação pretendemos apresentar e conferir 

visibilidade aos discursos das Educadoras de Infância entrevistadas, de forma a 

compreender quais as suas afirmações consensuais, quais as suas afirmações 

contraditórias, quais as suas afirmações singulares e quais as suas afirmações ambíguas.  

Neste sentido, o exercício de interpretação que a análise e a discussão dos dados 

constitui tem subjacente a tentativa de desvendarmos a rede complexa das significações 

das mensagens das entrevistadas, tecendo com os fios da interpretação desses discursos 

um outro rosto e construindo-nos, também, nessa narrativa (Correia, 1998). O que 

pretendemos é compreender como no Jardim de Infância, entendido como um contexto 

educativo singular, se concebe a avaliação, identificando-se e problematizando-se as 

concepções existentes, propósito este que nos conduz a reflectir sobre as finalidades e os 

conteúdos da mesma, assim como sobre os procedimentos, as técnicas, os 

intervenientes, o seu impacto e a sua necessidade no Jardim-de-Infância. 

Entretanto importava abordar, também, os riscos e as potencialidades da 

avaliação como um instrumento de articulação ou de subordinação entre 

actores/contextos educativos diferenciados, tal como as suas implicações quer na 

configuração da identidade pedagógica dos Jardins de Infância quer na identidade 

profissional das Educadoras de Infância.  
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Neste espaço da dissertação é sobre o modo como as entrevistadas concebem e 

representam a avaliação no Jardim de Infância que nos iremos debruçar, na medida em 

que a avaliação permite discutir até que ponto é que este contexto educativo é um 

espaço singular e se é desejável que o seja. Para as entrevistadas, o Jardim-de-Infância 

não só é um contexto específico como um contexto educativo necessário e influente no 

que à educação das crianças diz respeito. É, aliás, em função desta perspectiva tão 

inequivocamente exposta por essas entrevistadas que se inicia a análise e discussão dos 

dados, conferindo visibilidade aos discursos por estas produzidos. Por outro lado, 

importa reconhecer que tal afirmação de princípio é fundamental para se sustentar e 

compreender as suas concepções e as suas análises acerca da avaliação. 

Neste sentido, este capítulo iniciar-se-á pela análise dos argumentos através dos 

quais se afirma o Jardim-de-Infância como um contexto educativo singular, para, em 

seguida, nos debruçarmos sobre as concepções de avaliação que as entrevistadas 

perfilham, os conteúdos que estas mais valorizam, os modos como afirmam 

operacionalizar o processo de avaliação, a participação das crianças neste processo ou o 

tempo que se dedica à avaliação no Jardim-de-Infância. O que se pretende, como já o 

referimos, é afinal poder reflectir sobre as implicações da avaliação na configuração da 

identidade pedagógica dos Jardins de Infância e, consequentemente, na configuração da 

identidade profissional das Educadoras de Infância. 

 

5.1 – O Jardim de Infância como contexto educativo singular19 

 

A afirmação de que o Jardim de Infância é um espaço educativo singular com 

dinâmicas pedagógicas específicas é uma ideia consensual que, de forma distinta, as 

entrevistadas vão afirmando ao longo dos discursos que foram produzindo. Nos 

diferentes tipos de planos argumentativos que é possível identificar destaca-se num 

primeiro momento aquele que invoca o enquadramento legal da Educação de Infância 

como expressão da especificidade deste ciclo educativo. No “Jardim de Infância as coisas 

funcionam segundo moldes diferentes (...) nós somos Educadores de Infância temos as 

Orientações Curriculares” (Ed. A), afirma uma das educadoras, corroborando outras afirmações 

                                                
19 Consultar no Anexo VII – Quadros de Análise e Discussão de dados: o Quadro I, as citações das 
Educadoras Entrevistadas referidas ao longo deste sub-capítulo.  
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que confirmam aquela especificidade em função de um conjunto de enquadramentos legais 

específicos, “nomeadamente a Lei Quadro, as Orientações Curriculares” (Ed. I). 

Se o recurso ao enquadramento legal do Jardim de Infância constitui um dos 

argumentos invocados para afirmar a singularidade deste contexto educativo, não se 

pode deixar de valorizar, a partir dos discursos das entrevistadas, o conjunto de 

argumentos que se constroem em função da especificidade pedagógica relativa ao modo 

de organizar o espaço, o tempo e as actividades no Jardim de Infância, como se constata 

através do seguinte excerto de uma das entrevistas realizadas, onde se valoriza “a rotina 

diária, isto é, os momentos para se fazer as coisas, como o tempo do acolhimento, o tempo das 

actividades em pequeno grupo, o tempo de reflexão, o tempo do almoço, o tempo de reunião em 

grande grupo, o tempo comunitário, onde há convidados que vêm ao jardim ou em que nós 

saímos para o mundo, para estarmos em contacto com o meio.” (Ed. S). É que o Jardim de 

Infância é um espaço onde a criança pode aprender “tudo o que se tenha que aprender, os 

valores, mas de uma maneira imaginária, desenvolvendo muito a fantasia, o sorriso, o bem 

estar... mas sem que a criança deixe de ser criança” (Ed. Mi).  
Eis-nos, assim, perante a confirmação de que a singularidade pedagógica do 

Jardim-de-Infância se constrói, também, por via pedagógica, uma posição que adquire 

uma maior visibilidade, nos discursos das Educadoras de Infância entrevistadas, quando 

estas afirmam a sua especificidade por comparação/oposição ao ciclo educativo 

subsequente, o 1º Ciclo do Ensino Básico. Como se constata, através de afirmações 

como aquela que se passa a transcrever, “(...) o Jardim de Infância é muito específico, não é 

o 1º Ciclo (...) nós somos diferentes e também trabalhamos de forma diferente, até o espaço da 

sala é diferente, porque não temos carteiras todas viradas para um quadro (...) Nós temos áreas 

diferentes para desenvolver, competências diferentes e isso é interdisciplinar e é trabalhado de 

forma integrada (...) não damos matemática às nove horas da manhã, nem damos Português às 

dez horas, nem damos meio físico às onze horas”(Ed. C). Ou seja, o Jardim de Infância 

afirma-se como um contexto educativo com identidade própria, também, quando se 

distingue de uma Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico, nomeadamente no que diz 

respeito ao currículo prescrito, bem como à importância da formalização dos tempos de 

trabalho e à qual as Educadoras respondem expondo as suas formas de estar e educar no 

Jardim de Infância que passam pela centralidade da experiência das crianças e das 

situações que as mobilizam, assim como pela abertura ao mundo e à presença de outros 

actores educativos, já que é fundamental as várias partes identificarem-se e estarem 
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implicadas nas actividades do Jardim-de-Infância, “a criança, as famílias, o Educador e o 

meio” (Ed. I). 

Pode concluir-se, a partir da análise dos discursos das entrevistadas, que o 

Jardim de Infância é o que é porque não é a Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico. Como 

afirma a entrevistada D, “ não temos um Plano Curricular de Turma (...) não temos uma 

turma, temos um grupo de crianças com quem trabalhamos e não temos um Projecto 

Curricular, mas sim Orientações Curriculares, que estão por trás, de toda a nossa prática 

como Educadores de Infância (...) o Projecto Curricular não existe no Jardim de Infância, 

existe sim, um Projecto Pedagógico” (Ed. A). 
Entretanto a Educadora de Infância S corrobora esta afirmação dizendo que 

“importamos para o Jardim de Infância aquilo que os meninos sabem e que trazem de fora, não 

faz sentido termos um Jardim de Infância separado da realidade exterior, da sociedade, logo 

tem que ser esse o objectivo, conviver com as realidades que temos. Viver no Jardim de 

Infância, é proporcionar experiências variadas que tenham a ver com a vida (…) porque o 

Jardim de Infância é uma escola da vida (...) não podemos proporcionar no Jardim de Infância 

uma vida de “faz de conta”, uma vida simulacro (...) estamos a prepará-los para a vida, para 

os valores” (Ed. S) e é através das reuniões que “os próprios pais participam (…) e tomam 

conhecimento do trabalho que as crianças fazem dentro do Jardim de Infância, sabem quais 

são os objectivos e que tipo de competências nós pretendemos desenvolver” (Ed. M). 
O que poderá explicar este tipo de linha argumentativa utilizado, reiteradamente, 

pelas entrevistadas? 

 Será, como apontava Parente (2004), devido à falta de visibilidade a que este 

sector sempre esteve sujeito, tornando-se, por isso, mais fácil definir as suas 

especificidades através da comparação/confronto com um ciclo educativo que lhe é 

próximo, mas que acaba por ser objecto de um maior reconhecimento social? Será que 

face à integração dos Jardins de Infância nos Agrupamentos de Escolas, se receia a 

desvalorização das suas singularidades em nome de regulamentos que procuram 

uniformizar procedimentos, tratando todos os contextos educativos como se fossem um 

só, sem atender à sua diversidade?  

Será que a necessidade de se distinguir da organização e das práticas educativas 

que têm lugar nas escolas do 1º Ciclo se deve a uma relação marcada por equívocos e 

tensões entre estas Escolas e os Jardins de Infância? 
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Do conjunto de afirmações consensuais, expressas pelas Educadoras de Infância 

entrevistadas acerca da especificidade dos contextos onde intervêm, é possível 

constatarmos a existência de algumas afirmações que apontam para algumas mudanças 

nas práticas, as quais contrariam as especificidades defendidas pelas Educadoras 

nomeadamente a nível do modo de conceber e operacionalizar a avaliação, o que parece 

confirmar o mal-estar atrás referido, relativamente à integração dos Jardins-de-Infância 

nos agrupamentos. Um mal-estar que é acentuado pela utilização de documentos 

estandardizados e pela unificação de procedimentos face à avaliação que não respeitam 

o tipo de trabalho e de crianças que esse contexto acolhe. Tal como refere a Educadora 

Mi “o Jardim de Infância não é o que era, a gente planificava, reformulava a nossa 

planificação, mas o registo, a observação, a avaliação no Pré-escolar foi sempre uma coisa 

difícil (...) é uma coisa que está a ser exigida no Pré-Escolar, que a grande parte de nós, acaba 

por fazer uma avaliação talvez perigosa! Porque, sobretudo no Pré-Escolar, é muito difícil, 

porque a criança está diariamente, semanalmente a evoluir ou a regredir” (Ed. Mi.)  
Assim, a avaliação no Jardim de Infância é outro dos traços distintivos deste 

contexto educativo face aos outros contextos contíguos. É que a avaliação, para as 

entrevistadas, “tem subjacente uma metodologia interpretativa e descritiva das aprendizagens 

das crianças” (Ed. I), definindo-se como uma “avaliação contínua e integrada que contempla 

todos os saberes, que não valoriza um saber mais do que o outro, é uma avaliação que coloca 

em primeiro lugar o educando” (Ed. C). Avaliar no Jardim de Infância é uma operação 

distinta da avaliação que ocorre nas escolas, já que se tem que “ir analisando e 

observando o comportamento e desenvolvimento das crianças (…) em cada uma das áreas de 

desenvolvimento tendo sempre em conta as Orientações curriculares (…) através de um registo 

muito específico nos momentos em que elas estão a funcionar livremente e de uma forma 

dispersa pelas diferentes áreas onde escolheram estar a trabalhar na brincadeira e que eu 

entro na brincadeira e vou recolhendo a informação daí” (Ed. A). 

Entretanto as Educadoras afirmam a especificidade dos modos de realizar a 

avaliação por comparação nomeadamente com os instrumentos utilizados noutros níveis 

de ensino, nomeadamente e mais uma vez no 1º Ciclo do Ensino Básico. Efectivamente 

transparece “uma preocupação muito grande no que diz respeito a esta singularidade que é 

anulada, esta massificação que está a ser inventada e a este prejuízo para o desenvolvimento 

das crianças devido à forma como estão a ser elaborados os instrumentos de avaliação nalguns 

Agrupamentos. É que “muitos instrumentos de avaliação para a Educação de Infância são 



 
 
 

A Avaliação no Jardim de Infância 
_____________________________________________________________________________________ 
 

100 

construídos nos mesmos moldes e com os mesmos pressupostos que os instrumentos de 

avaliação criados para avaliar as crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico (…) tenho um receio 

fundado, não é infundado de que as práticas dos Educadores se assemelhem às práticas dos 

Professores do 1º Ciclo, nomeadamente aqueles que têm o 1º ano de escolaridade, ou seja, que 

esteja a emergir a institucionalização do ano zero da escolaridade, isto no que se reporta às 

crianças dos cinco, seis anos a frequentar os Jardins de Infância (…) aí teríamos uma 

avaliação próxima do 1º Ciclo (…) e temos tudo a perder nomeadamente aqueles que acreditam 

na Educação de Infância” (Ed. I). 

Para as Educadoras de Infância a avaliação que se realiza no Jardim de Infância 

“(…) é diferente da avaliação dos outros Ciclos ou níveis de ensino (Ed. S e Ed. M), “(...) é 

uma avaliação muito na base da observação, da reflexão, da planificação” (Ed. M), é, também, 

uma avaliação especificamente “pensada para o Pré-Escolar e é diferente, porque de facto nos 

outros Ciclos a avaliação é só com um fim prescritivo e no Pré-Escolar lutamos muito para que 

não seja assim, para que a avaliação não incida só sobre o que são as crianças (…) a 

avaliação tem que ser de um ambiente pedagógico (…) não conseguimos isolar o 

desenvolvimento da criança de todo o ambiente educativo e. como não temos de passá-la de 

ano ou de nível (...)  não faz sentido uma avaliação escolarizante (Ed. S) e faz menos sentido 

ainda segundo as Educadoras de Infância “continuarmos a fazer fichas iguais ao 1º Ciclo, a 

fazer grafismos, a fazer letrinhas, e mais, a avaliar parecido com eles, aí ficamos iguais ao 1º 

Ciclo e depois não podemos defender aquilo em que acreditamos (...) o desenvolvimento 

integral e harmonioso da criança (...) a avaliação no Jardim de Infância (...) tem que ser 

obrigatoriamente diferente da avaliação realizada no 1º Ciclo, se os meninos fazem coisas 

diferentes, a avaliação tem que ser obrigatoriamente diferente! (...) a avaliação que temos 

construído e negociado, não encaixa na dinâmica do 1º Ciclo” (Ed. C). 
Em suma, é possível constatarmos que, neste contexto educativo, existiram 

alterações no domínio da avaliação que afectam, segundo as entrevistadas, a identidade 

educativa dos Jardins-de-Infância, sobretudo, após, a integração nos Agrupamentos de 

Escolas. Perante este tipo de posicionamento convém, no entanto, interpelar os sentidos 

do mesmo. A afirmação da especificidade da avaliação não poderá significar a 

desvalorização ou mesmo a recusa da avaliação num contexto educativo que é definido 

como um contexto próximo, do ponto de vista das suas propriedades, dos contextos 

educativos não-formais? Quais as implicações de uma tal perspectiva? Como é que as 

entrevistadas se sentem perante o fenómeno da avaliação?  

É no próximo sub-capítulo que iremos enfrentar este conjunto de questões.  
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5.2 – A avaliação no Jardim de Infância20 

 

A que é que se referem as entrevistadas quando falam de avaliação? É para 

conhecermos o modo como as entrevistadas percepcionam o seu sentido e finalidades, 

ou seja, o objecto e o conteúdo da avaliação no Jardim-de-Infância que decidimos 

confrontar essas entrevistadas com essa questão.  

De um modo geral, pode considerar-se que há um conjunto de concepções que 

se afirmam pela sua consensualidade nos discursos das educadoras de infância 

entrevistadas. 

Para essas Educadoras de Infância avaliar no Jardim de infância concebe-se 

como um “processo fundamental que decorre de uma triangulação entre o passado do sujeito, 

entre aquilo que ele já sabe, o presente que se está a construir e o futuro que se pretende 

alcançar (…) portanto estamos a falar de uma avaliação formativa que decorre de campos de 

observação diversificados” (Ed. I), onde se reflecte “sobre o que se passou, assim é algo que 

decorre no tempo e não só, é relativo aos factos, às pessoas, ao trabalho, com o fim de pensar 

as práticas pedagógicas, observar o que se passa, para modificar aquilo que não está tão bem 

(…) é um processo(…)” (Ed. S) “que tem que ser partilhado entre o Educador e o Educando, 

em que se tenta perceber o desenvolvimento de cada criança” (Ed. C) “em cada uma das áreas 

de desenvolvimento, tendo sempre em conta as Orientações Curriculares”(Ed. A), ou seja, 

passa por “ir analisando e observando no que é que eles já evoluíram/não evoluíram, em que 

caminho estão a seguir e quais as dificuldades que têm para que se tente com o trabalho, ir 

ajudando a ultrapassar essas dificuldades” (Ed. A) concebendo um leque de “estratégias a 

utilizar no futuro para desenvolver competências ou capacidades que não estão tão 

desenvolvidas”(Ed. C), procurando conhecer “as nossas crianças e ajudá-las a conhecerem-se 

a elas próprias, o que quer dizer que temos que as pôr a participar no processo de avaliação” 

(Ed. S). 

 Em suma, face aos discursos transcritos torna-se possível afirmar que, pelo 

menos do ponto de vista da concepção, as entrevistadas entendem a avaliação no 

Jardim-de-Infância como uma avaliação de tipo formativo. 

Sendo este um facto a ter em conta, constata-se que existe um conjunto de 

afirmações singulares neste campo que expressam o que pode ser considerado como um 
                                                
20 Consultar no Anexo VII – Quadros de Análise e Discussão de Dados: o Quadro II - A, as citações das 
Educadoras Entrevistadas referidas ao longo deste sub-capítulo.  
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certo mal-estar de algumas das entrevistadas face ao acto de avaliar, o qual é visível no 

que as Educadoras sentem ou deixam transparecer através das suas narrativas face à 

conceptualização e aplicação da avaliação na Educação de Infância. Assim a “avaliação, 

é um assunto muito pertinente que perturba muito as Educadoras, que as deixa muito inquietas, 

elas têm muitas inseguranças, estão muito preocupadas, ouvem muitas coisas e portanto 

sentem-se muito incomodadas. Nós falámos muitas vezes sobre isso nas reuniões” (Ed. S). É 

este tipo de perplexidade que se sente, também, no discurso da entrevistada Mi. Para 

esta, “a avaliação é uma coisa que nos está a ser exigida no Pré-Escolar (…) mas a avaliação 

no Pré-escolar, foi sempre uma coisa difícil (...) tenho muito pouca prática em termos de 

avaliar... é sempre muito difícil para mim, a avaliação é sobretudo o que me atrapalha mais 

(...) realizo-a embora tenha muita dificuldade em trabalhá-la em ordenar, em termos de 

instrumentos de escrita, a recolha que faço de toda a informação que avalio (...) aquela 

avaliação escrita, que nos dá muito que fazer e que nós não temos tempo para o fazer (…) há 

quem consiga e quem não consiga (…) não sei… porque avaliar é difícil, muitas de nós 

perdemo-nos” (Ed. Mi). Uma perplexidade que está presente no discurso da Educadora C 

quando esta afirma que “comecei por apalpar terreno no início (...) é um processo que ainda 

está em construção (...) Portanto estes anos todos tenho vindo a tentar (...) encontrar o melhor 

caminho e andei uns anos um bocadinho às escuras e não sabia…” (Ed. C) 

 Em suma, apesar da afirmação da dimensão formativa da avaliação no Jardim-

de-Infância, há que reconhecer que a avaliação, neste âmbito, é uma problemática que 

põe em evidência os diferentes modos de conceber a avaliação, subentendendo-se, 

então, a existência de “campos de observação diversificados (...) considerando as várias 

identidades profissionais em presença (...) a diversidade das práticas pedagógicas e 

fundamentalmente, a forma diversa como cada Educador vê o mundo e vê a educação, ou seja, 

aquilo que eu designo de cosmovisão ou de cosmovisões que são diferenciadas” (Ed. I). 
Compreende-se através da leitura destes discursos que a avaliação, “mais do que 

um processo de natureza técnica e asséptica, é uma actividade que integra dimensões 

psicológicas, políticas e morais” (Guerra, 2003:107), as quais envolvem, por sua vez, 

diferentes formas de pensar e compreender a avaliação e das quais as Educadoras não se 

podem alhear. Portanto, “qualquer que seja a maneira como se compreenda a 

avaliação, as definições são múltiplas” (Barlow, 2006:5-8), mas, entretanto, permitem- 

-nos conhecer as concepções que sustentam as opções educativas e avaliativas 

desenvolvidas neste caso pelas Educadoras de Infância, confirmando-se que “o 
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posicionamento de cada um é função de sua filosofia da educação e da análise da 

conjuntura” (ibidem:125-126). 

No que diz respeito às finalidades da avaliação21 verificamos que estas se 

coadunam com as formas de conceber a avaliação e com os sentidos que lhe são 

atribuídos pelos sujeitos. No caso da Educação de Infância, as entrevistadas afirmam a 

importância de se conceber a avaliação como um instrumento formativo. Ou seja, para 

estas a avaliação tem por finalidades “apoiar a planificação (…) é uma forma de parar e 

reformular a nossa planificação, para a melhora do processo, do grupo e da evolução da 

criança e essa reflexão trás mudar de atitude regularmente ao longo do processo (…) porque 

ela muda-se em relação ao ponto em que está a criança” (Ed. Mi), portanto “ao reformular 

avalia-se e isto implica reajustes permanentes (Ed. I), “no sentido de novos rumos… de 

melhorar o processo de ensino-aprendizagem (…), perante os resultados da avaliação tenho a 

noção daquilo que aquele menino já conseguiu” (Ed. C), “se estou a ir pelo caminho certo, se 

tenho que mudar a rota” (Ed. A). Ou seja, o acto de avaliar, de acordo com esta 

perspectiva, não pode deixar de ser visto como um acto de monitorização das 

actividades educativas que se propõem às crianças, já que se observa “(...) o que se passa, 

para modificar aquilo que não está tão bem e isso é que nos vai dar o conhecimento do 

desenvolvimento das crianças (…) avaliar tudo, para conseguirmos perceber o que estamos a 

fazer, o que se passa à nossa volta, para auscultar o processo de melhoramento, de 

conhecimento mais aprofundado (…)a avaliação no Jardim de Infância serve, como na nossa 

vida, para tudo, porque nós só fazendo um ponto da situação é que conseguimos avançar (...) O 

objectivo da avaliação é conhecer-se aquilo que nós estamos a fazer e os meninos” (Ed. S). “ É 

muito importante que haja estes momentos de observação, para reflexão e reformulação, para 

tornar a fazer, para mudar, reformular, para tomar decisões de fazer mais e melhor” (Ed. M). 

Neste sentido, a avaliação pode ter múltiplas e simultâneas funções, uma vez que 

permite às Educadoras de Infância, de acordo com Barlow (2006: 14), “melhorar o 

desenrolar da acção e torná-la mais condizente com seu projecto”, mas também 

observar “o nível de conhecimentos ou de habilidades do aluno, identificar suas 

capacidades ou suas dificuldades e controlar seus progressos” (ibidem:112)  

Esta forma de entender o processo avaliativo vai de encontro à concepção 

veiculada por Guerra (2003:5-9), quando este aponta a avaliação “como um caminho 

                                                
21 Consultar no Anexo VII – Quadros de Análise e Discussão de Dados: o Quadro II- B, as citações das 
Educadoras Entrevistadas referidas ao longo deste sub-capítulo.  
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para a aprendizagem que nos facilita entender o que sucede, rectificar o rumo, 

reconhecer os erros e melhorar as práticas”, o que, aliás, é afirmado de forma 

inequívoca por algumas educadoras quando estas consideram que “se não reflectir sobre a 

minha prática eu não sei se estou a fazer uma boa prática e se é o melhor para aqueles meninos 

e para aquele grupo de crianças” (Ed. C), portanto “avalio se de facto as estratégias que eu 

estou a utilizar ou seleccionei para atingir determinados fins com aquelas crianças se estão a 

ter ou não bons resultados, se estou a ir no caminho certo” (Ed. A) para que possa assim, 

“melhorar a prática e desenvolver as crianças proporcionando momentos de desenvolvimento 

sempre mais ricos e nós só podemos partir para um momento de avaliação rico, se 

percebermos o que é que estamos a fazer (…) com os resultados da avaliação aí é que eu posso 

ou não mudar a minha prática pedagógica” (Ed. S). 

Retratando este conjunto de discursos a valorização de uma avaliação de tipo 

formativo, não deixa de se sentir, contudo, nalguns discursos, ainda que menos 

expressivos do que os anteriores, a necessidade da avaliação se afirmar pela sua vertente 

sumativa. Tal como refere a entrevistada M “nós delineamos determinados objectivos para 

as crianças atingirem determinadas competências, de acordo com as suas características… e 

depois vemos se atingimos se não” (Ed. M). Trata-se de um posicionamento que não é, 

todavia, incompatível com a perspectiva formativa acerca da avaliação, já que no 

Jardim-de-Infância o que é importante, segundo as entrevistadas, não parece ser tanto o 

modo como estas se enquadram conceptualmente no campo da avaliação, mas o facto de 

a avaliação ser uma “avaliação mais personalizada e sensível às diferenças” (Guerra, 

2003:117), uma vez que “partindo de onde as crianças estão” (Ed. Mi) as Educadoras usam a 

avaliação para “sabermos quem somos, quem temos, como são e se houve melhorias” (Ed. M) 

ou se cada uma das crianças se desenvolveu, procurando compreender, através do 

máximo de informações e do acompanhamento do processo educativo, reflectir e tomar 

decisões no sentido da melhoria e reformulação permanente das práticas com o intuito 

de “tornar o aluno cada vez mais o autor de suas aprendizagens” (Hadji, 2001: 63), 

privilegiando-se, assim, a finalidade principal da avaliação formativa que ocorre no 

Jardim de Infância e, eventualmente, de uma avaliação formadora quando se abre 

espaço para “conhecermos as nossas crianças e ajudá-las a conhecerem-se a elas próprias, o 

que quer dizer que temos que as pôr a participar no processo de avaliação” (Ed. S).  

Até que ponto é que nos discursos das entrevistadas a referência à avaliação 

formativa admite a dimensão formadora da mesma? É uma questão a explorar neste 
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trabalho, na medida em que necessita de ser objecto de uma reflexão mais profunda e 

sustentada.  

 

5.3 - Os conteúdos da avaliação no Jardim-de-Infância22 

 

No que diz respeito ao objecto da avaliação, constatamos que é consensual, para 

todas as Educadoras de Infância entrevistadas, que esta se debruça sobre “o processo de 

ensino-aprendizagem de cada criança” (Ed. C), tendo em conta “três eixos fundamentais, a 

área da formação pessoal e social, a área do conhecimento do mundo e a área de expressão e 

comunicação (…) que estão instituídos nas Orientações Curriculares” (Ed. I). Assim, a 

avaliação não se centra exclusivamente na “observação da criança” ou do grupo face “às 

diferentes áreas de desenvolvimento” (Ed. Mi) mas também noutros aspectos como “a relação 

com os pais, com as crianças, a metodologia e o caminho que estou a percorrer com eles” (Ed. 

A), tal como a “organização do espaço, do tempo, o modo como as crianças reagem aos 

materiais, como se apropriam dos registos e da informação que está ao dispor na sala e que a 

Educadora faz com eles, nos mapas que proporcionam uma monitorização constante do 

trabalho” (Ed. S) e incide ainda sobre “o próprio projecto (…) e sobre as actividades propostas 

pelo Plano Anual de Actividades (…) e tem que se entregar no Conselho Executivo à nossa 

Vice-Presidente, que é coordenadora do Pré-Escolar, a avaliação do nosso trabalho” (Ed. M). 

Especificamente a Educadora A refere que “o próprio agrupamento também tem e pede uma 

avaliação do currículo e também da postura do Educador face ao currículo (…) numa grelha 

por cruz” (Ed. A). 

Os conteúdos da avaliação, como se constata, é provavelmente um das temáticas 

onde a influência dos modelos pedagógicos que sustentam as práticas dos educadores 

no campo em análise se faz sentir com mais acuidade.  
A entrevistada S enfrenta esta questão refugiando-se nas Orientações Curriculares da 

Educação Pré-Escolar. Para ela, a avaliação diz respeito a “todas as áreas que estão 

preconizadas nas Orientações Curriculares e portanto damos igual relevo a todas, tanto às 

expressões, como à matemática, como à língua, como ao conhecimento do mundo, como às 

ciências…” (Ed. S). A Educadora Mi, por seu turno, entra em contradição quando diz: 

“não valorizo mais uma do que outra ou toco nelas todas ou destaco mais um conhecimento do 

mundo ou um aspecto científico” (Ed. Mi), enquanto a Educadora C assume uma posição 
                                                
22 Consultar no Anexo VII – Quadros de Análise e Discussão dos Dados: o Quadro II – C, as citações das 
Educadoras Entrevistadas referidas ao longo deste sub-capítulo. 
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singular quando afirma que “inicialmente responderia que são todas por igual, mas é 

mentira, eu valorizo muito mais a área da formação pessoal e social, do que todas as outras 

(…) nós temos que construir a nossa identidade pessoal e a nossa identidade colectiva, de 

comunidade e depois é que passamos para as outras áreas” (Ed. C).  
Portanto esta concepção leva-nos a afirmar que o tipo de operações intelectuais e 

comportamentais tal como o tipo de conhecimentos a valorizar, depende dos “critérios 

fixados pelo avaliador” (Guerra, 2003: 110), ou seja, neste caso, depende quer das 

concepções e dos modelos de acção pedagógica perfilhados pelas Educadoras, quer dos 

regulamentos específicos dos Agrupamentos aos quais estas pertencem, mais do que dos 

programas oficiais ou das declarações de intenções dos documentos criados para o 

efeito.  

Esta questão leva-nos a interrogar de que dimensões da avaliação estamos a 

falar, no que diz respeito à avaliação que se desenvolve no Jardim de Infância. Isto é, se 

assistimos a um maior ênfase na avaliação de conhecimentos académicos face aos 

instrumentos e “processos de avaliação criados por alguns Agrupamentos e que foram 

definidos de uma forma mimética ao 1º Ciclo do Ensino Básico” (Ed. I) ou, se pelo contrário, 

se valorizam outras dimensões da aprendizagem, em função das quais se concebe uma 

avaliação diversificada e contextualizada, a qual está atenta às atitudes, aos valores, aos 

conhecimentos e destrezas e que tem em conta o contexto e o sujeito da avaliação. Uma 

avaliação que, em suma, se define como um acto de pilotagem da acção educativa dos 

educadores. 

No que diz respeito a esta particularidade, as entrevistadas afirmam, de um 

modo geral, o seu distanciamento face aos tipos de conteúdos que tendem a configurar a 

avaliação nas escolas para valorizar o que pode ser considerado como competências de 

vida, tal como se depreende de afirmações, como esta que se retrata, da autoria da 

entrevistada C, a qual considera que não valoriza “ mais as áreas académicas, os saberes 

escolares que eles vão ter no ano a seguir, é muito mais importante que o menino saiba dizer 

desculpa, por favor e obrigado e que saiba negociar conflitos do que saber escrever o nome já 

no Jardim de Infância ou que saiba ler” (Ed. C). A Educadora A corrobora, de algum modo, 

este posicionamento quando nos disse que “às académicas dou a importância que eu acho 

que elas têm, aos miúdos principalmente aqueles que vão sair do Jardim de Infância e 

começam a ter o entusiasmo de escrever as letras e os números (…) eu tento satisfazer essa 

curiosidade mas ressalvando sempre que não tenham pressa que as letras e os números são 
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para aprender quando chegarem à escola do 1º Ciclo, que esse é o trabalho que eles terão 

quando forem para a escola e portanto a minha função não é essa, nem é isso que eu quero que 

eles façam ali (…) não lhes nego mas também não estimulo (…) e digo-lhes mesmo, se vocês 

aprenderem agora depois para o ano não têm nada para aprender (…) tento preparar todo o 

caminho para que eles depois tenham uma boa aprendizagem académica (…) em termos de 

Jardim de Infância quero que eles tenham um desenvolvimento o mais pleno possível” (Ed. A).  

A julgar por estes depoimentos confirma-se, mais uma vez, que as entrevistadas 

assumem uma concepção singular acerca da avaliação no Jardim-de-Infância, mesmo do 

ponto de vista dos objectos da avaliação, o que, afinal, é congruente com o que temos 

vindo a evidenciar até aqui, a partir dos discursos das entrevistadas. Sendo esta uma 

questão de princípio, importa, agora, compreender como tal perspectiva é afectada pela 

inserção dos Jardins de Infância nos Agrupamentos de Escolas. É, por isso, que 

consideramos ser importante conhecer e abordar os modos como as entrevistadas 

desenvolvem os respectivos projectos de avaliação nos contextos educativos onde 

trabalham. 

 

 

5.4 – A operacionalização da avaliação no Jardim de Infância 

 

Segundo Guerra (2003:107) a avaliação “está condicionada por disposições 

legais, impregnadas de uma filosofia que atribui sentido à forma de praticar a 

avaliação, que a inspiram e a regulam… e que uniformizam os momentos, a 

nomenclatura e os conteúdos da avaliação”. No que diz respeito ao contexto educativo 

em estudo existem documentos orientadores específicos desta prática já referenciados 

no enquadramento teórico. Importa, assim, perceber através das narrativas das 

educadoras até que ponto estes princípios são respeitados e se coadunam com as 

mudanças e as transformações organizacionais a que os Jardins-de-Infância têm vindo a 

ser sujeitos. 
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5.4.1 - Procedimentos de avaliação23 

 

No que diz respeito aos procedimentos de avaliação implementados verificamos, 

através dos discursos das Educadoras, que nos confrontamos com um mundo plural e 

até contraditório. Constata-se a posição daquelas educadoras que valorizam a utilização 

do dispositivo de avaliação que o portefólio constitui. São as entrevistadas C, S e M que 

o referem como um dossier representativo dos trabalhos mais significativos das 

crianças, através do qual se visa expressar parte do que se realiza no quotidiano do 

Jardim de Infância, permitindo, ainda e igualmente, observar a linha de progresso de 

suas realizações. Trata-se de uma questão que merece alguma atenção, na medida em 

que convém compreender os pressupostos e as implicações pedagógicas de uma tal 

opção, nomeadamente quando se parte do princípio que esta opção permite que as 

crianças participem de uma forma implicada no processo de avaliação. Ou seja, a 

utilização do portefólio pressupõe que as crianças cooperam na definição do juízo de 

valor ou mérito da sua aprendizagem construindo assim critérios de avaliação que lhe 

possibilitam tomar consciência da sua evolução. Salinas (2004, 106), a este respeito, 

refere que esta pasta de trabalhos significativos ajuda a perceber o “modo como o aluno 

avalia a sua aprendizagem (...) mas só se a observarmos como uma evidência dos 

processos de mudança e crescimento intelectual na criança e não apenas como uma 

vitrina de produtos de aprendizagem”. Assim, até que ponto é que a referência à 

utilização do portefólio corresponde à primeira opção referida por Salinas ou à segunda 

dessas opções. Pelos discursos das entrevistadas C, que refere que tem “dois processos 

paralelos, por um lado a ficha de observação e desenvolvimento de cada criança e por outro 

lado para complementar, o portefólio que me permite em conjunto com os meninos trabalhar a 

avaliação ” (Ed. C), e das Educadoras S e M, que referem, por seu turno, utilizar o 

portefólio como forma de “combinar com as crianças que tipos de trabalhos são os mais 

significativos” (Ed. S) permitindo assim realizar uma “avaliação diferenciada, ou seja, uma 

avaliação individual e uma avaliação do grupo de crianças” (Ed. S), constata-se que é a 

segunda opção atrás enunciada que parece ser aquela que as entrevistadas perfilham. 

Neste caso, afirmar-se-ia, deste modo, a existência de procedimentos de avaliação que 
                                                
23 Consultar no Anexo VII – Quadros de Análise e Discussão de Dados: o Quadro II - D, as citações das 
Educadoras Entrevistadas referidas ao longo deste sub-capítulo. 
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valorizam uma avaliação de tipo contínuo, formativo e formador, a qual evidencia a 

importância de avaliar o desempenho contextualizado das crianças numa perspectiva 

que se afirma pela sua dimensão sistémica. 

Se este posicionamento corresponde a um tipo de avaliação que se adequa aos 

discursos das entrevistadas relativamente à singularidade educativa dos Jardins de 

Infância, há que reconhecer uma outra postura a que as educadoras deste estudo se 

referem. Trata-se da postura subsequente à sua subordinação institucional, neste âmbito, 

às exigências pedagógicas que no seio dos Agrupamentos de Escolas se estabelecem. 

Tal como referem as educadoras A e M, há procedimentos de avaliação específicos que 

têm de “cumprir porque estão integradas num Agrupamento e há uma ficha que está criada 

que é entregue depois ao Conselho Executivo” (Ed. A). Essa “grelha de observação é comum a 

todos os Jardins de Infância” (Ed. M) do Agrupamento. No caso da Educadora Mi, esta 

refere que “essas grelhas lhes foram dadas pelo Agrupamento” e foram concebidas “com os 

melhores itens e que é fruto de um trabalho a nível de Faculdade de Psicologia” (Ed. Mi). Há, 

no entanto, educadoras que, no seio dos agrupamentos, referem outras experiências, 

neste âmbito, como, por exemplo, combinar “estratégias de avaliação a serem 

desenvolvidas por todas, em todos os Jardins de Infância” (…) “fazendo muitos registos de 

ocorrências significativas” (Ed. S) ou em “grelha porque este ano, as outras três colegas são 

novas no agrupamento e todas achamos muito mais interessante fazer um registo escrito” (Ed. 

C). 

Constata-se que a integração nos agrupamentos de escolas pode ser um 

obstáculo à afirmação dos Jardins-de-Infância como um contexto educativo e 

pedagógico específico, ainda que, noutros contextos, essa integração não pareça surtir o 

mesmo efeito, já que, a julgar pelos discursos das entrevistadas, é possível que essa 

integração potencie sinergias entre as profissionais que intervêm nesses contextos 

educativos24. De igual modo, pode afirmar-se que aquela integração não conduz, em 

todas as situações, a procedimentos coercivos, como se depreende, aliás, do testemunho 

da Educadora S que não confirma a multiplicidade de “experiências diferentes quanto à 

avaliação” (Ed. S), como confirma, também, que “ há colegas que vinham habituadas a 

preencher uma ficha que lhes era dada pelo Conselho Executivo (…) contudo neste 

agrupamento combinámos como é que podíamos fazer a avaliação portanto não houve 

                                                
24 Trata-se de uma questão pertinente, a qual, contudo, obriga ao desenvolvimento de um trabalho sujeito 
a finalidades diferentes daquelas que esta dissertação persegue.  
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nenhuma ficha imposta” (Ed. S). Eis-nos perante uma situação que é confirmada, de certa 

maneira, pela Educadora I quando esta refere, especificamente, que a construção dos 

“instrumentos de avaliação do Agrupamento não foram muito fáceis ou pacíficos (…) isto é, 

embora tenham sido construídos em Conselho de Docentes (…) sofreram alguma pressão por 

parte dos Órgãos Executivos (…) assim houve aqui o apelo a pontos de encontro que 

permitissem a sua construção (…), foi um processo longo de grande reflexão e de grande 

discussão mas finalmente o produto aconteceu” (Ed. I). Se há que reconhecer que há 

processos de avaliação que são burocraticamente condicionados, há que reconhecer, 

também, que há processos de avaliação que permitem às educadoras assumirem 

margens de decisão bastante amplas, do mesmo modo que também é possível confirmar 

que há tentativas de um trabalho de reflexão colectiva sobre a avaliação que tanto pode 

resultar numa estratégia de controlo e uniformização, como pode conduzir à afirmação 

de processos de concertação que se distinguem dos anteriores devido ao facto de 

possibilitarem o reconhecimento das especificidades da acção educativa no seio dos 

Jardins de Infância envolvidos25. 

Constata-se, assim, que há não só uma visível diversidade de procedimentos que 

caracterizam o processo de avaliação desenvolvido pelas Educadoras, como, ainda, que 

há educadoras que vivem, hoje, processos de descoberta e de procura no domínio da 

operacionalização da avaliação, como o depoimento da Educadora C o confirma, 

quando diz que já tentou “de muitas maneiras diferentes” (Ed. C).  

No domínio dos procedimentos relativos ao processo de operacionalização da 

avaliação há duas questões que transparecem dos discursos das entrevistadas, uma, de 

natureza mais particular, que tem a ver com o uso das grelhas da avaliação26 e outra que 

tem a ver com a relação entre esses procedimentos e os modelos pedagógicos que as 

educadoras perfilham. 

No que diz respeito ao uso de grelhas de avaliação, algumas das Educadoras não 

se manifestam a favor da sua aplicação, nomeadamente a Educadora C, a qual justifica a 

sua opinião dizendo: “aquilo não me satisfazia, porque eu preenchia mas achei que no fim, 

ficava a saber o mesmo acerca dos meninos”. A Educadora A, por sua vez, acrescenta, 

ainda, que a grelha coloca “a maioria das crianças independentemente das idades na cruz do 

                                                
25 Não seria possível num trabalho desta natureza enfrentar esta problemática que, contudo, cremos poder 
constituir uma problemática pertinente e capaz de inspirar outros projectos de investigação.  
26 Consultar o Anexo V – Instrumentos de avaliação dos Jardins de Infância dos Agrupamentos 
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meio (…) portanto quase todos acabam por ter por ali fora a mesma avaliação” apesar de 

cada criança ser e ter um processo de desenvolvimento único e portanto diferente. 

Assim um “dos ses da grelha de avaliação, que neste momento está em vigor no agrupamento, 

é essa grelha não dar visibilidade ao que é avaliar no Jardim de Infância” (Ed. A). Para além 

de ser “uma grelha que logo pela aparência está muito próxima das grelhas do 1º Ciclo, o tipo 

de estrutura e de registo é muito semelhante e concluí, quando estive a fazer a avaliação 

trimestral, que de facto não me serve (…) não é uma grelha adequada para todas as crianças 

de Jardim de Infância dos três aos cinco anos porque é uma grelha que avalia por 

competências, como usam agora a terminologia mas que depois algumas delas não são 

específicas para as crianças de três anos (…) e têm níveis de desenvolvimento que não estão 

diferenciados” (Ed. A). Trata-se de uma perspectiva que é coerente com o distanciamento 

proclamado pelas educadoras relativamente quer a um tipo estandartizado de avaliação, 

quer ao modelo educativo perfilhado, na opinião das entrevistadas, pelas escolas do 1º 

Ciclo do Ensino Básico. Tal posicionamento é congruente, afinal, com a concepção de 

que os Jardins de Infância terão que ser respeitados como contextos educativos 

singulares.  

A relação entre procedimentos de avaliação e a assunção, por parte das 

educadoras entrevistadas, do seu vínculo face a um determinado modelo pedagógico é 

outra das questões que este estudo faz emergir. Podemos extrapolar a partir dos 

discursos das entrevistadas que existe uma ligação entre a maneira como estas avaliam e 

as suas concepções acerca do que entendem por educar no Jardim de Infância. São as 

Educadoras Mi e S que referem a utilização dos instrumentos do Movimento da Escola 

Moderna como suporte dos processos de avaliação que animam, uma vez que esses 

instrumentos permitem “regular a vida do dia a dia, da prática e do grupo (…) são 

instrumentos de pilotagem, como o mapa de presenças e de faltas, o planeamento do dia, isto é 

da rotina diária num quadro de actividades, que passa pelo tempo do acolhimento, das 

actividades em pequeno grupo, pelo tempo de reflexão (…) e pelo tempo comunitário… 

portanto eu estou constantemente a fazer avaliação” (Ed. S). Ou seja, neste caso constata-se 

que os processos de avaliação não decorrem tanto da organização de nenhum processo 

artificialmente construído para que esse processo ocorra, mas resultam da adopção de 

instrumentos que são necessários para promover a auto e a hetero-avaliação, as quais se 

constituem como operações inerentes ao funcionamento quotidiano dos grupos de 

trabalho. 
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É no seio da reflexão sobre o impacto das transformações organizacionais e 

pedagógicas que a integração dos Jardins-de-Infância constitui que se torna possível 

constatar que as Educadoras tendem a criar ou a adoptar, de acordo com as 

especificidades do Agrupamento, alguns instrumentos que utilizam para servir 

finalidades muito específicas, como é o caso, por exemplo, da transição entre os ciclos 

educativos, entre o Jardim-de-Infância e a Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico. A 

educadora Mi refere, neste âmbito, que “na passagem… falei com a professora acerca de 

cada um com um caderninho muito informal que fomos construindo ao longo do ano” (Ed. Mi), 

enquanto a Educadora I diz que “no final do ano lectivo há uma avaliação individual de 

cada criança que vai transitar para a escolaridades obrigatória” (Ed. I). Por sua vez, e 

finalmente, a Educadora S refere que “ a ficha tem o objectivo de fazer a transição para o 1º 

Ciclo sim, como está preconizado nas Orientações Curriculares (…) portanto é no final do ano 

que se formaliza a ficha para fazer a passagem do testemunho aos pais e aos colegas do 1º 

Ciclo (…) dando a conhecer aquilo que nós sabemos sobre as crianças e do que elas são 

capazes de fazer” (Ed. S). 
Constatamos, assim, que os instrumentos referenciados revelam uma outra 

utilidade do processo de avaliação no seio do universo que a Educação de Infância 

configura, o de conferir visibilidade ao trabalho realizado, dando a conhecer os 

resultados da avaliação, não só aos Agrupamentos através da entrega das fichas/grelhas 

de avaliação, mas também aos pais, e aos Professores do 1º Ciclo. 

Em suma, sendo possível afirmar que a avaliação no Jardim de Infância, tendo 

em conta os depoimentos das entrevistadas, se orienta por uma concepção formativa, 

importa, todavia, compreender as tensões e as contradições que, apesar, desta tendência 

se continua a fazer sentir nesse âmbito. Tendo em conta o que fomos propondo como 

motivo de reflexão até este momento, pode considerar-se que importa aprofundar o 

debate quer sobre a necessidade e a desejabilidade da avaliação no Jardim-de-Infância, 

por parte das educadoras de infância, quer sobre a natureza de um projecto de avaliação 

que se considera ser formativo. Qual é o papel das crianças neste âmbito? Até que ponto 

esse projecto se desenvolve como um projecto de auto-formação ou se fecha como um 

projecto de formação controlada, na sequência do ideário que o comportamentalismo 

promoveu?  
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5.4.2 – Dos actores e autores da avaliação27: Questões e perspectivas 

 

Foi para responder às questões acabadas de propor que decidimos tentar 

compreender e reflectir sobre o papel que as educadoras e as crianças ocupam neste 

âmbito. 

 A primeira constatação que advém de um tal propósito diz respeito ao facto de 

todas as Educadoras, de uma forma mais explícita (a educadora A e a educadora C) ou 

mais implícita, se referirem à possibilidade de se ser simultaneamente actor e autor da 

avaliação quando apontam a auto-avaliação dos diferentes sujeitos, crianças e 

educadoras, como um procedimento que tem um espaço de eleição neste contexto 

educativo. É a educadora A que afirma “penso que é um dado inegável que não se pode pôr 

de lado, acho que é essencialíssimo que se faça auto-avaliação (…) eu faço e acho muito 

interessante fazer a auto-avaliação com eles” (Ed. A). Uma opinião que é corroborada pela 

Educadora C quando esta considera que “tenho que fazer, se os meus meninos fazem auto-

avaliação porque é que eu não hei-de fazer!” (Ed. C), portanto a “criança auto-avalia-se… vai 

mostrando a sua evolução” (Ed. Mi). É uma perspectiva que é partilhada, também, pela 

Educadora S quando esta afirma que “a avaliação são eles próprios que a fazem” (Ed. S), 

portanto “é feita pelo grupo e por mim” (Ed. Mi). Entretanto constatamos que este recurso 

é utilizado no sentido de possibilitar a reflexão e a tomada de “consciência de como é que 

as coisas estão” (Ed. A), mas também para “pensar como é que nos sentimos e o que 

aconteceu” (Ed. I), “com o fim de pensar as práticas pedagógicas, observar o que se passa 

para modificar aquilo que não está tão bem” (Ed. S), no sentido de “reformular, da melhora do 

processo” (Ed. Mi) educativo. 

Se face a este tipo de procedimentos podemos afirmar que, em princípio, nos 

encontramos perante uma abordagem do acto de avaliar que o entende segundo uma 

perspectiva próxima do que Nunziatti (1990) designa como formadora, importa, agora, 

compreender outras dimensões relacionadas com a autoria do processo de avaliação. 

Neste âmbito, importa ter em conta as exigências institucionais relacionadas com a 

integração dos Jardins-de-Infância no seio de Agrupamentos de Escolas. 

                                                
27 Consultar no Anexo VII – Quadro de Análise Discussão dos Dados: o Quadro II – E, as citações das 
Educadoras Entrevistadas referidas ao longo deste sub-capítulo. 
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É que, para além da intervenção das educadoras e das crianças como autores do 

processo de avaliação, existem, ainda, outros intervenientes neste processo a ter em 

conta, como é o caso dos Conselhos de Docentes ou dos Conselho Executivos e 

Pedagógico, em função de cujas leituras e intervenções adquirem importância e 

visibilidade os regulamentos internos ou, ainda, os documentos legislativos específicos 

orientadores da acção na Educação de Infância, que influenciam as dinâmicas da 

avaliação no Jardim de Infância, como podemos constatar através da produção dos 

discursos que, em seguida, se transcrevem. 

É que “existe um modelo específico, umas grelhas de avaliação de cruz que foram 

dadas pelo Agrupamento que foram feitas por uma equipe de Doutoras fruto de um trabalho a 

nível de Faculdade de Psicologia” (Ed. Mi), ainda que, noutros Agrupamentos, os 

instrumentos de avaliação tenham sido concebidos “em Conselho de Docentes, embora 

tivesse havido alguma pressão por parte dos Órgãos Executivos (…) foram construídos tendo 

como referente as Orientações Curriculares da Educação de Infância” (Ed. I). Esta 

diversidade é visível ainda pelo uso de procedimentos singulares, e até contraditórios, 

que devem a sua origem a diferentes tipos de orientação “porque o executivo exige que 

todos façam avaliação, então como o Executivo exige, nós decidimos fazer em grelha mas este 

ano todas achamos mais interessante fazer um registo escrito” (Ed. C). Uma orientação 

distinta daquela que a Educadora Mi relata, quando confessa que “eu pronunciei-me 

acerca daquele modelo de avaliação preparado por pessoas especialistas da Faculdade, mas o 

que me foi dito é que foi o aprovado em Conselho Pedagógico e será esse que vai ficar a 

funcionar” (Ed. Mi). Não está em causa, a julgar pelas afirmações de todas as 

entrevistadas, pôr em causa, a necessidade de avaliar, uma posição que a Educadora C 

exemplifica de forma clara quando afirma que “temos obrigação de avaliar e temos 

obrigação de seguir as Orientações Curriculares (…)”. Ou seja, constata-se que, do ponto 

de vista das relações institucionais que o processo de avaliação no Jardim-de-Infância 

suscita, há educadoras que têm uma margem de intervenção superior ao de outras que 

parecem ver o seu papel confinado, neste âmbito, ao de executoras que se subordinam 

aos documentos e orientações que são elaborados sob a égide quer do Conselho de 

Docentes, quer do Conselho Pedagógico, quer até do Conselho Executivo. 

Independentemente do que possamos dizer acerca dos diferentes tipos de integração 

organizacional, administrativa e pedagógica dos Jardins-de-Infância nos Agrupamentos 
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de Escolas, importa afirmar que tal integração é um dos desafios mais exigentes que se 

colocam, hoje, às educadoras, quer por causa da relação de estranheza educativa a que 

se encontram sujeitas, quer devido à necessidade de se afirmarem no âmbito desses 

contextos mais amplos. 

Mesmo assim, e tendo em conta alguns dos discursos que colectamos, podemos 

afirmar que embora as entrevistada reconheçam, de um modo geral, estar sujeitas a 

pressões várias, oriundas da implementação de algumas exigências às quais têm agora 

que responder, em virtude da integração dos Jardins de Infância nos Agrupamentos de 

Escolas, reconhecem, igualmente, que, hoje, possuem espaços com uma maior 

amplitude para a discussão dos assuntos específicos da Educação de Infância. Trata-se 

de um facto que se vê potenciado pela sua participação como representantes da 

Educação Pré-Escolar nos Conselhos Pedagógicos ou mesmo em Conselhos Executivos. 

Posições estratégicas estas que as mesmas aproveitam, como se comprova pelo 

testemunho da Educadora A que revela que “a minha metodologia enquanto estive como 

representante no Conselho Executivo era discutir com os meus pares por exemplo, todas as 

grelhas (...) Deveríamos sempre a nível do Conselho Docentes ouvir os Educadores de Infância 

e discutirmos (...) todos os documentos, foram primeiro discutidos em Conselho Docentes e 

depois é que foram aprovados” (Ed. A). Por sua vez, a Educadora S que, actualmente, faz 

parte do Conselho Executivo como representante da Educação Pré-Escolar refere que 

em reunião de Conselho de Docentes “no início do ano combinamos como podíamos 

desenvolver a avaliação a nível do Pré-Escolar, até porque é necessário dar conhecimento 

disso no Conselho Pedagógico, para que os outros colegas saibam o que se passa no Pré-

Escolar e chegamos a um acordo (...) que cada colega procuraria e encontraria o seu próprio 

modo de registar a avaliação (...) quer seja numa ficha própria ou num caderno, ficou de facto 

ao critério de cada uma” (Ed. S).  

Constatamos assim que existem, nalguns dos casos enunciados, um espaço de 

articulação com base na colaboração activa entre os profissionais de Educação de 

Infância, o qual, por sua vez, propicia um ambiente reflexivo que pode motivar a 

partilha de saberes e experiências. Trata-se de uma situação que não poderá ser 

negligenciada como motivo de reflexão, sem que com tal posicionamento pretendamos 

branquear outras situações menos gratificantes, como aquela que a educadora Mi relata, 

quando afirma que “as nossas propostas chegam ao Agrupamento através do Conselho do 

Pré-Escolar. Inclusivamente há documentos que este ano, fruto de algumas de nós que 
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vínhamos com outras experiências diferentes, propusemos que esses documentos fossem 

melhorados (...) mas disseram que foi o aprovado em Conselho Pedagógico e que será esse que 

vai ficar a funcionar” (Ed. Mi). 

Eis-nos, assim, perante um mundo plural e controverso que importa reconhecer 

nas suas zonas de luz e sombra, enquanto condição da reflexão sobre o Jardim-de-

Infância como contexto educativo singular.  

Quanto aos destinatários da avaliação constatamos que as Educadoras nomeiam 

uma diversidade de intervenientes, os quais, para além das próprias crianças e dos 

Conselhos Pedagógicos e Executivos, são, por exemplo os pais e os professores dos 

restantes ciclos educativos. A relação com estes será objecto de uma abordagem mais 

aprofundada na parte desta dissertação dedicada à articulação entre actores e contextos 

educativos. 

Entretanto, e no que diz respeito à participação dos pais, verificamos a existência 

de posicionamentos distintos por parte das entrevistadas. Segundo a Educadora Mi “os 

pais estão dentro do processo” (Ed. Mi) ou tomam “conhecimento do desenvolvimento dos 

filhos através do portefólio que todos os trimestres vai para casa (…) e faço reuniões 

trimestrais (…) mas eu achava que nunca tinha o feedback dos pais em relação à própria 

avaliação então fiz um questionário que foi anexado ao portefólio para os pais preencherem” 

(Ed. C). Como se verifica, os pais, nesta abordagem, são destinatários do processo de 

avaliação. Trata-se de uma abordagem que é corroborada, também, pela Educadora A, a 

qual refere, a este propósito, que “os pais entram no processo de avaliação da forma como é 

pedida a nível do Agrupamento, têm conhecimento através de uma reunião dessa grelha e é-

lhes solicitado que a rubriquem, não levam cópia” (Ed. A). Uma abordagem que a 

Educadora S confirma, de algum modo, quando afirma “que os pais conhecem a rotina 

diária do Jardim de infância, eles vão acompanhando porque há sempre uma ligação muito 

próxima entre o meu Jardim e aqueles pais (…) no final do ano para os pais fazer uma espécie 

de síntese de todas as observações que foram sendo feitas durante o ano” (Ed. S). Apesar de 

ser possível diferenciar o entendimento acerca do papel dos pais na avaliação das 

crianças, podendo distinguir-se uma perspectiva aparentemente mais burocrática (aquela 

que a Educadora A relata) de uma perspectiva que preserva a importância de uma 

relação mais calorosa (aquela a que se refere a Educadora S), não deixa de se afirmar o 

que anteriormente afirmamos acerca dos pais como destinatários do processo de 

avaliação, a quem se presta contas do trabalho que as crianças e as educadoras realizam.  
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Só a Educadora M é que afirma uma posição própria e distinta quando refere que atende 

àquilo que os pais dizem e perante isso faz uma avaliação mais contextualizada incluindo a 

família (…) os próprios pais participam na avaliação, participam as crianças e os pais”, por 

outro lado é através de “quatro reuniões ao longo do ano que os pais tomam conhecimento do 

trabalho que as crianças fazem dentro do Jardim de infância, é o nosso testemunho de 

profissional” (Ed. M). Ou seja, os pais são considerados como destinatários da avaliação, ainda 

que possam, em determinado momento, assumir um papel mais activo como uma espécie de co- 

-avaliadores.  

Trata-se de uma posição singular, ainda que nos obrigue a perguntar como é que 

a participação dos pais ocorre no decurso do processo de avaliação. Sobre que domínios 

de debruça? Qual é o âmbito dessa participação? Que responsabilidades educativas é 

que os pais assumem no Jardim-de-Infância, de forma a poderem assumir um papel 

como avaliadores neste contexto? Embora a Educadora Mi contribua para responder a 

algumas destas questões, quando afirma “todos os dados que os pais me dão são dados 

importantes, portanto eles estão dentro do processo, contribuem para a minha planificação, 

mas de uma forma natural, não é nenhuma imposição para participar” (Ed. Mi), importa 

reconhecer que esta é uma posição que permite os mais diversos tipos de interpretações. 

De acordo com este testemunho, os pais limitam-se a fornecer dados, ou seja, não se 

pode afirmar que, de acordo com um tal discurso, sejam co-avaliadores. Como temos 

vindo a defender esta é uma perspectiva que importa aprofundar e clarificar através de 

outros estudos e utilizando metodologias mais capazes de dar conta das dinâmicas de 

participação dos pais. Eis-nos, assim, perante outra questão que não pode ficar refém de 

um voluntarismo equívoco, já que obriga a reflectir de forma explícita sobre a amplitude 

da participação dos pais no quotidiano educativo dos Jardins-de-Infância. Se é certo 

que, como nos lembra a Educadora S, há “uma ligação muito próxima com eles” 28, a qual 

possibilita que os pais conheçam, por esta via, “a rotina diária e o desenvolvimento dos 
                                                
28 Esta proximidade está bem presente no discurso de outra educadora, a educadora A, que afirma, a dado 

momento, que “gosto muito de fazer um trabalho muito próximo com os pais e digo-lhes, que para além 

do horário de atendimento que é legalmente definido, eu estou sempre disponível para conversar com 

eles sobre o desenvolvimento dos miúdos, o portão da escola não pode servir para limitar o que os pais 

conhecem dos filhos, é importante que os pais conheçam a realidade que faz parte da vida dos filhos e 

para mim é importante perceber o que acontece em casa para em conjunto com os pais ultrapassar 

dificuldades ou perceber determinados comportamentos das crianças” (Ed. A). 
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projectos que estão a acontecer e que eles vão acompanhando” (Ed. S), isso não significa que 

os pais participam na avaliação do Jardim-de-Infância, mas tão somente que estes, ao 

poderem assumir contactos tão estreitos, acabam por assumir um papel de avaliadores 

informais. Um papel que, por um lado e como já se viu, pode constituir um contributo 

inestimável para a avaliação, constituindo, por outro, a afirmação de uma estratégia que 

permite que os pais se apercebam, fruto dessa participação, “da importância que têm 

determinadas actividades”, sabendo, assim, “o que vamos fazer, quais são os objectivos a 

desenvolver através também do Plano Anual de Actividades” (Ed. M). 

 

5.4.3 – O tempo da avaliação29: actividade transversal ou específica ? 

 

No que diz respeito à periodicidade da avaliação é consensual entre as 

Educadoras a valorização significativa da avaliação contínua uma vez que todas elas a 

referem como fazendo parte das suas práticas de avaliação, como se pode constatar 

através dos seus discursos: “faço a avaliação do processo de forma contínua” (Ed. Mi), 

afirma a Educadora Mi. A Educadora I diz que no Jardim de Infância “falamos de uma 

avaliação formativa, ou seja, uma avaliação contínua que decorre em campos de observação 

diversificados” (Ed. I) e, como corrobora a Educadora M, “de forma contínua ao longo de todo 

o processo” (Ed. M). 
Constatamos também a referência a momentos específicos que introduzem 

alguma singularidade nos modos de levar a cabo a avaliação, ou seja, encontramos a 

referência específica à avaliação diária, semanal, trimestral e anual através de um 

conjunto de afirmações que o confirmam. É a Educadora I que confessa que “avaliamos 

o quotidiano através dessas narrativas que são registadas diariamente” (Ed. I), enquanto a 

Educadora M o corrobora, dizendo que faz “um diário das actividades portanto uma 

avaliação diária (Ed. M), posição esta que é secundada pela educadora S, quando esta 

afirma que nomeadamente “ao fim de cada dia tenho um momento com os meninos onde 

reflectimos, fazendo assim a avaliação do dia” (Ed. S).  

No que diz respeito à avaliação semanal, a Educadora C refere que “o portefólio é 

semanal, à sexta feira é dia de portefólio” (Ed. C), o que não constitui uma afirmação tão 

clara como a da Educadora S que refere, de modo claro, que “ao fim da semana temos 

                                                
29 Consultar no Anexo VII – Quadro de Análise e Discussão de Dados: o Quadro II – F, as citações das 
Educadoras Entrevistadas referidas ao longo deste sub-capítulo. 



 
 
 

A Avaliação no Jardim de Infância 
_____________________________________________________________________________________ 
 

119 

outro momento de avaliação em que reunimos em Conselho e fazemos a avaliação da semana” 

(Ed. S). No que concerne à avaliação periódica referem que “há um instrumento de avaliação 

que é elaborado trimestralmente” (Ed. I), ou seja, “no fim do primeiro trimestre, do segundo e 

do terceiro” (Ed. C)”. Portanto “há uma que eu tenho que cumprir porque estou integrada num 

agrupamento e que trimestralmente há uma ficha de avaliação que o Agrupamento pretende 

(…) passo para aquela grelha o que as crianças foram atingindo” (Ed. A), entretanto a 

Educadora M também realiza uma “avaliação no final de cada período mas uma avaliação do 

grupo e outra individual” (Ed. M)  
Observamos ainda que as Educadoras C e A referem especificamente que nas 

suas práticas pedagógicas fazem uma avaliação diagnóstica “para ver o ponto de situação 

do grupo e de cada criança particularmente” (Ed. A), ou seja, “nas primeiras semanas passo 

muito tempo em observação porque tenho que fazer o ponto de partida” (Ed. C). Entretanto 

referem ainda que realizam também uma avaliação permanente, isto é, “depois dessa 

avaliação inicial vou fazendo sempre” (Ed. A) uma vez que “a avaliação é um processo, como 

tal decorre no tempo (…) durante o ano fazemos registos significativos” (Ed. S). Portanto ao 

longo do ano faz-se uma “avaliação de cruz de coisas que vamos observando ao longo do 

ano” (Ed. Mi) ou durante o ano e também uma avaliação final que “fazemos no final do 

ano mas vamos pondo as cruzinhas consoante vamos observando os comportamentos” (Ed. M). 

Assim, “no 3º período para além desta avaliação do grupo há uma avaliação de cada criança 

que vai transitar para a escolaridade obrigatória” (Ed. I). 

Como podemos constatar através destes excertos das suas narrativas que as 

Educadoras usam de uma forma complementar diferentes momentos para avaliar, pelo 

que não verificamos qualquer tipo de incompatibilidade entre si, mas sim o uso 

preferencial da avaliação contínua. Entretanto as Educadoras identificam-nos ainda com 

os diferentes conceitos/modelos teóricos que os definem como a avaliação contínua, 

inicial e final ou ainda a avaliação formativa, diagnóstica e sumativa, embora não 

utilizem esta expressão para designar a avaliação que encerra determinado período, 

preferindo nomeá-la de avaliação final. Verificamos ainda que alguns dos períodos 

estipulados para avaliar têm a finalidade de dar cumprimento a uma tipologia 

convencional adoptada pelo Agrupamento de Escolas, através do preenchimento de 

documentos específicos para entregar a outros agentes, nomeadamente no Conselho 

Executivo, o que confirma outras observações já realizadas, a partir da análise das 

entrevistadas. 
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Em suma, esta relação aberta e pouco burocratizada com o tempo dedicado à 

avaliação confirma, de algum modo, uma concepção de avaliação marcada por 

propósitos formativos, onde a dimensão da pilotagem assume, se bem que de forma 

distinta, uma importância decisiva. 

Contudo, não é possível deixarmos de evidenciar a existência de algumas zonas 

de sombra no discurso das entrevistadas, as quais emergem da insatisfação, por estas 

sentida, quando mostram, por comparação, a inexistência de um tempo dedicado à 

avaliação desenvolvida no Jardim de Infância, face, à situação oposta, nos outros níveis 

educativos. “os tempos de avaliação, reflexão… as pausas que os outros graus de ensino têm 

nós devíamos tê-las também, era muito importante para quem faz avaliação, para quem não a 

faz, para começar a fazer” (Ed. Mi), afirma uma das entrevistadas, evidenciando, de forma 

inequívoca, esse mal-estar. Uma posição que adquire contornos interessantes, e 

aparentemente contraditórios, no discurso da Educadora S, já que esta começa por 

considerar que “não preciso de ter um momento específico para a avaliação (…) não há 

momentos certos para a avaliação ela vai-se fazendo” (Ed. S), para logo, em seguida, afirmar 

que “o Ministério não nos dá um tempo para fazermos a avaliação como os outros Ciclos, 

portanto não encerramos no Natal e na Páscoa para fazer avaliação” (Ed. S). Eis-nos, então, 

perante uma situação que retrata a necessidade de uma reflexão mais sólida acerca dos 

projectos de avaliação no Jardim-de-Infância, de forma a que se torne necessário 

clarificar se há incompatibilidade, ou não, entre a avaliação quotidiana de carácter 

formativo e a avaliação sumativa, como momento de reflexão profissional das 

educadoras acerca do trabalho que desempenham, a qual partilham com outros actores 

da cena educativa. Não será isso necessário? 

A julgar pelos discursos das entrevistadas esta é uma questão que deverá ser 

clarificada. Basta ler o que afirma a Educadora A quando expressa que “tem momentos 

em que preparo a avaliação e outros em que eu vou recolhendo os dados nos momentos em que 

eles estão a funcionar livremente” (Ed. A), para se compreender que a resposta a encontrar 

se constrói, nalguns casos, num registo excessivamente voluntarista, cujo principal 

defeito tem a ver exactamente com o facto de não permitir problematizar as condições 

do exercício da profissão e, como tal, fazer depender esse exercício de um acto de boa 

vontade. Embora a Educadora M contribua para explicitar o que está em jogo, quando 

considera que faz “uma avaliação do grupo e uma individual no final de cada período, para 
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isso é que existem as interrupções de actividade, é para fazer as avaliações e as novas 

planificações” (Ed. M), demonstrando a necessidade de momentos de trabalho individual 

e colectivos das educadoras, centrado na necessidade de construir o processo de 

avaliação, importa reconhecer que esta é uma problemática sobre a qual convém 

assumir uma posição mais sólida e fundamentada. 

Numa espécie de síntese relacionada quer com a margem de autonomia das 

educadoras no domínio da avaliação, quer com o papel que se atribui a outros actores 

educativos, neste âmbito, quer, ainda, com o tempo que se dedica a uma tal tarefa, pode 

afirmar-se que, através dos discursos das educadoras entrevistadas, há um largo 

consenso sobre a dimensão formativa da avaliação. Consenso este que, no entanto, não 

contribui, nalguns casos, para que se afirme estarmos perante uma cultura avaliativa que 

se afirme “como uma forma de análise e de crítica” (Salinas, 2004:54) cujo significado 

se prende com a possibilidade de “ensinar os alunos a avaliar e a avaliarem-se (…) ou 

a elaborar critérios e julgamentos (…) segundo uma crítica construtiva” (ibidem:55). 

Isto significa que a dimensão formadora da avaliação no Jardim-de-Infância não é uma 

reivindicação comum. Apesar da afirmação, por parte da maioria das educadoras, que 

utilizam o portefólio isso não significa, de imediato, que isso corresponda a um maior 

protagonismo das crianças no âmbito do processo de avaliação. No caso das 

entrevistadas deste estudo, só duas, as Educadoras Mi e S é que podem ser consideradas 

como aquelas para as quais as crianças ocupam um protagonismo iniludível em termos 

de avaliação, o que poderá ser explicado, não imediatamente pelo tipo de dispositivos e 

de instrumentos de avaliação que usam, mas mais pelo facto de tais dispositivos e 

instrumentos corresponderem a um modelo pedagógico (o do Movimento da Escola 

Moderna Portuguesa) onde estes ocupam um lugar decisivo no domínio da gestão das 

actividades que se propõem. Não estamos, prioritariamente e assim, perante uma atitude 

inovadora na área da avaliação, mas mais perante um outro modo de compreender e 

conceber as intervenções nos Jardins de Infância. 

 A última questão que volta a estar no centro do debate é a da integração destes 

espaços educativos nos agrupamentos de escolas, não tanto como uma questão que 

impede obrigatoriamente os Jardins-de-Infância de se afirmarem como contextos 

educativos, mas, antes, como uma questão que terá de ser objecto de um debate e de 
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uma reflexão mais ampla acerca dos riscos de tal integração e das respostas possíveis e 

necessárias a produzir neste âmbito. 

 

5.5 – A avaliação no Jardim-de-Infância: Instrumento de articulação ou de 

subordinação face aos ciclos educativos subsequentes?30 

 

 A articulação entre os Jardins-de-Infância e as escolas do 1º Ciclo do Ensino 

Básico tende a ser vista, num primeiro olhar, como uma articulação que se constrói em 

torno de algumas sinergias que se estabelecem entre os profissionais da educação que 

intervêm nos referidos contextos. Algumas educadoras referem-se a essa articulação 

como uma experiência educacional positiva. 

A Educadora C, por exemplo, relata a vivência específica de “um projecto 

elaborado em conjunto com as colegas do 1º Ciclo, em que os meninos do Jardim que iam para 

a Escola do 1º Ciclo, para lhes facilitar a transição, foram visitar o edifício e uma sala (...) 

para perceberem o quê que realmente lá se faz, antes de ingressarem no processo propriamente 

dito” (Ed. C). Para além disso, refere, ainda, a importância dos espaços informais de encontro, 

neste âmbito, como “a espera para uma reunião ou a ida para tomar um café em conjunto e 

aproveito esses momentos para falar dos meninos” (Ed. C). 

Assim, constatamos que as Educadoras entrevistadas não só se preocupam em 

preparar as crianças para a transição entre os ciclos educativos em questão, como, 

também, a procuram concretizar, ainda que o façam por via da relação directa que 

estabelecem com os Docentes do 1º Ciclo que irão receber estas crianças uma vez que 

percebem que “não é só passar uma ficha ou passar deste edifício para aquele e fazemos 

articulação!” (Ed. C). Uma via a que a educadora C confere visibilidade quando afirma 

que “é assim que eu faço a verdadeira articulação não entre instituições mas entre 

profissionais que trabalham com o mesmo fim, que é ajudar os meninos no processo de 

escolarização” (Ed. C). 

Em suma, as Educadoras estabelecem uma relação privilegiada com as 

professoras do 1º Ciclo para “falar acerca do que a criança consegue e não consegue e 

porquê” (Ed. Mi) ou seja “mostramos os seus trabalhos e damos a conhecer como é a criança” 

(Ed. M) com a “intenção de poder partilhar com os Professores do 1º Ciclo os saberes de que 

                                                
30 Consultar no Anexo VII – Quadros de Análise e Discussão de Dados: o Quadro II – G, as citações das 
Educadoras Entrevistadas referidas ao longo deste sub-capítulo. 
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aquele sujeito criança é detentor, para que o Professor possa pegar nos seus saberes, no 

potencial da criança, em termos do seu próprio desenvolvimento e o amplie” (Ed. I), entretanto 

a Educadora A considera também “importante, ainda que seja discutível, que os Professores 

tenham alguma informação sobre as crianças que vão receber (…) partindo do princípio que a 

vão usar para planificar, não só a parte académica, mas toda a forma como vão trabalhar com 

as crianças, sabendo que grupo é que vão ter em mãos” (Ed. A). 

Entretanto, e a par destas intenções que se vislumbram através destes discursos 

das entrevistadas, percepciona-se um campo de tensões no que diz respeito às 

competências que as educadoras entrevistadas reivindicam como próprias do Jardim-de-

Infância e aquelas que consideram caracterizar o 1º Ciclo do Ensino Básico. Trata-se de 

uma dimensão que as conduz a distanciar-se deste nível de escolaridade, na medida em 

que consideram que neste ciclo educativo a avaliação está, sobretudo, “centrada na 

aquisição de dados e no domínio de competências” (Salinas, 2004:114). Um 

distanciamento que terá que ser compreendido à luz do modo como receiam que as 

competências valorizadas no 1º Ciclo do Ensino Básico podem afectar a identidade 

educativa e pedagógica do Jardim-de-Infância. Nesta caso, e corroborando esta 

proposição, apresenta-se o depoimento da Educadora Mi que refere existir uma maior 

“solicitação das competências académicas” e considera que “isso está a afectar a comunidade 

educativa e a sociedade em geral” (Ed. Mi). A Educadora I refere, a este respeito, que teme 

não só a “escolarização”mas também a possível emergência “da institucionalização do 

ano zero da escolaridade, no que se reporta às crianças dos cinco, seis anos a frequentar os 

Jardins de Infância” (Ed. I). Preocupação esta que resulta do facto de, no Agrupamento 

desta Educadora, ter havido “uma 1ª experiência acerca das competências que as crianças 

deveriam ter na passagem para o 1º Ciclo” e através de um “inquérito às Professoras” 

descobriram que “quase todas diziam e valorizavam as competências académicas” (Ed. Mi). O 

que deixa apreensivas as educadoras que participaram na nossa entrevista? Em primeiro 

lugar, o facto de valorizarem o Jardim-de-Infância como um espaço sujeito a finalidades 

específicas em função das quais se explicita a importância do que poderíamos designar 

por competências de vida, como, por exemplo, o“assoar o nariz relacionar-se bem com 

uma criança, saber respeitar, a inter- ajuda, a auto-estima (Ed. Mi), competências estas que 

conduzem a educadora, em questão, a afirmar que “valorizo muito mais esses aspectos do que 

ela saber escrever os números ou copiar as letras todas” (Ed. Mi). É esta perspectiva que a 

Educadora I corrobora quando considera que “o que importa é que o Jardim de Infância 
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tem uma finalidade em si próprio e que o Educador de Infância não esteja preocupado com a 

porta de saída, mas que o 1º Ciclo esteja preocupado com a porta de entrada” (Ed. I).  

É a recusa de uma sequencialidade curricular regressiva que está presente nestes 

testemunhos, defendendo-se, de forma implícita nuns casos e de forma mais explícita 

noutros casos, uma racionalidade contrária a esta “onde a educação escolar dá 

continuidade à educação pré-escolar (…)” adequando-se a primeira “às condições que 

as crianças apresentam à saída do Jardim!” (Ribeiro, 2002:12). Veja-se o que afirma a 

Educadora I quando refere que um dos grandes desafios que se colocam, neste âmbito, 

dizem respeito à construção de um “contínuo entre a Educação de Infância e o 1º Ciclo”, 

acrescentando, ainda, que a Educação de Infância, por sua vez, também não pode “abdicar da 

responsabilidade de desenvolver na criança um corpo de aprendizagens e 

competências/capacidades que lhe permitam ingressar na escolaridade básica com 

tranquilidade, garantindo o seu sucesso! (Ed. I). Portanto as educadoras evocam um 

“continuum coerente de crescimento e relação e não uma soma de projectos parciais, 

às vezes contraditórios” (Salinas, 2004:75) como a forma mais consentânea de 

desenvolver “todo esse amálgama de vivências e experiências ao longo da 

escolaridade” (ibidem: 75). É de acordo com este objectivo que a mesma entrevistada, a 

Educadora I, reporta a experiência do seu agrupamento no qual estão a pretender 

“construir um Projecto curricular de Agrupamento que permita perceber o campo de 

finalidades que se cruzam numa dialéctica contínua, desde a Educação de Infância até ao 3º 

Ciclo e isto implica ter sempre presente a grande finalidade da Educação de Infância, ainda 

que numa primeira instância este [projecto] constrói-se através do currículo prescrito e deixa 

de fora, numa fase inicial, a Educação de Infância. Isto pela sua complexidade (…). Todavia 

nesta filosofia do Agrupamento Vertical só faz sentido se a incluir até porque se fala em 

contínuo, logo tem que começar no início. E nesta construção são um referente fundamental as 

Orientações Curriculares, não deixando que ela se submeta a um currículo prescrito, 

nomeadamente aos programas do 1º Ciclo, mas permitindo que haja aqui uma dialéctica entre 

ambas as partes” (Ed. I).  
Ainda que esta diferenciação, face às finalidades educativas de cada um dos 

contextos que foram referidos seja uma constante no discurso da Educadora I, e não só, 

constata-se que esta, na entrevista, não deixa de considerar que, na sua opinião, não 

estamos perante um posicionamento firme e amplo acerca desta temática por parte das 

educadoras. É ela que considera que conhece “outros Educadores de Infância de outros 
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Agrupamentos e de outros contextos com uma atitude mimética com práticas outras 

nomeadamente de colegas do 1º Ciclo do Ensino Básico (…) que se traduzem na necessidade 

de satisfazer um apelo da escola e que se reflecte nas suas práticas pedagógicas” (Ed. I). A 

este respeito a Educadora A refere mesmo que “há alguns Educadores que estão a fazer 

uma articulação com o objectivo de escolarizar o Jardim de Infância” (Ed. A), não sendo 

essa, segundo a sua perspectiva, a finalidade “do trabalho que se desenvolve na sala do 

Jardim de Infância” que “tem mais a ver com as capacidades de cada criança no seu geral”. 

Como acrescenta a Educadora C., ilustrando, de algum modo, a afirmação anterior, há 

uma diluição da identidade do Jardim de Infância e do trabalho das educadoras quando 

se aplicam “grelhas de avaliação de cruz, muito parecidas com as do 1º Ciclo, juntamente com 

outras pequenas coisas como factores que interferem não só “no trabalho dos Jardins de 

Infância e dos Educadores de Infância” mas também na forma como este “vai começando a ser 

visto em termos gerais como muito próximo do que é o trabalho de 1º Ciclo. É algo que esta 

educadora afirma ver “com tristeza (…)”, ainda que acredite “que muitos ainda façam uma 

avaliação como eu faço e como fazem muitos Educadores que é aquela avaliação muito de 

registo pessoal” (Ed. A).  

Assim, constatamos que, neste processo de transição, existe uma diversidade de 

documentos avaliativos criados com o objectivo de dar a conhecer aos Professores do 1º 

Ciclo o desenvolvimento da criança. Alguns são procedimentos realizados por todas as 

educadoras do mesmo agrupamento e entregues a esses professores, enquanto outros 

são criados pelas educadoras individualmente, como é o caso da Educadora Mi que usa 

“um dossier com determinados pontos (…) num caderninho muito informal que fomos 

construindo ao longo do ano para dizer que aquele menino já faz aquilo ou que não faz” (Ed. 

Mi). Por sua vez a Educadora M faz “essa avaliação formal entre aspas, com o Professor 

que vai receber as crianças que vão para o 1º Ciclo com todo o dossier da criança. Entretanto 

falamos de cada criança mediante o portefólio para lhe dar a conhecer quem é a criança e o 

que é que ela já sabe (…) e temos uma grelha standard que usamos todas que é descritiva e que 

tem muito a ver com a autonomia, participação, oralidade… e fazemos uma observação 

qualitativa para dar a saber que enquanto a criança esteve no Jardim existiram determinadas 

competências que a criança já adquiriu” (Ed. M). Também a Educadora S refere que no seu 

Agrupamento todas as suas colegas combinaram escrever “uma síntese daquilo que 

conhecem acerca dos meninos para numa reunião conversar com o Professor acerca disso” e 

afirma, ainda, que “a ficha não é feita por encomenda, não tem cruzinhas nem não satisfaz, nem 
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satisfaz, a ficha tem o objectivo de fazer a transição para o 1º Ciclo, como está preconizado nas 

Orientações Curriculares” (Ed. S). De igual modo, as Educadoras I e C fazem referência à 

utilização de um único documento no final do ano lectivo que é “uma avaliação 

individual de cada criança que vai transitar para a escolaridade obrigatória” (Ed. I), o que no 

caso da Educadora C é “uma ficha de observação e desenvolvimento da criança entregue na 

escola quando os meninos transitam para o 1º Ciclo” (Ed. C). Conjuga-se, assim, o uso de 

uma diversidade de modos e instrumentos de avaliação específicos, a partir dos quais se 

tenta responder às exigências profissionais que cada educadora coloca a si mesma e, 

igualmente, às exigências institucionais que os agrupamentos tendem a configurar. 

Face ao que foi afirmado por parte das entrevistadas e objecto de análise da 

nossa parte, pode afirmar-se que estamos longe de nos situarmos perante situações de 

subordinação dos Jardins-de-Infância e das Educadoras face aos ciclos educativos 

subsequentes. A transição para o 1º Ciclo é uma preocupação das Educadoras que, 

como sintetiza a Educadora I, terá que ser garantida como “uma inclusão gratificante, 

satisfatória e com sentido de vida para a criança” (Ed. I), ainda que seja necessário 

perguntar se tal atitude corresponde a uma cultura colaborativa entre ciclos educativos 

ou a práticas marcadas pela generosidade que, de alguma maneira, continuam a 

expressar a insularidade entre sectores? 

Embora não possamos produzir afirmações peremptórias a este respeito, há que 

escutar algumas das entrevistadas como, por exemplo, a Educadora M que refere que 

“em relação à articulação ainda temos muito que caminhar” (Ed. M). 

Pelas entrevistas constata-se, no entanto, que, para além do Conselho de 

Docentes, o Conselho Pedagógico é, também, um espaço de diálogo e de decisões31, se 

                                                
31 “O trabalho dos Jardins de Infância foi valorizado no Conselho Pedagógico (…) e agora há uma 

maior possibilidade de mostrar aquilo que fazemos e quem somos, mas no início houve ali…, era um 

ensino desconhecido e tivemos que nos impor (…) nós vivíamos muito isoladas, não havia transmissão do 

nosso trabalho, não o conheciam, ele era invisível, mas a partir da entrada nos Agrupamentos ele tem 

que ser visível (…) e para além disso os Agrupamentos foram importantes também porque houve quase 

uma obrigatoriedade em aceitar o Educador” (Ed. M). Eis o testemunho de uma educadora que mostra 

quão importante é, nalguns agrupamentos, o Conselho Pedagógico, como órgão onde o trabalho das 

educadoras pode adquirir alguma visibilidade. Ainda que esta não seja uma realidade universal importa 

tê-la em conta e valorizá-la, o que não significa que se esteja a menosprezar, testemunhos como aquela 

através do qual podemos saber que nos “Agrupamentos é mais difícil ainda porque o facto de haver só 
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bem que, no primeiro caso, esteja confinado à partilha entre pares, enquanto no segundo 

se convoca a participação de todos os níveis de ensino, abrindo-se assim espaço para 

que, no que diz respeito à avaliação, esta poder ser percepcionada não com um acto 

isolado mas “um facto social de que é responsável a instituição como um todo” 

(Guerra, 2003:20). Se bem que, segundo as expressões das educadoras C e S, esta 

concepção de avaliação não tenha eco ou tão pouco seja uma preocupação de certos 

agrupamentos. Como podemos constatar, através das afirmações da Educadora C, a 

avaliação ainda não se converteu num fórum de debate colectivo efectivo, estando 

confinada à responsabilidade do Educador, o qual, apenas, tem que prestar contas aos 

novos Órgãos Administrativos e Pedagógicos do Agrupamento. “Foi levado a pedagógico 

e foi aprovado nesse Agrupamento esse tipo de avaliação, mas é-me permitido avaliar como 

eu… desde que avalie! O único pressuposto, exigência que o Agrupamento faz, é que a 

avaliação esteja feita. Portanto a ficha de observação foi para o Conselho Pedagógico para 

aprovação mas no pressuposto de que seria aprovada, foi mais cumprir um procedimento ou 

aquilo que a lei exige, que é ser aprovado no Conselho Pedagógico” (Ed. C). No caso do 

testemunho da Educadora S constatamos que a avaliação envolveu todas as Educadoras 

do Agrupamento mas não foi objecto de discussão e reflexão colectivas. “Não existiu 

nenhuma ficha imposta pelo Conselho Executivo e a proposta foi levada a Conselho 

Pedagógico pela Coordenadora do Pré-Escolar e não havia nada a dizer, o que ela lá foi fazer, 

                                                                                                                                          
uma reunião por mês do Conselho Pedagógico onde estão representados todos os níveis de ensino, para 

se dar a conhecer os assuntos do Pré-escolar é difícil (…) mas é um meio de eles começarem a 

compreender e a conhecer mais o trabalho de jardim de infância, que é igual ao deles só com uma faixa 

etária mais nova” (Ed. Mi). Testemunhos em função dos quais se sabe que o “Agrupamento Vertical 

onde estive tinha vinte e tal Jardins de Infância e acho que ninguém via o nosso trabalho porque era tão 

grande que todas nós nos sentíamos perdidas. Até mesmo nas reuniões de Conselho de Docentes do Pré-

Escolar nos sentíamos perdidas! Agora no Agrupamento Horizontal acho que isso é mais possível porque 

somos menos ” (Ed. C). Testemunhos que importa valorizar quando nos mostram que “há sempre aquele 

vício de nas reuniões do conselho Pedagógico se discutirem sempre as coisas da EB 2/3, há muito pouco 

espaço para se discutirem as coisas pedagógicas de outros níveis de ensino e depois quanto mais 

pequeninos, menos direitos temos e menos tempo de antena temos, portanto não tem muito espaço para 

se fazer ouvir, e burocraticamente haver um elemento representante do Pré-escolar no Conselho 

Pedagógico é pouco, mas é um meio de difusão” (Ed. S). 
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foi dizer aos Colegas como é que se ia fazer a avaliação no Pré-Escolar e não foi questionado 

sequer, logo foi só dar a conhecer” (Ed. S). 
Assim, como temos vindo a constatar, através dos discursos das entrevistadas, 

verifica-se que nalguns dos agrupamentos existem práticas de avaliação distintas entre 

si, as quais se adequam a distintos modos e modelos de perspectivar a educação e 

nomeadamente a avaliação que se preconiza através desses modelos. Avaliação essa 

que, por sua vez, assume um conjunto de finalidades diverso. A Educadora C, por 

exemplo, afirma que “a avaliação no Jardim de Infância é uma consequência da articulação 

com o 1º Ciclo” (Ed. C). A Educadora I refere-se à necessidade da avaliação conferir 

visibilidade ao trabalho que se realiza no Jardim-de-Infância. “a avaliação que chega ao 

Conselho pedagógico é uma síntese de todos os relatórios de avaliação dos vários educadores e 

a pretexto da avaliação é atribuído um sentido à Educação de Infância. Perceberam já que isto 

não é o mimetismo do 1º Ciclo, apesar da proximidade física, curricular ou profissional (…), 

portanto há aqui uma singularidade que se tem feito afirmar” (Ed. I) e que transforma a 

avaliação num meio de divulgação das práticas encetadas para diversos agentes 

educativos, inclusive para “o Ministério da Educação que não vem ao Jardim de Infância e 

que não sabe o que é que cá se passa e então precisa de papéis para ter provas de que a 

avaliação se faz no Pré-Escolar (…) e também os outros Professores que também não 

conhecem apesar de nós, com a realidade dos agrupamentos, estarmos mais em contacto com 

Professores de diferentes níveis” (Ed. S).  

Eis-nos perante uma preocupação que decorre do facto, referido pela Educadora 

S, de “estarmos todos numa mesma unidade orgânica onde por princípio deveria haver mais 

aproximação entre as pessoas e mais conhecimento até das Escolas em relação aos Jardins e 

vice-versa”. É que “há muito desconhecimento, sobretudo da maneira como as coisas são 

feitas, porque não há uma prática de se reunirem em comum. (Ed. S). Independentemente de 

começar “a haver nos Jardins do meu agrupamento, sobretudo as colegas que estão em Jardins 

próximos das Escolas de Ensino Básico, que reúnem e fazem Conselho de Docentes em 

conjunto e aí tem que haver conhecimento das práticas” (Ed. S), este é um problema que 

suscita a possibilidade da avaliação constituir um instrumento privilegiado de 

publicitação do trabalho das educadoras, no seio de Agrupamentos onde ainda não 

existe “muito a colaboração entre os Educadores e os outros níveis de ensino em termos de 

debate do processo educativo, de problemas comuns” (Ed. Mi).  
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 Em suma, pode concluir-se, de um modo geral, que as educadoras entrevistadas 

nos revelam a existência de um processo de afirmação dos Jardins-de-Infância no seio 

dos agrupamentos, ainda que estejamos perante um movimento diverso e contraditório. 

Segundo elas, a avaliação pode assumir um papel importante no âmbito deste processo, 

desde que através dessa avaliação se possa respeitar a singularidade educativa dos 

Jardins-de-Infância. Neste sentido, a avaliação neste contexto pode assumir um papel 

estratégico fundamental como instrumento de credibilização do trabalho das 

educadoras, condição que permite começar a construir uma relação sequencialmente 

progressiva entre a Educação de Infância e o 1º Ciclo do Ensino Básico.  

 

 

5.6 – A avaliação no Jardim de Infância: é desejável? É necessária?32  

 

Numa leitura final dos dados que fomos elaborando e discutindo, constata-se, de 

imediato, que nenhuma das entrevistadas recusa a avaliação como componente do 

projecto de intervenção educativa que tem lugar no Jardim de Infância. 

A avaliação no Jardim de Infância pode ser percepcionada como uma coisa difícil 

(Ed. Mi) devido à pouca prática porque avaliar é difícil e por isso perdemo-nos (Ed. Mi). 

Daí que este “assunto seja considerado muito pertinente uma vez que perturba muito as 

educadoras e as deixa muito inquietas porque elas têm muitas inseguranças e portanto 

sentem-se muito incomodadas” (Ed. S).  

No entanto, apesar desta concepção, a avaliação é considerada como essencial 

“quando se começa a sentir que é necessário fazê-la” (Ed. Mi) e daí a referência aos tempos 

de pausa fundamentais para parar e reflectir acerca do processo de ensino-

aprendizagem, porque se reconhece que “é impossível trabalhar em educação sem avaliar, 

a avaliação é portanto um processo fundamental” (Ed. I). 

Mas então porquê e para quê que se avalia no Jardim de infância? Avalia-se 

porque é “importante senão sentia-me perdida” (Ed. C) portanto “ela é necessária para 

reflectir e decidir novos rumos” (Ed. C) e para “ver se estou a ir pelo caminho certo ou se 

tenho que mudar a rota” (Ed. A) neste sentido “ao reformular avaliamos, o que por sua vez 

implica reajustes permanentes” (Ed. I) “para fazer mais e melhor de acordo com as 
                                                
32 Consultar no Anexo VII – Quadro de Análise e Discussão de Dados: o Quadro II – H, as citações das 
Educadoras Entrevistadas ao longo deste sub-capítulo. 



 
 
 

A Avaliação no Jardim de Infância 
_____________________________________________________________________________________ 
 

130 

características das crianças” (Ed. M) “partindo de onde estão para chegar a determinados 

graus de desenvolvimento” (Ed. Mi). 

Assim, de acordo com estes testemunhos sucintos podemos verificar que a 

avaliação é importante e necessária não só como reguladora da prática pedagógica das 

educadoras, mas também como um meio de acompanhamento do processo de ensino-

aprendizagem que, como vimos ao longo deste trabalho, é a avaliação que todas as 

educadoras usam, isto é, a avaliação contínua que lhes permite ter um referente 

permanente do estado de desenvolvimento do processo educativo. No entanto a 

obrigatoriedade de registar em determinados documentos padronizados e em tempos 

específicos não é a prática preferencial das educadoras pelo que estas elegem um tipo de 

procedimento que envolva a criança no processo avaliativo, o que por sua vez as leva a 

ter que adoptar vários instrumentos de avaliação para cumprir finalidades também 

diferenciadas, desconectando assim a avaliação da sua integração/regulação dos 

processos de ensino-aprendizagem. 

Mas a avaliação para além de regular as aprendizagens, regula ainda as relações 

com a família e com os diferentes profissionais da educação, para além da criança. Ou 

seja, a avaliação também é importante uma vez que satisfaz a necessidade de seus 

destinatários pelos “produtos” que dá a conhecer, ou seja as crianças são as primeiras 

receptoras da avaliação, seja como autoras, seja como actoras do processo avaliativo. 

Por sua vez os pais conhecem e acompanham a avaliação em momentos específicos 

criados para o efeito ou sempre que quiserem de uma forma mais individual nas suas 

horas de atendimento. Por sua vez os Professores, nomeadamente do 1º Ciclo do Ensino 

Básico, também conhecem as crianças através da avaliação que as Educadoras lhes 

transmitem, seja em conversas informais, seja através de documentos específicos para o 

efeito. E este percurso continua até um campo mais amplo abrangendo todos os graus de 

ensino e órgãos de gestão. Portanto o espaço da avaliação deixou de estar confinado ao 

educador, às crianças e à sala de actividades, agora faz parte de uma cadeia que 

espartilha os modos de avaliar em procedimentos que tendem a estandardizar-se por 

uma questão de leitura do processo e para que seja acessível a sua interpretação por 

outros públicos. Esta realidade desvirtua aquilo que a avaliação no Jardim de Infância 

tem de mais genuíno, deixando de ser quem era ou como era para passar a ser um misto 

híbrido que se inflexibiliza com a individualização das práticas dos educadores de 
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acordo com as “liberdades e os deveres que a sua tarefa permite ou impõe” (Perrenoud, 

1998:158). 

Em suma, se por um lado a avaliação é condicionada pelos modos como os 

educadores concebem e praticam a educação, por outro a avaliação impregna e 

condiciona toda acção educativa, por isso é importante que os profissionais de educação 

reflictam criticamente sobre este duplo processo tendo em vista a construção significada 

da melhoria das práticas profissionais encetadas por si no sistema educativo, para que 

através desta avaliação compartilhada se tomem decisões de mudança. E só desta forma 

“repensando a teoria e a prática da avaliação das aprendizagens (…) poderemos 

aspirar a que as escolas respondam aos legítimos interesses e direitos das crianças, aos 

interesses e aspirações das comunidades em que vivem e (…) aos interesses das 

sociedades democráticas em que queremos viver” (Fernandes, 2005: 31). Mas para que 

assim seja é necessário como profissionais e como cidadãos “ um compromisso com a 

transformação que passa por melhorar as condições que a tornem possível. Para isto, é 

preciso romper com o individualismo, desmontar a falácia do fatalismo e praticar a 

valentia cívica” (Guerra, 2003:119).  
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5.7 – Conclusão do estudo 

 

A análise global dos dados permite constatar que nos discursos das entrevistadas 

há um conjunto de referências comum, o qual se constrói em torno de três ideias 

fundamentais: 

a) A afirmação da singularidade do Jardim de Infância como espaço educativo 

com finalidades próprias e necessitado de ser reconhecido na autonomia que 

tais finalidades pressupõem; 

 

b) A afirmação de que o processo de avaliação se desenvolve segundo uma 

orientação de natureza formativa, fruto de uma concepção de educação que 

não se encontra confinada a propósitos de natureza académica.33 Infere-se das 

palavras de algumas entrevistadas que a natureza formativa do processo de 

avaliação decorre do reconhecimento da complexidade do acto de avaliar que 

corresponde, por sua vez, à riqueza das experiências e das interacções que se 

vivenciam no Jardim de Infância; 

 

c) O reconhecimento da articulação entre as concepções de avaliação e a sua 

operacionalização e a identidade profissional das educadoras. Neste âmbito 

vislumbra-se um mal-estar fruto da integração dos Jardins de Infância nos 

Agrupamentos de Escolas e de uma gestão pedagógica uniformizadora que 

não sendo inevitável é, de qualquer modo, um facto nalgumas das situações 

referidas pelas entrevistadas. Trata-se de uma constatação que será o objecto 

da nossa reflexão no capítulo através do qual se conclui esta dissertação. 

 

 

 

                                                
33 Não pretendemos, enquanto investigadora, promover a ideia de que a avaliação formativa só é possível 
em contextos como o do Jardim de Infância. Apenas referimos que as educadoras entrevistadas realçam 
esta articulação que, na nossa opinião, é equívoca. Trata-se, de qualquer modo, de uma estratégia 
argumentativa, mais do que uma posição claramente assumida. Uma estratégia que vem na sequência de 
uma outra através da qual as entrevistadas tendem a assumir a especificidade do Jardim de Infância por 
oposição à Escola do 1º Ciclo. 
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CONCLUSÃO 

 

Implicações da avaliação na configuração da identidade pedagógica dos 

Jardins de Infância e profissional das Educadoras de Infância34 

 

“(...) só sociedades reflexivamente capazes de modificarem as suas instituições perante 

uma mudança social acelerada, serão capazes de enfrentar o futuro com alguma confiança” 

                                                                                    ( Giddens, 1987)  

 

 

A avaliação constitui uma “operação de leitura da realidade” (Hadji, 2001:44) 

na qual o educador projecta compromissos e concepções várias que correspondem a 

diferentes modos de ser, estar e fazer educação.  

No caso das nossas entrevistadas as concepções de avaliação que as mesmas 

perfilham estão muito marcadas pelo modo como afirmam a especificidade e 

importância dos Jardins de Infância, eixo matricial da expressão da sua identidade 

profissional como Educadoras de Infância. 

Uma identidade que se constrói, de forma relativamente sólida e assumidamente 

convicta (a julgar pelo conteúdo e pela forma com que esta problemática emerge no 

discurso das educadoras), mas que, por vezes, é sentida como estando ameaçada pela 

integração dos Jardins de Infância nos Agrupamentos. O campo da avaliação é, neste 

âmbito, um espaço onde tal ameaça se faz sentir, nas palavras, das entrevistadas de uma 

forma inequívoca. Como afirma a entrevistada I, “os instrumentos de avaliação não foram 

pacíficos na sua construção (...) houve alguma pressão por parte do Órgão Executivo (...) a 

Presidente do Conselho executivo que não é Educadora de Infância e que entendia que os 

instrumentos de avaliação deviam obedecer a uma outra metodologia em termos de avaliação e 

houve aqui o apelo a pontos de encontro que permitissem a sua construção, isto foi um 

processo longo de grande reflexão e discussão” (Ed. I). É que há entrevistadas que relatam 

práticas de gestão dos Agrupamentos excessivamente burocratizantes e 

uniformizadoras. 

                                                
34 Consultar no Anexo VII – Quadros de Análise e Discussão dos Dados: o Quadro II – I, as citações das 
Educadoras Entrevistadas referidas ao longo deste texto conclusivo. 
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Como refere a educadora A “somos muitos educadores novos neste actual 

agrupamento e só tivemos a opção de decidir por votação entre aquelas duas grelhas que nos 

foram apresentadas, qual é que passaria a vigorar a partir daquele momento”. Eis uma 

deliberação que mostra o clima de mal-estar face a um documento idealizado, não por 

aqueles que o porão em prática, transformados em executores das directivas que 

emanam daqueles que são os gestores, mas por estes que impõem restrições 

consideradas como atentatórias à especificidade educativa no trabalho do Jardim de 

Infância. Trata-se de uma acção que ocasiona o risco de se diluir “pouco a pouco o 

trabalho dos Jardins de Infância e dos Educadores de Infância” (Ed. A) pela emergência de 

outras práticas próximas dos outros níveis de ensino nomeadamente do 1º Ciclo do 

Ensino Básico. 

Segundo Guerra (2003:92) a divisão dicotómica de papéis em que uns pensam e 

decidem, enquanto outros concretizam a aplicação do que é emanado pelos primeiros, 

comporta riscos, pelo abismo que se cria “entre a decisão e a execução, entre a 

indagação e a aplicação” e consequentemente entre os que mandam e os que 

obedecem, entre os teóricos e os práticos, colocando deste modo em questão “a 

autonomia e a profissionalidade dos agentes da mudança” (ibidem:92). É o que 

expressa a educadora Mi quando desabafa que nos “dão tantos modelos que não têm nada 

a ver connosco, nem com o modelo que nós estamos a trabalhar!” (Ed. Mi). 
Constatamos, assim, que este estado de coisas provoca mazelas no que diz 

respeito à satisfação profissional dos educadores, uma vez que se sentem encurralados 

ao ter que, como diz a educadora A, “cumprir regras concorde ou não concorde (…) 

nomeadamente a grelha que está a ser utilizada é essa que eu tenho que cumprir apesar de não 

concordar com ela” (Ed. A). Ou seja, sentem-se impelidos a desenvolver práticas de 

avaliação que provocam mal-estar e insegurança, ao porem em causa o seu modo de 

conceber a Educação de Infância, quando passam a ter que, por exemplo, adoptar 

“instrumentos muito semelhantes a todos os níveis de ensino (…) por uma maioria (…) e o meu 

receio é que, entre tantas coisas gerais e globais, a nossa especificidade se vá perdendo, não se 

perde a prática (…) mas depois em termos de documentos visíveis para todos perde-se, depois 

perdemos visibilidade e a pouco e pouco vamos passar a ser considerados como o geral” (Ed. 

A).  
Constatamos, assim, que existe uma apreensão fundamentada no que diz respeito 

à anulação da singularidade identitária que caracteriza o Jardim de Infância e as práticas 
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do Educador de Infância, desassossego esse visível na expressão da educadora A 

quando diz que “talvez não estejamos muito longe de considerarem o Jardim, a Educação de 

Infância como um geral, em que depois não se especifique que no Jardim de Infância as coisas 

funcionam segundo moldes diferentes (...) o receio advém do facto de muitos de nós educadores 

também estarmos a ajudar e a educadora justifica que quando continuamos a não fazer força 

para que, aquilo que é muito específico nosso, que continue a valer e continuarmos a querer 

que, apesar de nos dar muito trabalho, seja essa a nossa forma especifica de avaliar e não 

tanto as formas de avaliar que são visíveis para todos os outros ainda que não seja tão fácil 

trabalhar estatisticamente os nossos dados” (Ed. A). Uma opinião que é corroborada pela 

educadora S que, a este propósito, considera que “a identidade do Educador de Infância 

não se valoriza porque ele faz fichas de avaliação ou porque é um técnico (…), mas sim porque, 

na sua opinião, “a educadora tem um papel muito importante no sistema educativo. É o 

primeiro patamar, portanto para além de conhecimentos científicos requer uma postura, uma 

identidade que só ela a pode construir (…) mas não é a Administração Central que nos dá 

reconhecimento, porque não se apercebe da importância da passagem das crianças pelo 

Jardim de infância e do trabalho pedagógico feito pela educadora enquanto profissional” (Ed. 

S). 

Reportamos outra justificação apontada, entre outras, pela educadora A, a qual 

tem a ver com o facto de a voz das educadoras não ter eco nos espaços confinados à 

tomada de decisões o que as torna mudas no processo de mudança, situação essa que 

causa problemas de representação e reconhecimento profissional mas também à 

melhoria das práticas, caso a “mudança decorra apenas das prescrições emanadas da 

hierarquia e não da compreensão e das exigências dos profissionais que as praticam” 

(Guerra, 2003:19). Nomeadamente a educadora A refere que “a respeito da avaliação, 

presentemente a regra mantém-se portanto as educadoras que entraram de novo não 

foram ouvidas” (Ed. A). E mesma educadora refere, ainda, que isto implica uma perda 

de autonomia “quando há agrupamentos em que ainda não se ouve muito a base, isto é, nós 

que estamos no terreno” (Ed. A).  

O processo seria diferente se se caminhasse “em direcção a uma autoridade 

negociada” (Perrenoud, 1998:159) ou seja, na opinião da educadora A tudo seria 

diferente se “se descesse às bases para ouvir os diferentes elementos, antes de criar as regras 

(…) há agrupamentos em que isto acontece, há alguns em que as decisões são tomadas pelos 

órgãos de gestão sem que nós saibamos o que está a acontecer, a informação já nos chega 
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concretizada e aí sim, estamos a perder a nossa autonomia, concordemos ou não concordemos, 

está decidido e ponto final” (Ed. A). Portanto vive-se assim em certos agrupamentos um 

«clima de “mudança legislada” e não de “mudança negociada”» (Day, 1993:97), o 

que por sua vez, supõe “dificuldades, limitações e contradições que bloqueiam a 

mudança” (Guerra, 2003:92) e provocam mal estar e insatisfação de natureza 

profissional nas Educadoras de Infância entrevistadas. A educadora M dá conta disso 

quando refere que “no Conselho Pedagógico era obrigatório ter lá um Educador (…) houve 

uma obrigatoriedade em aceitar um Educador e eu lembro-me de me sentir um corpo presente 

porque falava-se de tudo menos no Pré-Escolar (…) e acho que tem que se discutir os 

problemas dos vários níveis de ensino, não é só a Escola Sede! E a Escola Sede é também o 1º 

Ciclo e o Pré-Escolar e que também têm voz!” (Ed. M). 
Como se constata, não se pode afirmar que estamos perante um problema 

generalizado que diz respeito a todos os Jardins de Infância que se encontram integrados 

em agrupamentos de escolas. Trata-se mais de compreendermos que nos encontramos 

perante uma zona de tensão que afecta o nosso sistema educativo. 

Em segundo lugar, convém compreender que não estamos perante a afirmação 

de desabafos resignados por parte das Educadoras de Infância. Como é possível 

compreender face às palavras da educadora C que, em seguida se transcrevem, as 

educadoras, ou pelo menos algumas educadoras, consideram haver uma alternativa. 

Como se verifica, a educadora C aponta para a solução de fazer valer os seus intentos 

através de uma reflexão partilhada que, por sua vez, possibilita “ter voz activa nos 

Conselhos Pedagógicos, nos Conselhos de Docentes e Assembleias, isto é, só quando nós 

lutarmos no mesmo sentido e com consciência da nossa identidade, que é uma identidade muito 

específica, é que conseguimos levar a água ao nosso moinho. Se nós continuarmos a fazer 

fichas iguais ao 1º Ciclo, e a avaliar parecido com eles, aí ficamos iguais ao 1º Ciclo e não 

podemos defender aquilo em que acreditamos, uma educação de qualidade” (Ed. C). 
Em suma, se o mal-estar sentido por algumas das educadoras entrevistadas é 

expressão desse processo de mudança organizacional em curso no nosso sistema 

educativo, nomeadamente quando afecta a identidade pedagógica dos Jardins de 

Infância, há que reconhecer, como já o afirmamos, que há outras práticas e acções que 

funcionam no sentido de respeitar tal identidade.  

No que diz respeito a esta situação a educadora I apresenta uma perspectiva e 

experiência diferentes, na qual a constituição dos agrupamentos é considerada uma mais 
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valia, uma vez que permite pensar “a educação como um todo, onde as várias partes 

dialogam, apesar das resiliências, temos conseguido uma cultura profissional onde existe uma 

inteligibilidade comum. Portanto há vantagens para todos neste encontro, onde aprendemos a 

conhecer aquilo que é desconhecido e que nos amedronta ou cria reservas e estereótipos. Ou 

seja, ao educador de Infância que no âmbito do sistema educativo se constitui como uma 

minoria profissional, é-lhe dada a possibilidade, pela inclusão nesse espaço colectivo mais 

amplo, de se afirmar na sua profissionalidade e de tornar visível as suas práticas educativas e 

pedagógicas” (Ed. I). 
É esta consciência de que a integração dos Jardins de Infância nos 

Agrupamentos pode ser diferente que, possivelmente, conduz a educadora A a afirmar 

que os agrupamentos “são um bom espaço para que os outros níveis de ensino percebam o 

que é o funcionamento do Jardim de Infância e a actividade do Educador de Infância e a sua 

forma de trabalhar e de avaliar” (Ed. A) uma vez que ainda há o estereótipo de que “a 

educadora só entretém meninos ou só brinca com eles” (Ed. A) por sua vez a educadora M 

refere ainda que “os professores dos outros Ciclos achavam muita gracinha aos meninos e até 

diziam: eles são tão girinhos, fazem coisas tão engraçadinhas” (Ed. M). 

Contudo é importante referirmos que a educadora Mi apresenta uma opinião 

singular neste contexto, isto é apesar de, também, concordar com a filosofia dos 

Agrupamentos, os quais percebe como uma mais valia “em termos de contactos com os 

outros graus de ensino e é também um meio para eles começarem a compreender e a conhecer 

mais o trabalho do Jardim de Infância, que é igual ao deles, só com uma faixa etária mais 

nova” (Ed. Mi), deixa transparecer uma percepção não de equidade, mas sim de 

submissão uma vez que considera que “o trabalho de proximidade tem que ser construído 

sobretudo pelas educadoras” e aponta as suas razões dizendo que “nós é que estamos a 

entrar, a invadir o espaço deles, que é o que sentem muitos (…) a casa deles que estava 

quietinha com x pessoas a funcionar e de repente!” Ou seja é o reconhecimento de que há 

tensões a ser geridas e uma relação a construir, da qual as Educadoras de Infância não 

podem abdicar, que se expressa através desta perspectiva. 

Eis-nos assim perante mundos diferentes e expectativas distintas. Num primeiro 

momento foi possível reconhecermos um mundo marcado pela insatisfação e o 

desânimo de educadoras que vêem ser postas em causa a identidade dos seus espaços de 

trabalho e da sua profissão, por via de uma gestão burocratizada dos Agrupamentos em 

que se inserem. Num segundo momento afirma-se a postura proactiva daquelas que 
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constatam a necessidade de adquirir visibilidade educativa, num tempo em que se torna 

necessário construir sinergias que, à partida, não são inevitáveis. 

Finalmente, é no terceiro momento que nos defrontamos com a existência de 

agrupamentos para os quais, em termos de organização, a unidade não impede a 

diversidade. São espaços onde as educadoras têm uma margem de acção através da qual 

se lhes reconhece uma identidade profissional específica. Identidade esta que, contudo, 

necessita de ser operacionalizada através de acções concretas que sejam congruentes 

com a afirmação da singularidade dos Jardins de Infância. 

 

Em conclusão, porque não sabia bem para onde me levava este fluir tumultuoso 

de ideias que se iam atropelando, “parei” para reflectir sobre as questões que a mim 

própria vinha colocando, e que me ajudaram a construir este caminho. E eis que se criou 

um elo, um laço de comprometimento entre sujeito e objecto, difícil de desatar porque 

durante esta experiência partilhou comigo as últimas vivências, anseios e fervilhar de 

meias certezas, canalizadas no sentido de me infiltrar para aperceber o objecto de 

estudo, circunscrito a uma justificada vertente da realidade. Fica a saudade de uma 

ligação que se prevê continuada, dada a quantidade de dúvidas que suscitou e acendeu, 

apagáveis com um novo recomeçar, que se prevê, sofrido a cada decisão tomada por 

este ou por aquele/s caminhos e não outros, numa musicalidade de interferências que se 

pincelam na paleta da realidade, combinando-se numa harmonia colorida de sons, 

palavras e ideias. 

Sei que aqui e agora, iniciado este trabalho, teria sem dúvida outras perspectivas, 

outros constrangimentos e outras formas de interrogar e dialogar com a realidade porque 

outras vivências surgiriam, e me proporcionariam, com certeza, outras perspectivas de 

reconhecer, interrelacionar e relativizar racionalidades. 

E assim principiou o entendimento de mais uma parcela da realidade, para dar 

conta da unidade sob a diversidade e vice-versa, do que existe de comum entre factos 

contraditórios ou não. O percurso nunca acaba, e pelo contrário reinicia-se sempre, já 

que por mais que soubesse, mais perguntaria. João dos Santos, comentando a 

necessidade sempre sentida de perguntar, mesmo quando se pensa que se sabe, refere a 

este propósito, e como título de um livro seu, «se não sabes porque é que perguntas?». 

As leituras que se vão construindo à procura das respostas possíveis, vão permitindo 
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adquirir uma consciência diferente e um posicionamento crítico mais acutilante face ao 

que, ao como, ao para e ao quando se apreende o que nos rodeia. 

E assim, no calar silencioso dos ânimos, emerge a quietude dos anseios 

subjacentes a este caminhar. Olho para trás e não me reconheço, porque jamais serei a 

mesma, decorrida esta dimensão de procurar viver a experiência de apreender esta 

temática, se encarar sempre o aprender, o ousar fascinar-me como uma extensão da 

realidade educativa. 

Considero que a vivência da realização deste trabalho vai permitir dar espaço/ 

tempo ao devir, ou seja, vai possibilitar comparar os diversos papéis (ser investigadora e 

incontornavelmente ser docente) desempenhados ao longo deste processo de construção 

de um dado saber. Tal como Pandora quando abriu a célebre caixa, saíram do seu 

interior tormentos sem fim. Tal como ela, por vezes, quis fechá-la, mas a curiosidade e a 

necessidade de mudança que aponte para uma educação solidária, que coloque a ênfase 

no apoio mútuo e na cooperação, emergiram como forças superiores, aniquilando 

qualquer receio ou resistência ao longo deste caminhar. Apesar do mal-estar, que norteia 

o devir da educação no actual sistema educativo, persigo, como investigadora, mas 

também como interlocutora qualificada na (re)construção do conhecimento que “a 

urgência, hoje, é sem dúvida trabalhar para a emergência de uma ética do agir 

avaliacional”35, criando estratégias adequadas para produzir as mudanças que levem à 

dinamização colectiva das escolas, procurando caminhar no sentido da edificação de 

uma sociedade plenamente democrática e da construção de uma escola que vincule 

cognitiva e afectivamente todos aqueles que a habitam. Garantir uma educação e uma 

formação ao longo da vida, que vença a iliteracia e permita outros níveis de 

qualificação, desenvolvimento de competências e saber científico e técnico, será talvez 

a utopia que persigo, mas que urge que se torne em realidade para que o devir da 

sociedade contemporânea seja outro. 

 

 

 

 

 

                                                
35 Hadji. (2001:131). 
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AMOSTRA 
 

 Educadoras de Infância Entrevistadas/ Agrupamentos: Identificação / Caracterização 
 
EDUCADORAS DE INFÂNCIA: 

Idade........... 

Escola de Formação inicial......................................... 

Ano de conclusão do Curso de Educadores................................. 

Nível de Formação/ Habilitação Académica: Bacharelato........, Complemento de Formação........, 

Licenciatura........, Mestrado........ 

Qual área de Formação Complementar: Supervisão............, Ciências da Educação........, 

outros.......................... 

Quais funções/ cargo que desempenha no Agrupamento: 

Educadora de Infância num Jardim de Infância............ 

Educadora de Infância e Coordenadora de Estabelecimento................ 

Presidente do Conselho Executivo........, Vice-Presidente do C.E........., outros........ 

Representante do Pré-escolar no Conselho pedagógico................... 

Tempo de serviço nas funções de Docência.................. 

Tempo de serviço noutras funções: coordenação de estabelecimento.............., conselho 

executivo...................., conselho docentes...................., conselho pedagógico................... 

 

AGRUPAMENTOS: 

Designação do modo: Horizontal..........................., Vertical................. 

Localização: Litoral................, Interior............; Norte.................  

Contexto: Zona Urbana................., Zona Rural..................., Semi-Urbana.................... 

Composição do Agrupamento:  

Dimensões: Pequenas.......................... ou grandes.................................... 

Níveis de ensino presentes: Pré-Escolar........, 1º Ciclo........, 2º Ciclo..... e 3º Ciclo......... 

Qual a quantidade de Estabelecimentos de Ensino de acordo com o nível de ensino  

Número de Jardins de Infância?................... 

Número de Escolas do 1º Ciclo?....................... 

Número de Escolas do 2º  e 3º Ciclos?......................... 

Qual a quantidade de pessoal Docente de acordo com o nível de ensino: ? ? ! 

Número de Educadoras de Infância?............... 

Órgãos do Agrupamento: 

Conselho Executivo tem representantes dos diferentes níveis de ensino......... 

Conselho Pedagógico tem representantes dos diferentes níveis de ensino....... 

Localização do Jardim de Infância relativamente ao Agrupamento: 

num lugar único..........com sala única.........., duas.............., três.......... ou mais....... 

na Sede do Agrupamento................ 

numa Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico..................  



 

ANEXOS II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

PRÉ - PROJECTO DAS ENTREVISTAS 
 
No sentido de conceber o roteiro das entrevistas, organizamos um pré-projecto, que se 
passa a divulgar, assente no seguinte conjunto de temáticas a abordar: 

 
 I - Categoria – Especificidade da Educação de Infância / Qualidade na Educação 
de Infância  
 Nesta categoria temos como objectivo encontrar nos discursos das entrevistadas, 
expressões relativas às finalidades da Educação de Infância de acordo com as 
especificidades da legislação para este sector da educação, nomeadamente as 
Orientações Curriculares, Lei Quadro e Lei de Bases do Sistema Educativo. Tal como, 
menções relacionadas com as práticas de avaliação instituídas no Jardim de Infância. 
 
II - Categoria - Concepções de avaliação  
Nesta categoria pretende-se recolher dados dos discursos das entrevistadas 
correspondentes às representações que os sujeitos revelam acerca da avaliação. Neste 
sentido iremos agenciar as respostas para as questões: qual é o conceito que tem acerca 
da avaliação ou o que é para si avaliar? 
E inclusive referências relacionadas com a avaliação veiculada nos diferentes diplomas 
legais para este sector da educação. 
 
III - Categoria – Temporalidade da avaliação 
Nesta categoria de análise deseja-se ilustrar referências que representem dados relativos 
à ocorrência da avaliação, isto é, saber quando é que as Educadoras nas suas práticas 
realizam a avaliação;  
- periodicidade da avaliação: diária, semanal, mensal, trimestral, semestral, anual? 
- em que momentos: início, continuamente e/ou no final do processo ensino-
aprendizagem? 
 
IV - Categoria – Sujeitos / intervenientes da avaliação 
Nesta categoria intenta-se saber, através dos dados recolhidos dos seus discursos, quem 
participa na avaliação: quais são os sujeitos e os objectos da avaliação, ou seja, quem 
são os autores e os actores da avaliação no Jardim de Infância: 
quem avalia; quem é avaliado; quem são os intervenientes- Educadoras, crianças, pais, 
pares..... Neste sentido iremos agenciar as respostas para as questões: quem determina 
ou desenha a avaliação, nomeadamente os critérios, estratégias, instrumentos, técnicas 
de recolha de informação - o Educador individualmente, em equipa de educadores ou 
ainda em conselho Pedagógico? Com base em quê: Orientações Curriculares ou 
Projecto Curricular do Agrupamento...? 
Auto-avaliação: Educador, Crianças... 
 
V - Categoria - Conteúdos da avaliação 
Nesta categoria almeja-se conhecer através da recolha específica de frases elucidativas 
dos seus discursos, nomeadamente quando realizam a avaliação, acerca do que avaliam 
as entrevistadas ou seja sobre que conteúdos se debruçam: 
- Avaliação do processo de ensino; que dimensões? Competências académicas, 
organização da sala, relação/ participação dos pais/ comunidade, coordenação entre 
professores, coerência entre ciclos... 
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- Avaliação do processo de aprendizagem; o quê? Conhecimentos prévios, grau 
desenvolvimento capacidades e de assimilação dos conteúdos, da criança, do grupo? 
- Avaliação do projecto curricular; como? Adequação dos objectivos às necessidades e 
características das crianças, atenção à sua diversidade... De acordo com OC e 
respectivas áreas de desenvolvimento? 
- Quanto à realização da auto-avaliação; o que avalia? Relações com as crianças, com 
os pais, com os pares...? Avalia integração na equipa professores, abertura à 
comunidade? 
- No caso das crianças, se realizam a auto-avaliação; o que avaliam? 
 
VI - Categoria - Procedimentos da avaliação 
Nesta categoria pretende-se recolher as opiniões das entrevistadas acerca desta 
particularidade do real, no que concerne aos procedimentos da avaliação, que 
subdividimos numa dualidade de questões base: como é que avalia e quais são as 
técnicas que usa para avaliar. 
 
Subcategoria - Como é que avalia 
Aspira-se agrupar os discursos que referenciem a forma como as Educadoras avaliam, 
isto é, quais são as características da avaliação que realizam:  
Se planificam ou desenvolvem actividades específicas para realizar a avaliação; 
Tipologia /modelos de avaliação: diferenciada, individual, do grupo, combinada com os 
pais.. ou ainda se há uma escolha, uma definição entre pares de uma avaliação/standard 
implementada no Agrupamento...  Se avalia de acordo com OC ou existem documentos 
formais/informais que dizem como se faz? 
 
Subcategoria – Quais os Instrumentos/ Técnicas da avaliação 
Impele-se acomodar os dados das narrativas das entrevistadas relativas ao conteúdo das 
suas respostas às questões: 
Quais as técnicas e/ou instrumentos que as Educadoras utilizam para avaliar- 
observação, escalas, registos, planeamento do trabalho, grelhas específicas do 
Agrupamento... E se, escolhe diferentes tipos de instrumentos, consoante as dimensões 
que avalia: desenvolvimento da criança, a classe, o espaço, o tempo, as actividades, 
participação das famílias.... 
No caso da auto-avaliação, quais os instrumentos: diários, debates e reuniões entre 
colegas (– construção de redes de significados...) 
 
VII - Categoria - Finalidades da avaliação  
Nesta categoria acometemos recolher uma amostra dos dados dos discursos das 
entrevistadas alusivos aos motivos da avaliação no Jardim de Infância, para agrupar 
suas respostas às questões:  
Quais são os objectivos da avaliação na educação infantil? Visa ou tem subjacente com 
a avaliação no Jardim de Infância: 
- acompanhar e registar do grau de desenvolvimento das capacidades das crianças; 
- procurar regular, orientar, adaptar o processo de ensino aprendizagem, para a sua - 
melhora, ou seja uma (re)construção das práticas para promover a melhoria do processo; 
- atender à continuidade/articulação com... ou a prévia Escolarização do “Jardim de 
Infância”?  Ou seja, avalia para verificar se atingiu os objectivos da Educação de 
Infância – tomando como referência a legislação das Orientações Curriculares ou avalia 
em função de preparar a criança para a escolaridade, nomeadamente para a entrada no 
Ensino Básico? Mimetismo relativo ao 1º Ciclo...  
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VIII - Categoria – Articulação de contextos 
Apontamos organizar nesta categoria conjuntos de dados que revelem a forma como os 
sujeitos definem a situação relativa à transição de contextos: 
Jardim de Infância / Família 
Jardim de Infância / Escola do 1º Ciclo do Ensino  
- Definição de critérios em equipa e com outros níveis, favorecendo a continuidade 
curricular. Que tipo de sequencialidade: 
cada um c/ suas obrigações ou lógica de preparação p/ nível seguinte;  
se o Jardim de Infância deve orientar-se para a Escola ou deve ser orientado por ela? Ou 
seja, se o J.I. deve produzir as crianças que a Escola do 1º Ciclo lhe encomenda ou é 
esta, que deve continuar o processo educativo iniciado no Jardim de Infância. 
 
- Quais são os procedimentos que as Educadoras usam para comunicar ou dar a 
conhecer aos pais e Professores 1º Ciclo o processo de avaliação, que ocorre na 
Educação de Infância? 
 
IX - Categoria – Identidade / Satisfação na profissão 
Nesta categoria nomeamos circundar os argumentos  relatados que dizem respeito à 
forma como as Educadoras se vêem a si próprias, em relação à especificidade da 
situação ou ao tópico em causa. Atendendo assim, aos dizeres relacionados com os 
conceitos de: 
 implicação e replicação, reconhecimento profissional no espaço educativo, dos seus 
saberes ser e estar ... Quais os efeitos produzidos pela formação dos Agrupamentos, ao 
nível das práticas pedagógicas das Educadoras. Se existiu mudança ou não e no quê. 
Quais as suas repercussões ao nível da autonomia pedagógica.  
 
identificação, respeito pela identidade ou subordinação: maior proximidade? Quebra 
do isolamento... para colaboração / colegialidade entre Educadoras, e entre elas e os 
outros Docentes do Agrupamento. 
 
participação, colaboração e representatividade das Educadoras na gestão do 
Agrupamento, nomeadamente como é que as Educadoras participam na tomada 
decisões, dos PE, RI, PC. Como é que se fazem ouvir- através de uma Representante da 
Educação de Infância no Conselho Pedagógico? 
 
avaliação: necessidade de alterar e/ou adequar práticas de avaliação, neste novo 
contexto, ou manutenção das práticas instituídas? 
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GUIÃO DAS ENTREVISTAS 
 
Perguntas- Chave Guião das Perguntas 
Concepção: 
O que é avaliar? 

O que entende por avaliação? O que é para si avaliar? 
Na sua prática habitual realiza avaliação? 
Avalia como acha que deve avaliar? 
Como gostaria que fosse a avaliação? 

Propósito: 
Para quê avalia? 

Para dar resposta aos objectivos da avaliação no J. Inf. 
Para assinalar grau desenvolvimento e/ou  para regular, adaptar o 
processo para melhora? 
Visa continuidade/ articulação ou escolarização do Jardim de 
infância? 
Avalia em função de uma preparação para escolaridade? 

Características: 
Como é que avalia?   

Quais as práticas de avaliação que realiza?  
Realiza avaliação individual, do grupo, combinada com a 
colaboração  das crianças, dos pais?  
A forma como avalia é determinada por quem e como? 
Toma como suporte as OC? 
Planifica ou desenvolve actividades específicas para realizar a 
avaliação? Ou seja, aproveita as situações naturais ou há uma 
preparação técnica/ organizativa prévia? 

Técnicas/ Instru. 
para avaliar? 

Quais instrumentos/ procedimentos que usa para avaliar? 
Observação (escalas  
observação), planeamento do trabalho, registo... 
Auto-avaliação... 
 Consoante o que avalia escolhe diferentes tipos de instrumentos, 
ou seja, quando avalia a criança, a classe, o espaço, o tempo, os 
recursos, as actividades desenvolvidas, participação das famílias 
e comunidade, o que usa para cada uma destas dimensões? 

Temporalidade: 
Quando avalia? 

Em que momentos avalia? Início, continuamente, no final... 
Periodicidade da avaliação: diária, semanal, mensal, trimestral, 
anual 

Conteúdo: 
O que avalia? 

O que avalia quando pratica a avaliação: 
Avalia o processo de ensino? Que dimensões? Competências 
académicas, organização da sala, relação/ participação dos pais/ 
comunidade, coordenação entre professores, coerência entre 
ciclos... 
Umas mais do que outras, quais? 
Avalia o processo de aprendizagem? O quê? Conhecimentos 
prévios, grau desenvolvimento capacidades e de assimilação dos 
conteúdos..., da criança, do grupo? 
Avalia o projecto curricular? Como? Adequação dos 
objectivos às necessidades e características das crianças, 
atendendo à sua diversidade...  

Quem determina ou 
desenha a 
avaliação? 

Educador individualmente ou equipa de educadores que 
selecciona os critérios, estratégias, instrumentos, técnicas de 
recolha de informação. Com base em quê – OC... 
E com outros níveis, favorecendo continuidade... 
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Necessidade de adequar práticas de avaliação neste novo 
contexto ou manutenção das práticas instituídas? 

Auto-avaliação O que avalia? Relações com crianças e pais? Avalia integração 
na equipa professores, abertura à comunidade? 
Quais instrumentos? Diários, debates e reuniões entre colegas – 
redes de significados... 
Das crianças. Como? 

Grau de satisfação 
na profissão 
 
Identidade 
 
 
Administrativamente 
 
 
 
Avaliação 
 
 
 
 
 
Sequencialidade -  
 Curricular... 

Hoje mais valorizadas, mais visíveis, como fazendo parte... 
reconhecimento profissional... dos seus saberes ser e estar 
...Como se chegou ou o que contribuiu para...  
Maior proximidade? Numa lógica de identificação, implicação, 
respeito pela identidade ou subordinação? 
 
Quebra do isolamento... 
Educadoras participam tomada decisões... PE, RI, PC Como se 
fazem ouvir? Representante no conselho pedagógico?  
 
Alterações nas práticas avaliação e como se movimentam espaço 
educativo. Avalia de acordo com OC ou existem documentos 
formais/informais que dizem como se faz? 
Como é feita a transição J.Inf. / 1º ciclo? Mecanismos de 
avaliação diferentes nos 5/6 anos? 
 
Cada um c/ suas obrigações ou lógica de preparação p/ nível 
seguinte: 
Se o jardim deve orientar-se para a escola ou deve ser orientado 
por ela? Ou seja, se o jardim deve produzir as crianças que a 
escola lhe encomenda ou é a escola que deve continuar o 
processo educativo iniciado no jardim... 
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TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 
 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA EDUCADORAS AGRUPAMENTOS 

Entrevista A Educadora Mi Agrupamento Mi 

Entrevista B Educadora I Agrupamento I 

Entrevista C Educadora C Agrupamento C 

Entrevista D Educadora A Agrupamento A 

Entrevista E Educadora S Agrupamento S 

Entrevista F Educadora M Agrupamento M 

 
 
 
 
 
 
 
 

ABREVIATURAS 
OC Orientações Curriculares 
CD Conselho de Docentes 
CE Conselho Executivo 
CP Conselho Pedagógico 
PC Projecto Curricular 
JI Jardim de Infância 
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ENTREVISTA - EDUCADORA MI 
 
Ent.: O que é para si avaliar, o que é que entende por avaliação? 
Ed. Mi: Avaliar é medir um pouco o trabalho que se vai realizando com a criança, que nós temos como objectivo, traçar 
com elas alguns pontos onde queremos que ela chegue portanto, o seu desenvolvimento, para irmos melhorando o 
nosso processo de trabalho, o processo educativo.  
 
Ent.: Na sua prática habitual realiza a avaliação? 
Ed. Mi: realizo embora tenha muita dificuldade em trabalhá-la, o que recolho em termos do que avalio, da informação, 
depois tenho muita dificuldade em ordenar, em termos de instrumentos de escrita, da recolha que faço de toda a 
informação que avalio, quando estou a fazer uma avaliação intencionada, depois tenho muita dificuldade em trabalhar 
essa informação, onde é que a vou pôr. 
 
Ent.: Avalia como acha que deve avaliar ou como gostaria de o fazer? 
Ed. Mi: Avalio um bocadinho, neste momento, como gostaria de avaliar, porque desde que estou no Movimento da 
Escola Moderna, há muitos instrumentos de suporte, que me ajudam, a que a avaliação seja, para mim, mais fácil, de 
ler, entender e de reformular, no caso de ser preciso, em função dos resultados que vou tendo, dessa avaliação, 
reformular a minha planificação, os meus objectivos. 
 
Ent.: Tem muita prática, apercebo-me que trabalha há muitos anos... 
Ed. Mi: Sim, mas muito pouca prática em termos de avaliar... é sempre muito difícil para mim o registo, a observação, a 
avaliação é sobretudo o que me atrapalha mais, porque sou de uma formação... portanto, trabalho há 29 anos e sou de 
uma formação de base, de uma escola completamente diferente. 
O Jardim-de-infância não é o que era, a gente planificava, reformulava a nossa planificação, mas o registo, a 
observação, a avaliação no Pré-escolar, foi sempre uma coisa difícil, sobretudo para mim, porque tenho colegas que o 
fazem muito bem. 
 
Ent.: Utilizam que género de instrumentos para avaliar? 
Ed. Mi: No MEM todos os instrumentos existem ao lado das áreas que constituem uma sala deste modelo, existem 
instrumentos fáceis de ler a evolução da criança, porque a criança regista, a criança auto-avalia-se... a criança vai ao 
mesmo tempo mostrando visivelmente a sua evolução. 
 
Ent.: No seu entender, para quê que avalia... é de acordo com os objectivos implementados nas Orientações 
Curriculares.... Sente necessidade de avaliar? 
Ed. Mi: Sinto necessidade e não há ninguém que não o faça, acho eu. Somente, concretizá-la, em termos de escrita, 
para nós, acho que é uma dificuldade, porque a necessidade que a criança tem, de nós, no dia a dia, durante as horas 
que está no Jardim-de-infância é tão grande, que ou nós já temos essa estrutura mental na nossa cabeça e somos 
capazes de estar a apoiá-la num trabalho e ao mesmo tempo, estar a tirar notas da avaliação, daquilo que ela está a 
fazer, da dificuldade da destreza ou da criatividade... 
 
Ent.: Como é que faz a avaliação? 
Ed. Mi: Eu utilizo muito o MEM... nós temos o quadro das tarefas, onde as crianças se inscrevem semanalmente por 
exemplo, em que a avaliação é feita com elas, juntamente com elas. É a avaliação que eu consigo mais fazer, além 
daquela intencional, porque eu tenho determinados trabalhos que executo com elas, com aquela intencionalidade, para 
ver, naquele grupo que eu escolhi naquele dia, como é que executa aquele trabalho, quais foram as suas dificuldades, 
neste e naquele ponto, que eu traço previamente.  
Mas a avaliação que eu gosto mais, é toda aquela que é feita ou pelo grupo, ou por um grupo que executou um trabalho 
e que no fim, eu sou capaz de avaliar em grupo com elas, como é que correu aquele trabalho. Essa para mim, é a mais 
fácil de fazer, porque tenho dificuldade em fazer as outras. 
 
Ent.: O modelo de avaliação que implementa, na sua prática, na sala de aula, é determinado ou desenhado por quem? 
Ed. Mi: Eu sigo o modelo do MEM, que é muito através dos instrumentos que nós utilizamos..., o mapa de presenças, 
que foi um mapa que eu sempre utilizei, mas utilizava, sem tirar partido de uma leitura final desse mapa... Agora no 
mapa, segundo aprendi no MEM, eu posso não só exercitar a escrita, como a leitura, como a matemática, como a 
formação pessoal e social. 
 
Ent.: Avalia diferentes dimensões? 
Ed. Mi: Exactamente, diferentes áreas de desenvolvimento. 
 
Ent.: E privilegia mais umas que outras ou está igualmente planificado todas elas? 
Ed. Mi: Normalmente tento abordar quase todas, quando o instrumento o permite, não valorizo mais uma do que outra, 
ou toco um bocadinho nelas todas ou destaco mais um conhecimento do mundo ou um aspecto científico, se por acaso 
esse instrumento me permitir. 
 
Ent.: Tem momentos específicos para fazer avaliação, nomeadamente no início do ano se faz... 
Ed. Mi: Faço uma avaliação diagnóstica. 
 
Ent.: Com o objectivo de ... 
Ed. Mi: de medir um bocadinho o ponto em que está o grupo, costumo ver em termos de autonomia, relacionamento 
com o adulto, com os colegas... 
 
Ent.: Durante o ano como é que faz, abandona essa avaliação, adopta outro tipo... 
Ed. Mi: Sim, misturo um bocadinho uma avaliação mais tradicional, com esta que uso do MEM. 
 
Ent.: O que quer dizer com tradicional? É a observação contínua... 
Ed. Mi: Aquela escrita... aquela avaliação escrita, que nos dá muito que fazer e que nós não temos tempo para o 
fazer... se fazemos no meio do ambiente de sala, durante as actividades, há quem consiga e quem não consiga. 
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Ent.: Como é que regista essa avaliação? 
Ed. Mi: Escrevo, escrevo, alguma dela é escrita mesmo. Por exemplo, volto ao quadro das tarefas, que é avaliado por 
nós, pelo grupo e por mim todas as semanas e é escrito por mim, as crianças dão a opinião delas. 
 
Ent.: Faz uma avaliação do processo de forma continuada? 
Ed. Mi: Exactamente, contínua. 
 
Ent.: E no final do ano, tem necessidade de avaliar de forma... 
Ed. Mi: Não tenho necessidade nenhuma, e para mim, é um erro, é perigoso, é perigoso... ou se está realmente muito 
articulada com o ciclo seguinte e de preferência com quem vai pegar neles e se faz uma passagem oral quase... dos 
meninos que a pessoa vai receber e no mínimo se elabora um dossier, com alguns aspectos daquela criança em 
termos artísticos, sociais, de evolução da destreza ou isso, mas mais do que isso não. 
 
Ent.: Nunca lhe foi solicitado fazer uma avaliação escrita para ser entregue nomeadamente no 1º Ciclo? 
Ed. Mi: Eu, por acaso, fruto um pouco de estar... entrei sempre nos Agrupamentos, quando isso ainda não estava 
implementado, mas a tendência é essa. Este ano, aqui, neste agrupamento, há um modelo de avaliação para se 
entregar, para se ter pelo menos feita para cada criança, individualmente... que nós vamos ao longo do ano verificando 
e registando. 
 
Ent.: Esse documento foi desenhado... 
Ed. Mi: Pelo Agrupamento, por uma equipe com duas Doutoras, que na altura acharam que eram os melhores itens e 
que é fruto de um trabalho qualquer, a nível de Faculdade de Psicologia e que foi pensado, reflectido. 
 
Ent.: E como é que ela foi aceite pelo grupo de Educadoras, através do Conselho de Docentes, que é quando reúnem? 
Ed. Mi: Eu pronunciei-me já este ano acerca daquele modelo, mas o que me foi dito, foi que foi o aprovado em 
Conselho Pedagógico e que, para já, até nós não descobrirmos ou não trabalharmos outro documento, será esse que 
vai ficar a funcionar, até haver outra alternativa... 
Inclusivamente eu, no MEM, tenho coisas parecidas e outras totalmente diferentes, porque o MEM, como tem muitos 
instrumentos em todas as áreas, que tem na sala... nós no MEM, temos uma chamada lista de verificação, mas essa 
lista de verificação é muito coerente, está de acordo com os instrumentos que existem na sala. 
 
Ent.: O que tem nessa lista, são objectivos... o que contempla? 
Ed. Mi: São atitudes e comportamentos que a criança consegue ou não. Como por exemplo, se já regista o nome com 
uma cruz ou se faz uma bolinha, são leituras que eu posso facilmente fazer e registar ali naquele caderninho, se a 
criança já faz isso ou não, e isso marca-me a evolução da criança. Se o que foi combinado, em termos de grande 
grupo, foi marcar a presença com uma cruz, de determinada cor, se há um pequenino que ainda faz uma bolinha, esse 
pequenino está num ponto, e quem nem consegue fazer a cruz direitinha, já está noutro. 
 
Ent.: Na sua prática de avaliação avalia as crianças, avalia individualmente, mas também avalia o grupo? 
Ed. Mi: Muito o grupo, sempre o grupo. 
 
Ent.: E o Pais, como é que entram neste processo de avaliação? 
Ed. Mi: Os Pais têm uma reunião trimestral, onde é dado o trabalho que se fez e o trabalho que vai ser feito. Falo para o 
grande grupo, a nível da evolução do grande grupo e às segundas feiras, tenho uma hora de atendimento aos Pais, 
onde falo particularmente, se assim o desejarem, do seu filho. 
Elaborei uns dossiers, que ainda estão muito verdes, porque tenho dificuldade e falta de tempo para parar, para os 
organizar, para os preencher, para os escrever. 
 
Ent.: Quando atende os Pais, está atenta à avaliação que eles lhe transmitem acerca da criança. Se há uma abertura 
para que os Pais participem neste processo? 
Ed. Mi: Há,... os dossiers têm uma primeira folhinha, onde eu fui recolher algumas das características. É uma 
avaliaçãozinha digamos, daquilo que o Pai pensa do filho, do que faz, como brinca e com quem, e todos os dados que 
eles me dão, quando estão a falar das crianças, para mim, são dados importantes. 
 
Ent.: Costuma na sua prática habitual, quando realiza a avaliação, fazer a planificação de actividades específicas com o 
intuito de avaliar... 
Ed. Mi: Sim. 
 
Ent.: E também aproveita as situações quotidianas que surjam? 
Ed. Mi: Uso as duas, porque para dar cumprimento, sobretudo à avaliação que me é exigida pelo Agrupamento, eu 
tenho que verificar num contexto, fundamentar, como é que cheguei à conclusão que a criança copia círculos... então 
eu tenho que preparar essa actividade, nesse dia e naquele contexto, para depois fundamentar essa minha 
observação. 
 
Ent.: O Agrupamento tem uma determinada forma de exigir a avaliação? 
Ed. Mi: ... eu não sei...  
 
Ent.: Tem um molde? 
Ed. Mi: tem um molde, isso tem, acho que foi um molde preparado por pessoas especialistas, que pensaram que era a 
melhor coisa. 
 
Ent.: E na prática, como é que sente..., é realmente a melhor forma de avaliar? 
Ed. Mi: ... não sei, para algumas de nós será, porque avaliar é difícil, muitas de nós perdemo-nos. Até porque a 
avaliação é uma coisa que está a ser exigida no Pré-Escolar, que a grande parte de nós..., acaba por fazer uma 
avaliação, talvez perigosa sabe! Porque a criança, sobretudo no Pré-Escolar, é muito difícil, porque ela está 
diariamente, semanalmente a evoluir ou a regredir, não é... e portanto, se vai um dossierzinho muito preparadinho a 
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dizer, que a criança faz um quadrado, faz um triângulo, sabe as cores, diz o nome dela, sabe onde mora, o número de 
telefone, isto tudo, numas férias, pode mudar ou pode evoluir. 
Portanto, a avaliação no Pré-Escolar, talvez interesse mais para apoiar a nossa planificação, para não repetirmos 
actividades, que a criança aí vai “comer mais do mesmo” passo a expressão. 
 
Ent.: Quer dizer que usa a avaliação como uma forma de melhora... 
Ed. Mi: do processo e do grupo e da evolução da criança. 
 
Ent.: Fá-los chegar onde não estavam ainda... 
Ed. Mi: Sim, partindo de onde estão, para chegar mais além. 
 
Ent.: Já me falou que avalia a criança, o grupo..., os Pais inclusive estão também dentro desse processo, que outras... 
Ed. Mi: Aliás, ajudam-me no processo, eu tenho tardes comunitárias que são animadas pelos pais e depois nós 
também fazemos a avaliação dessa tarde, eles estão dentro do processo, contribuem para a minha planificação, mas 
de uma forma natural, não é nenhuma imposição para participar. 
 
Ent.: Avalia o Projecto Curricular, a planificação que faz, a adequação dos objectivos às necessidades do grupo, se faz 
um balanço... 
Ed. Mi: Eu fiz o meu Projecto Curricular, a partir do Projecto Curricular do Agrupamento, fui ver quais eram as 
intencionalidades do Projecto Curricular do Agrupamento, porque só assim, é que há um Projecto Educativo. Até 
porque, são crianças que daqui passam para o 1º Ciclo e depois passarão para o 2º ciclo do mesmo Agrupamento. 
Portanto, os problemas que lá se encontram, começam nestes pequeninos, temos que trabalhar e melhorá-los, para 
quando chegarem lá, as coisas estarem mais diluídas. Isso foi um problema que tive, foi ver quais eram os problemas 
que havia a nível desta comunidade educativa, para ter um bocadinho de coerência, o meu Projecto Curricular de 
Turma. 
  
Ent.: Então realizou o seu Projecto Curricular com base...  
Ed. Mi: no Projecto Educativo do Agrupamento. 
    
Ent.: As Educadoras participam na realização de documentos realizados no Agrupamento..? 
Ed. Mi: muito.  
 
Ent.: Nomeadamente no Projecto Curricular, no Regulamento Interno... 
Ed. Mi: na sua execução?  
       
Ent.: Como é que foi a sua participação? 
Ed. Mi: a minha não, quando eu cheguei cá, já estava tudo feito, não tive muita participação. 
 
Ent.: E as vossas propostas, como é que chegam ao Agrupamento? 
Ed. Mi: É através do Conselho do Pré-Escolar, tudo o que nós acharmos, inclusivamente há documentos que este ano, 
fruto de algumas de nós que vínhamos com outras experiências diferentes, propusemos que esses documentos fossem 
melhorados e melhor trabalhados. 
 
Ent.: E a proposta foi aceite? 
Ed. Mi: Foi aceite, há receptividade, há muita receptividade. 
 
Ent.: Realiza a sua auto-avaliação... se se auto-avalia, se avalia a sua relação com as crianças, a sua relação com os 
pais... 
Ed. Mi: Eu não sei se... 
 
Ent.: Se reflecte? 
Ed. Mi: Exactamente, era isso que eu lhe ia dizer, eu não  avalio de uma maneira escrita mas de uma maneira pausada 
e reflectida faço muitas, mas mesmo muitas ...  muitas vezes, às vezes durmo com a reflexão e acordo com ela. 
 
Ent.: E o que lhe trás essa reflexão?  
Ed. Mi: Mudar muito de atitude regularmente. Em termos de recursos materiais, de recursos humanos, tento sempre 
fazer o melhor para o grupo e estando a fazer para o grupo, estou a fazer para mim, e para as pessoas que me estão a 
apoiar ao longo do processo. 
 
Ent.: Então poderá dizer-se... essas pessoas são as colegas educadoras ...quero com isto dizer se reflecte sozinha ou 
leva as suas expectativas, as suas dúvidas...?  
Ed. Mi: Levo às outras Educadoras. 
Ainda estou aqui desde Setembro, mas há algumas Educadoras com quem me encontro, de vez em quando, por 
exemplo, ainda ontem o fiz, em que juntas reflectimos sobre determinadas coisas que já vamos fazer ou que queremos, 
uma vez que vamos estar juntas três anos não é! Estamos a acabar de chegar, mas há determinadas coisas que já 
vamos dando conta, que tencionamos que mudem ou pelo menos actividades articuladas para o ano dobrar a 
articulação, quanto mais não seja entre os Jardins, chegar aos outros Ciclos também, porque é muito importante levar 
os pequeninos às outras instituições, por onde eles irão passar. 
 
Ent.: Quando diz que leva as crianças às outras instituições, qual a intenção que tem por trás disso? 
Ed. Mi: Primeiro..., sei lá..., talvez a exploração de outro espaço, o contacto com outras crianças iguais, da mesma 
idade, em salas diferentes, com vivências diferentes, o intercâmbio... Tenho feito muito intercâmbio entre as salas da C. 
de P., tem sido muito rico, mas também acho muito importante, o contacto com as crianças mais velhas, porque as 
crianças pequeninas às vezes... aceitam muito bem as experiências dos mais velhos e vão exercitando a partilha e o 
convívio e a inter-ajuda e os espaços diferentes. 
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Ent.: Fala-me em relação às crianças e em relação a si, como é que vê ou se existe alguma colaboração entre os 
Educadores e os outros níveis de ensino? 
Ed. Mi: Neste caso concreto, aqui, eu não consegui muito isso, mas o ano passado e há dois anos eu tinha muito 
contacto e muita adesão, que é uma coisa que começa em alguns sítios a existir. Talvez por se começarem a habituar a 
ver a nossa presença nos espaços deles e começam a suscitar as perguntas, a curiosidade, o querer saber mais 
acerca do papel da Educadora. Começam a vê-la de uma maneira diferente e começam até a vir ter connosco, a propor 
actividades em conjunto ou visitas ou momentos  menos preparados para haver esse contacto, esse convívio. 
Mas aqui, ainda não senti muito isso, não senti não, ainda não conseguimos isso, porque estou recém chegada e 
conheço mal as pessoas, os Professores.  
 
Ent.: O Agrupamento desenvolve práticas no sentido de vocês terem uma colaboração?   
Ed. Mi: Temos nos momentos do plano anual de actividades, em que se tenta que as pessoas se juntem, para que se 
conheçam. Proporcionam momentos, quer só entre os Educadores, quer Educadores e crianças para que essa 
abertura, esse contacto e esse conhecimento... 
 
Ent.: Está-me a falar que é em termos do nível de pares, que esse conhecimento existe e em termos de pares, mas em 
relação aos outros níveis de ensino, promove actividades em que os Professores se possam conhecer, possam 
dialogar, criar uma rede de Professores? 
Ed. Mi: Sim, são momentos..., proporciona.  
 
Ent.: Através de... 
Ed.Mi: Festa de Natal, jantar de Natal entre só os professores.  
 
Ent.: Mas em termos de debate do processo educativo, problemas comuns... 
Ed.Mi: Não, isso não, isso... não sei se existirão, este ano ainda não tive conhecimento que isso exista. 
 
Ent.: Sente que os Agrupamentos constituíram uma forma de maior proximidade entre os Jardins de Infância e os 
outros níveis de ensino?  
Ed. Mi: Eu acho que isso é um trabalho que tem que começar, que tem que ser construído, sobretudo pelas 
Educadoras, porque nós é que estamos a entrar, a invadir, que é o que sentem muitos, a casa deles, não é, que estava 
quietinha com x pessoas, a funcionar direitinho e de repente..., aparecem x escolas  e no ano seguinte x Jardins, e no 
outro ano, mais o resto das escolas que ficaram desfraldadas e no outro ano seguinte..., estou a referir-me à 
experiência que tenho de mais anos, concretamente em Amarante, e no ano a seguir, mais Jardins de Infância. Quando 
estão a tentar pôr novamente a casa direita, entra mais gente pela casa dentro, isto é difícil de gerir e de aceitar e de 
fazer com que haja uma harmonia não é..., porque estes Agrupamentos, toda a gente sabe, que foram constituídos  de 
uma maneira, em alguns sítios, completamente inconcebível, mas pelos vistos é o que se tende ainda, é para os mega 
Agrupamentos...,  não sei que é que isso vai dar...  
 
Ent.: E como é que se sente com todo esse processo? 
Ed. Mi: Por acaso, gostei.  
 
Ent.: Em relação à sua forma de estar na profissão, como é que sentiu todas estas alterações? 
Ed. Mi:  Eu gostei, gostei de entrar num Agrupamento, gostei... Profissionalmente, acho que ganhamos com isso, só 
não ganhamos se não quisermos, porque em termos de recursos, em termos de contactos com os outros graus de 
ensino, foi um meio ou é um  meio, para eles começarem a compreender e a conhecer mais o trabalho de Jardim de 
Infância, que é igual ao deles, só com uma faixa etária mais nova.  
Daí eu dizer, que os tempos de avaliação para nós, avaliação, reflexão, tudo, planificação..., as pausas que os outros 
graus de ensino têm, nós devíamos tê-las também, era muito, muito importante para quem faz avaliação, para quem 
não a faz, para a começar a fazer. Se não avaliasse, pelo menos tinha aquela altura, aqueles dias, que tinha que estar 
ali..., e reflectia, acabava por reflectir e encontrava a sua avaliação, nem que fosse a sua própria avaliação, porque dão-
nos tantos modelos, que não têm nada a ver connosco, nem com o modelo que a gente está a trabalhar...! Mas depois 
exigem, isso leva com que a gente só se perca, porque realmente o trabalho no Jardim de Infância, continua a ser 
diferente de outro trabalho qualquer, os instrumentos que as crianças usam aqui e que nós próprios usamos, não são 
testes, não são aulas práticas, não são trabalhos, são outros materiais, outros recursos totalmente diferentes, mas tão 
sérios, como os que os outros graus de ensino têm.  
Por isso, a Educadora é tão séria como outro profissional qualquer, o que precisa é de tempo para sentir que a sua 
profissão é séria também e esses momentos, que nos estão a ser tirados e que nos levam à revolta, fazem com que a 
gente nunca pare, para reflectir, para melhorar, para avaliar..., melhor, pior, encontrar o seu meio de falar da criança. 
Porque se for perguntar a uma Educadora..., aliás a primeira coisa que uma Educadora lhe faz, quando fala com ela, é 
começar a dizer, este menino diz isto, faz aquilo, já vai ali sozinho..., as proezas que aquela criança faz. Ela tem de 
aprender a passar isso para o papel, nem que seja à maneira dela, para depois parar e reformular, para aquilo que a 
gente diz que é preciso fazer, reformular a nossa planificação mensal, planificação semanal, planificação anual com 
base na avaliação, porque ela muda-se em relação ao ponto em que está a criança, mas para isso, nós temos que 
começar a sentir, que isso é necessário fazer e essas pausas, aqueles dias que nós tínhamos que estar no Jardim, eu 
acho que nós acabávamos por sentir isso, essa necessidade. Eu não percebo como é que e o porque é que..., não 
temos também essas pausas! 
 
Ent.: Nomeadamente está a falar das interrupções... 
Ed. Mi: das interrupções para a avaliação. Os mesmos períodos de férias, isso já não discuto, mas a avaliação...! Se a 
querem tanto que a gente faça...! 
 
Ent.: Mas considera importante que façam... 
Ed. Mi: Considero importante, não basta saber falar da criança, tem que se saber concretizar o que aquela criança faz e 
como é que a gente sabe o que ela faz, contextualizar aquilo que estamos a dizer, e para isso é preciso a parte escrita, 
é preciso parar para escrever, nem que seja nas costas de um desenho, dizer que no dia em que o Francisco fez 
aquele desenho, fê-lo todo florido, porque nesse dia estava muito contente, porque a sua mãe  tinha tido um bebé, por 
exemplo. 
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Ent.: Em termos do Agrupamento existem alguns modelos específicos que têm que fazer chegar ao Agrupamento? 
Ed. Mi: Existe. 
  
Ent.: em termos de avaliação... 
Ed. Mi: existe. 
 
Ent.: Quais são? 
Ed. Mi: Não sei, se temos que fazer chegar ao Agrupamento! Temos que elaborar um dossier, com umas grelhas de 
avaliação, de cruz, de coisas que vamos observando ao longo do ano para dar. 
 
Ent.: Essas grelhas foram-vos dadas? 
Ed. Mi: Foram-nos dadas.  
 
Ent.: Não vos pedem um documento específico para a mudança nomeadamente das crianças que vão com 5/6 anos 
para o 1º ciclo? 
Ed. Mi: Eu acho que é..., eu não sei bem..., está a falar nisso e eu não sei se isso acompanha um dossier da criança ou 
se vão só essas fichas, para o 1º Ciclo. 
 
Ent.: No seu entender, como é que deve ser?   
Ed. Mi: No meu entender eu vou continuar a fazer como faço.  
 
Ent.: Que é? 
Ed. Mi: Se tiver hipótese de conhecer quem vai pegar neles, levar um dossier o mais... o mais..., com determinados 
pontos que eu considero que devem ser mais valorizados no Jardim de Infância. Eles são todos, mas há alguns que 
lhes podem interessar mais às Professoras, daquilo que a criança consegue e daquilo que ela não consegue, mas 
porquê que não consegue e porque é que não conseguiu, enquanto cá esteve. Pretendo levar meia dúzia de trabalhos 
num dossier e dizer que aquele menino já faz aquilo ou que não faz, prefiro fazer uma passagem....  Eu, em Amarante, 
tive essa experiência e então estava com eles, em grupo, reuni-os todos ao pé de mim e falei um bocadinho com a 
Professora acerca de cada um, com um caderninho muito informal, que fomos construindo ao longo do ano e foi assim, 
que eu lhe falei um bocadinho de cada um... mas falei mais de cada um, do que levava. Claro que a criança que vai 
para o 1º Ciclo, tem que levar já determinadas competências nela, não é! Não pode ir para lá, sem saber assoar o 
nariz..... Eu prendo-me mais com esses aspectos, o relacionar-se bem com uma criança, saber respeitar, a inter-ajuda, 
a auto-estima, valorizo muito mais isso, do que ela saber escrever os números até vinte, ou copiar as letras todas, ou 
saber recortar na perfeição.  
 
Ent.: Que tipo de solicitações pensa que a Professora do 1º ciclo faz?   
Ed. Mi: São muito nessa ordem, são muito mais nessa ordem. 
   
Ent.: Mais das competências académicas? 
Ed. Mi: Sim, mais das competências académicas e eu acho que isso está a afectar um bocadinho toda a nossa 
comunidade educativa e a nossa sociedade no geral. 
 
Ent.: Sente alguma pressão no sentido de preparar as crianças...  
Ed.Mi: Não sinto pressão, mas em Amarante, constituímos uma 1ª experiência acerca das competências que as 
crianças deveriam ter, na passagem para o 1º Ciclo e começamos, acho eu muito bem, por fazer um inquérito às 
Professoras, do que elas queriam e quase todas diziam e valorizavam as competências académicas, como acabou de 
dizer. 
  
Ent.: E qual a vossa postura em relação a essa solicitação?  
Ed. Mi: Em Amarante? 
 
Ent.: Ou a sua postura? 
Ed. Mi: A minha postura! Mas eu tenho que ter cuidado comigo! Porque eu penso que..., acho que esta idade é muito 
para brincar, não é...! Aprender tudo o que se tenha que aprender, os valores, mas de uma maneira imaginária,  
desenvolvendo muito a fantasia, o sorriso, o bem estar... Mas o documento tinha que ser feito e tinha que ser séria não 
é,  e como tal, tinha que levar coisas sérias, e coisas sérias é tudo o que  mandam agora as novas exigências, com 
esse nome competências...! Então é uma confusão de todo tamanho, porque  ainda não sabem o que é que são e já se 
confunde, com objectivos e com isto e com aquilo.  
 
Ent.: Então anteriormente avaliava-se no sentido  das áreas de desenvolvimento?  
Ed. Mi: Exacto. 
 
Ent.: Agora é áreas de competência? É diferente, sente isso... 
Ed. Mi: Não, eu na minha cabeça tenho isso muito distinto não é... áreas de desenvolvimento, nós vamos tentar que a 
criança chegue a determinados graus de desenvolvimento, em diferentes áreas, as nossas áreas curriculares, aliás já 
têm muitos anos, as Orientações Curriculares do Pré-Escolar e cada vez são mais maravilhosas, porque elas respeitam 
imenso a criança como ser humano. Está lá tudo..., desenvolver a matemática e não sei quê, mas sem que a criança 
deixe de ser criança, sem a tentar pôr já um adulto pequenino, a querer saber tudo, a compreender tudo, a fazer tudo e 
a ter que chegar ali, porque senão, começa logo ali o insucesso dela. Portanto, nós temos que distinguir, sem deixar 
também de fazer que isto seja no dia a dia um faz de conta, mas deixando que a criança seja criança. 
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ENTREVISTA EDUCADORA I 
 
Ent: O que é para si avaliar? O que é que entende por avaliação? 
Ed. I: Avaliação é um processo fundamental, que decorre de uma triangulação entre o passado do sujeito, entre aquilo 
que ele já sabe, o presente que se está a construir e o futuro que se pretende alcançar.  
 
Ent: Então, na sua prática habitual realiza avaliação? 
Ed. I: Sempre, é impossível trabalhar em educação, sem avaliar. 
 
Ent. Nomeadamente, qual é o tipo, como é que avalia, no Jardim-de-infância? 
Ed. I: Parto sempre dos conhecimentos, dos saberes dos sujeitos a que se destina a educação, ou seja das crianças, a 
partir daí tento organizar um campo de intencionalidades e ampliá-las, dando corpo também à ampliação desses 
conhecimentos. 
 
Ent: Avalia como acha que deve avaliar...? Ou seja, se faz de acordo com aquilo, que tem em mente realizar, ou é 
obrigada a fazer de determinada forma? 
Ed. I: Ora bom, nós neste Jardim-de-infância estamos inseridos num Agrupamento Vertical, e, estamos neste momento 
a pretender construir um Projecto Curricular de Agrupamento, ou seja, um projecto que permita perceber o campo de 
finalidades que se cruzam numa dialéctica contínua, desde a Educação de Infância até ao 9º ano de escolaridade, ou 
seja até ao 3º Ciclo. Isto implica que, tenhamos que ter sempre presente, as finalidades, ou a grande finalidade da 
Educação de Infância. 
 
Ent: Que é ...? 
Ed. I: Que é o desenvolvimento global, integral do sujeito em educação a criança. E nesta perspectiva, sem subverter 
esta grande finalidade, que tem subjacente a própria natureza da Educação de Infância, a sua legitimidade e 
enquadramentos, vários, nomeadamente a Lei Quadro, Orientações Curriculares. Estabelecer aí, um campo de reflexão 
para as práticas educativas dos Educadores de Infância. Todavia, eu falei no Agrupamento Vertical, que tem 
instrumentos de avaliação vários, para os vários níveis de educação e ensino, e na Educação de Infância também 
existem instrumentos de avaliação. Instrumentos de avaliação que foram concebidos tendo como referente fundamental 
as Orientações Curriculares da Educação de Infância. E neste âmbito em Conselho de Docentes estruturaram-se três 
eixos fundamentais, a área da formação pessoal e social, a área do conhecimento do mundo e a área de expressão 
comunicação. 
 
Ent: Todas essas áreas são contempladas? 
 
Ed. I: Todas estas áreas, apelam a uma avaliação, que tem subjacente uma metodologia interpretativa e descritiva das 
aprendizagens das crianças, que se traduzem em capacidades. Estes instrumentos de avaliação não foram muito 
fáceis de construir, não foram pacíficos na sua construção, considerando as várias identidades profissionais em 
presença. E quando falo das identidades profissionais em presença, falo, naquilo que está implícito que são a 
diversidade das formações iniciais, a diversidade das práticas pedagógicas e fundamentalmente, a forma diversa como 
cada Educador vê o mundo e vê a educação, ou seja, aquilo que eu designo de cosmovisão ou de cosmovisões que 
são diferenciadas. E houve aqui o apelo a pontos de encontro que permitissem a construção desses instrumentos. Isto 
foi um processo longo, um processo de grande reflexão e de grande de discussão mas finalmente o produto aconteceu. 
 
Ent: Mas foi realizado entre pares ou com outros níveis de ensino? 
Ed. I: Entre pares, numa primeira instância entre pares. Falei à pouco que estávamos a construir um Projeto Curricular 
de Agrupamento, isto, convoca uma arquitectura curricular complexa, mas é na complexidade que se constrói o 
pensamento, que se constrói a cognição, que se constrói o conhecimento, e é neste desafio que podemos criar algo 
que seja alternativo e que seja, alternativo em quê? e porquê? Alternativo, em quê? Alternativo num conceito de 
educação, que situe uma finalidade educativa por si ou per sé, e um conceito de educação que apele também a um 
contínuo educativo, onde o sujeito não se sinta parte, mas se sinta membro da construção do conhecimento que não é 
espartilhado, que não é disciplinado, mas que se submete a uma ordem curricular que tenha sentido para o sujeito. 
Sendo assim, este Projecto Curricular de Agrupamento, constrói-se numa primeira instância, através do currículo 
prescrito, do currículo formal, portanto envolve aqui o 1º Ciclo, o 2º e o 3º Ciclo da escolaridade básica e deixa numa 
fase inicial de fora a Educação de Infância, isto pela complexidade que trás ao campo da construção do projecto, 
todavia, e nesta filosofia do Agrupamento Vertical só faz sentido, se incluir aqui a Educação de Infância, até por que se 
fala em contínuo, o contínuo não pode começar a meio, tem que começar pelo início. E nesta construção, estamos com 
uma preocupação presente e muito grande, no que diz respeito a este instrumento, que eu referi à pouco, que é um 
referente fundamental, que são as Orientações Curriculares, não deixando que ela se submeta a um currículo prescrito, 
aos programas do 1º Ciclo, mas permitindo que haja aqui uma dialéctica entre ambas as partes. Entre as Orientações 
Curriculares e o programa do 1º Ciclo, do Ensino Básico, no que concerne ao 1º ano de escolaridade. As próprias 
Orientações, o próprio documento, as Orientações Curriculares evocam para esta necessidade da leitura e de 
interpretação, apelando ao desafio dos profissionais dos dois campos da educação, quer da Educação de Infância, 
quer do 1º Ciclo. E neste âmbito e nesta construção, os instrumentos de avaliação que existiam já neste Agrupamento 
e como disse foram construídos em Conselhos de Docentes embora tivesse havido alguma pressão por parte dos 
Órgãos Executivos, nomeadamente os que não... a quem não se reportava a Educação de Infância, portanto a 
Presidente do Conselho Executivo, que não é Educadora de Infância e que entendia que os instrumentos de avaliação 
devessem obedecer a uma outra metodologia em termos de avaliação, o Conselho de Docentes neste momento, está a 
pensar reformular não em termos do conteúdo fundamental, mas em termos da forma como o documento se apresenta, 
para facilitar a leitura contínua de todo o processo de avaliação do sujeito em educação, do aluno, da criança e do 
aluno. 
 
Ent: Nessa avaliação existe algum documento em que tenham que fazer uma transição nomeadamente das crianças de 
cinco e seis anos, ou seja, avaliá–las de forma diferente?  
Ed. I: Sim. 
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Ent: Porque vão para a escola? 
Ed. I: Nós temos, em termos do Agrupamento, dois instrumentos de avaliação básicos, sendo que cada Educador 
depois escolherá os seus instrumentos de avaliação, porque estamos a falar de uma avaliação formativa, ou seja, uma 
avaliação contínua que decorre de campos de observação diversificados, por parte do Educador, para que possa 
depois elaborar um registo final, que é a avaliação que é solicitada pelo Agrupamento Vertical de Escolas, como referi. 
Há um documento, um instrumento de avaliação, que é elaborado trimestralmente, ou seja, em cada período e que se 
reporta ao grupo de crianças de cada sala de Jardim-de-infância. Neste instrumento evocou-se todos os campos de 
desenvolvimentos que eu falei anteriormente, naqueles três eixos estruturantes. No final do ano lectivo, no 3º período 
para além desta avaliação do grupo, há uma avaliação individual de cada criança que vai transitar para a escolaridade 
obrigatória. 
 
Ent: E essa avaliação é feita com que intenção?  
Ed. I: Essa avaliação... 
 
Ent: Qual o propósito? 
Ed. I: Falo da intenção e falo depois também na construção, a intenção é poder partilhar com o Professor do 1º Ciclo, 
os saberes de que aquele sujeito criança é detentor. Por forma a que, o Professor do 1º Ciclo possa fazer aquilo que eu 
disse inicialmente, pegar nos saberes próximos da criança, no potencial próximo da criança, em termos do seu próprio 
desenvolvimento e o amplie. Também nesse documento, se podem fazer apelos a algumas dificuldades sentidas pelo 
Educador, ao nível dos vários processos de desenvolvimento da criança e considerando aquelas vertentes 
estruturantes, onde o campo da socialização é um campo emergente, presente e permanentemente presente e que tem 
que ter consistência, para que o Professor possa apelar a outros profissionais, se caso isso for necessário, por forma a 
garantir uma inclusão gratificante, satisfatória e com sentido de vida para a criança. 
 
Ent: Considera que a Educadora tem em preocupação, o preparar a entrada do menino, da criança na Escola? 
Ed. I: Essa questão que me coloca é pertinente, mas deixe-me concluir a resposta à questão anterior. Com que 
intenção se faz essa avaliação, que transita para o Professor do 1º Ciclo.  
De que consta esta avaliação? Esta avaliação consta fundamentalmente daqueles três campos, fundamentais, que 
estão instituídos também nas Orientações Curriculares e que nós, com os quais estamos de acordo, nós Educadores 
do Conselho de Docentes deste Agrupamento, que tem a ver com a atitude, tem a ver com o comportamento, 
comportamento de socialização, tem a ver com o campo da cognição, o campo cognitivo, ou seja, as capacidades que 
as crianças foram incorporando nos processos de construção de conhecimento e de desenvolvimento. Dizer-lhe 
também que alguns Educadores deste Agrupamento, antes de entregarem a avaliação ao Conselho Executivo, as 
avaliações são entregues no Conselho Executivo, à Vice-presidente do Conselho Executivo para Educação de Infância, 
são entregues aos pais e discutidas com os pais, porque se entende, entendem alguns Educadores e eu própria o faço, 
que muito antes de terceiros saberem o que se passa com aquela criança, é importante que se envolva os pais em 
todos os processos, e neste também, daquilo que aconteceu ou está a acontecer com o seu filho ou com a sua filha. 

 
Ent: Mas, neste caso a participação dos pais na avaliação é só numa fase final ou durante o ano? 
Ed. I: A questão que está a colocar, é uma questão que me está a colocar a mim, enquanto Educadora, ou aos 
procedimentos gerais dos Educadores do Agrupamento? 
 
Ent: Às duas? Ou até conhecimento que tenha de outros Agrupamentos? Outras colegas como é que fazem? Neste 
caso a sua prática, como é?  
Ed. I: Na minha prática, no campo da minha intervenção educativa ou pedagógica, todo o processo educativo é 
partilhado, desde a concepção à observação do desenvolvimento até à avaliação. Eu só concebo a educação, se as 
várias partes estiverem implicadas, ou seja, a criança, as famílias, o Educador e o meio. Não é possível pensar numa 
avaliação séria, sem a contextualizar em todas estas partes, e todas essas partes têm que ser ouvidas, daí a 
importância das reuniões frequentes com as famílias, dos contactos informais com as famílias, dos contactos também 
informais com elementos da comunidade, elementos da comunidade que são estruturantes também em termos 
culturais para o desenvolvimento da criança, culturais e sociais, para o desenvolvimento da criança. 
 
Ent: Está-me a dizer com isso que a sua avaliação... 
Ed. I: Estou a dizer com isso que esta avaliação, tem um produto final que decorre de alguns vários, de registos 
múltiplos que se efectuam, quer no Jardim-de-Infância através dos trabalhos que as crianças realizam, dos diálogos 
que eles elaboram, das participações que eles têm, da concepção que eles têm e que vão construindo sobre a ordem 
institucional do Jardim-de-infância, da forma como os pais vêem o Jardim de Infância e o desenvolvimento de seus 
filhos, da forma como os pais gostariam de ver representada a forma de intervenção do Jardim de Infância, da forma 
como os elementos estruturantes para o desenvolvimento da criança, e que são elementos da comunidade, pensam a 
educação daquela criança, e é nesse encontro de olhares que nós construímos um projecto de Educativo do Jardim de 
Infância, que é um projecto colectivo e que resulta também e por si, numa avaliação colectiva, sendo que é o educador 
a elaborar o registro. 
 
Ent: A criança então também participa desse processo? 
Ed. I: A criança participa desde muito cedo, a partir do final do primeiro período as crianças do meu Jardim de Infância 
planificam semanalmente, temos reuniões semanais, reuniões gerais, que eles, a que eles lhe atribuem um valor muito 
particular, porque em termos da forma como se vêem e constroem o seu estatuto, sentem-se a engrandecer, sentem-se 
a construir mais poder, sentem-se que estão a construir mais poder e nós pensamos naquilo que gostávamos que 
acontecesse, na semana seguinte. Sendo que o Educador partilha com as crianças, aquilo que pensou que deveria 
acontecer naquela semana, naquele campo da sua planificação, que tem fundamentalmente e permanentemente 
reajustes, porque os meus desejos para aquela semana, algumas vezes não são coincidentes com os desejos deles, 
há que integrar aqui, desejos doutros, os deles, que muitas vezes alteram o campo da planificação e ela é reformulada, 
o campo da planificação instituído pelo Educador ou pela sala e inicialmente pelo Educador. 
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Ent: Ao reformular está a fazer uma avaliação... 
Ed. I: Ao reformular avaliamos e nesta planificação que eu faço semanalmente com os garotos, faz-se a avaliação da 
semana, sendo que diariamente também avaliamos o quotidiano, mas semanalmente eu faço registo do que eles 
dizem, das suas narrativas e no fim da semana eu apelo a essas narrativas que foram registadas diariamente e 
proponho que possam dizer mais sobre aquilo que aconteceu e aquilo que eles gostavam que viesse a acontecer, e 
que já se projecta no tempo seguinte. 
 
Ent: Por aquilo que me disse faz uma avaliação do grupo, faz uma avaliação... 
Ed. I: Faço uma avaliação com o grupo e do grupo. Faço uma avaliação com o grupo porque é feita com as crianças e 
faço uma avaliação do grupo enquanto profissional responsável pelo grupo de crianças, e que sou responsável pelo 
seu próprio desenvolvimento. 
 
Ent: Realiza a sua auto-avaliação?    
Ed. I: Naturalmente, naturalmente eles fazem-na por mim... hahahahaha 
 
Ent: Quais são as técnicas que usa, se faz um ponto de situação, um balanço do que poderia ter sido? 
Ed. I: Faço. Isto está implícito e explícito, quando nós no fim do dia paramos para pensar, como nos sentimos e o que 
aconteceu para nos sentirmos assim, estamos a auto-avaliar-nos a cada um de nós e isso implica necessariamente 
ajustes. Quando eu falo com as famílias, isto acontece também diariamente nas saídas e nas entradas, fazemos auto-
avaliação das gratificações, dos receios, dos medos e das frustrações. Portanto, isto implica reajustes permanentes. No 
campo da minha auto-avaliação em termos de registo, não tem necessariamente que ser diário, as memórias não são 
curtas, embora as memórias às vezes nos traiam porque às vezes traduzem se em pequenas ficções, outras vezes em 
grandes ficções, tento que a minha memória não me atraiçoe, quando o registo da minha auto-avaliação não é 
quotidiano, pois como disse no final da semana, é sempre tempo de registar e aquilo que aconteceu é objecto de 
registo quer para uns, quer para outros, uns e outros, Educador e grupo de crianças. 
 
Ent: E a avaliação com os pares? Com as outras colegas, com Educadoras, nas reuniões...? 
Ed. I: Bom, nas reuniões de Conselho de Docentes era suposto, e eu sou a Coordenadora do Conselho de Docentes e 
este é o nosso desafio que não é cumprido, porque cada vez mais as pessoas têm alguma dificuldade em aceitar 
desafios mais amplos, e essas discussões sobre o que aconteceu, sobre o que acontece, sobre o que gostávamos que 
acontecesse, implica uma reflexão no campo da forma, das práticas pedagógicas ou educativas mas também da forma 
como vemos ou gostaríamos de ver a educação, a definição das políticas educativas, para ter uma reflexão crítica sobre 
as políticas. Não é fácil, encontrarmos disponibilidade para a emergência de um pensamento crítico sobre educação. 
 
Ent: E sobre as vossas práticas? 
Ed. I: Temos permanentemente medo de sermos avaliados nas representações que cada um constrói de si e cada vez 
mais, a engenharia das políticas educativas apela a um campo de competição e muito menos de cooperação, as 
práticas são pouco partilhadas, ou então só se partilha quando elas têm uma visibilidade espantosa e todos ficam 
surpreendidos com elas, ou seja, partilhamos muitos sucessos, não partilhamos as dúvidas, e a dúvida é fundamental. 
O partilhar a dúvida é fundamental, e a colocação da dúvida é fundamental, à reformulação das práticas, ao pensar 
alternativas, ao pensar a mudança. 
 
Ent: Nomeadamente no campo da avaliação disse-me que estão a fazer um desenho... 
Ed. I: No campo da avaliação, no nosso Agrupamento, está-se a construir, a tentar construir, e vamos construir 
seguramente, com algum esforço, porque para muitas pessoas é uma grande massada, porque dá muito trabalho. Este 
projecto, estamos a incluir-nos neste projecto Curricular, todavia aquilo que eu sei doutras realidades e de outros 
Agrupamentos é que os processos de avaliação foram definidos de uma forma mimética ao 1º Ciclo do Ensino Básico, 
e não digo que neste Agrupamento não houvesse uma aptência para que isso acontecesse no momento presente, 
sendo que há sempre vozes resistentes ao processo, da anulação da especificidade do sector, isto reflecte-se também 
no campo de um outro órgão, que é o Conselho Pedagógico, quando estamos presentes, quando temos presente uma 
reunião da avaliação somativa, de determinado período, quando se fala em avaliação sumativa fala-se em avaliação 
quantitativa, os resultados vão aparecer, são mais ou menos interpretados, ou melhor ou pior interpretados desde o 1º 
ano de escolaridade até o 9º ano de escolaridade, a partir dos resultados finais dos alunos quantificáveis e 
quantificados. A Educação de Infância tem o seu representante neste órgão, que por acaso também sou eu, é claro que 
a avaliação que chega a este Conselho Pedagógico é uma síntese dos relatórios de avaliação dos vários Educadores, 
considerando aquilo que foi fundamental em cada relatório de avaliação, é uma síntese... não se podem ler todos os 
relatórios de avaliação. 
 
Ent: É uma síntese não quantitativa mais sim... 
Ed. I: É uma síntese interpretativa e descritiva. Descritiva e interpretativa, isto ocupa um espaço daquele órgão, um 
espaço de tempo, um espaço no tempo e às vezes, inicialmente constituía-se uma massada para os outros colegas, 
estarem a ouvir aquilo, porque é muito mais fácil referir que na turma do 5º A ou do 5º E a, Português, os resultados 
foram A, B, C, D e se calhar nem é A, B, C, D, porque é 1,2,3,4,5 do que estar a ouvir a análise dos vários campos de 
desenvolvimento que sustentam o instrumento de avaliação. Todavia, neste Conselho Pedagógico, e os pares neste 
Conselho, e considero pares todos os seus membros, já reflectiram da pertinência desta avaliação para a construção 
do seu conhecimento sobre o que é a Educação de Infância, e sobre a valorização que começa a ter, para esses 
colegas, a Educação de Infância no Sistema Educativo Português e no desenvolvimento da criança, ou seja, a forma 
como nós narramos e traduzimos os resultados das nossas avaliações, ou seja, aquilo que o texto da nossa avaliação 
dá a conhecer o pretexto da avaliação, o texto evoca o pretexto. E o pretexto da avaliação é significado pelos outros 
professores. É atribuído um sentido à Educação de Infância e perceberam já, que isto não é o mimetismo do 1º Ciclo, 
apesar da sua proximidade ou física ou até eventualmente curricular ou profissional, pela existência das unidades 
educativas, do 1º Ciclo com o Jardim-de-infância. Ou há aqui uma especificidade, uma singularidade que se tem feito 
afirmar e por conseguinte pensamos que a construção deste projecto não terá grandes dificuldades em termos da sua 
aceitabilidade porque há essa sensibilidade construída e este conhecimento construído. O que queria deixar aqui como 
nota, isto conhecendo também outras realidades que não a deste Agrupamento, é de que muitos instrumentos de 
avaliação, para a Educação de Infância, são construídos exactamente nos mesmos moldes e com os mesmos 
pressupostos que os instrumentos de avaliação criados para avaliar crianças do 1ºCiclo do Ensino Básico. E isto 
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remete aqui para uma preocupação muito grande, no que diz respeito a esta singularidade que é anulada, esta 
massificação que está a ser inventada e a este prejuízo para o desenvolvimento das crianças considerando aquilo que 
a própria Educação de Infância tem como, e já falamos da, grande finalidade.  
 
Ent: Quer com isso dizer que o Jardim-de-infância tem uma finalidade específica que está a ser invadida, ou neste caso 
está a procurar com que já não se preocupe só com este sector ou este nível, mas sim com a idéia de dar à escola 
aquilo que ela quer? 
Ed. I: Exactamente. 
 
Ent: Ou seja, o Jardim está a preparar as crianças que a escola quer?  
Ed. I: Eu acho que colocou a questão de uma forma muito pertinente, porque aquilo que eu vou reflectindo, discutindo 
com outros Educadores de Infância doutros Agrupamentos e doutros contextos, é essa necessidade de satisfazer um 
apelo da escola, necessidade por parte dos Educadores e que se reflecte nas suas práticas pedagógicas. E a isto eu 
chamo de sequencialidade curricular regressiva, como refere o Agostinho Ribeiro, uma pessoa inegavelmente 
reconhecida no campo da educação, o que importa é que o Jardim-de-infância tem uma finalidade em si próprio e que o 
Educador de Infância não esteja preocupado com a porta de saída, mas o 1º Ciclo esteja preocupado com a porta de 
entrada, ou seja, que se construa aqui, em termos do grande desafio e da grande ética profissional educativa, um 
contínuo entre a Educação de Infância e o 1º Ciclo e que não se subverta aquilo que é a Educação de Infância em si 
própria, sem abdicar da responsabilidade de desenvolver na criança um corpo de aprendizagens e competências/ 
competências / capacidades que lhe permitam ingressar na escolaridade básica com tranquilidade, garantindo o 
sucesso. Mas que não seja o Educador de Infância a estar preocupado com os apelos que vêm dos colegas do 1º 
Ciclo. 
 
Ent: Assim teríamos uma escolarização do Jardim-de-Infância? 
Ed. I: E eu temo essa escolarização, eu temo essa escolarização. A forma como, estão a ser elaborados os 
instrumentos de avaliação, os instrumentos de avaliação não existem no vazio educativo, existem como resultado no 
campo de intenções educativas e que tem subjacente também um campo de objectivos, não é. Tenho um receio, um 
receio fundado, não é infundado de que as práticas dos Educadores se assemelhem às práticas dos Professores do 1º 
Ciclo nomeadamente aqueles que têm o 1º ano de escolaridade, ou seja, que esteja a emergir a institucionalização do 
ano zero da escolaridade. Isto no que se reporta às crianças dos cinco anos, seis anos a frequentar os Jardins-de-
infância.  
 
Ent: E aí teríamos uma avaliação já sem pouco diferente do 1º ciclo, próxima do 1º Ciclo? 
Ed. I: Aí teríamos uma avaliação próxima do 1º Ciclo. 
 
Ent: Ganharíamos alguma coisa com isso? 
Ed. I: O que é, que acha? Eu acho que temos tudo a perder. Fundamentalmente aqueles que acreditam na Educação 
de Infância, no sujeito da Educação de Infância. 
 
Ent: Provavelmente a finalidade do Jardim-de-infância não é um número como passagem para um outro nível de 
ensino, é como estava a dizer as competências básicas...  
Ed. I: Eu falei competências e falei mais de aprendizagem e capacidades de competências, aprendizagens, 
competências, capacidades. Eu valorizo bastante, e para mim não é de menos a distinção entre capacidades e 
competências. E sem querer teorizar porque isso deixo para os teóricos, mas daquilo que reflicto também a partir dos 
teóricos, é o campo da motivação. A capacidade resulta de uma motivação interior, que o Educador ajuda a 
desembrulhar. A competência é algo que é exigido exteriormente, é exógeno ao sujeito e o sujeito terá que responder, 
há aqui, um certo apelo um comportamento behaviorista, há um estímulo há uma resposta e não a uma perspectiva 
construtivista do próprio sujeito, que é aquela que eu advogo. 
 
Ent: Considerando que o seu Jardim trabalha também junto do 1º ciclo, como é que é feita a planificação? 
Ed. I: Penso que sabe que está instituída a necessidade de se elaborar uma planificação anual de actividades, ou seja, 
cada escola com o Jardim-de-infância construirá no início do ano, e esta temporalidade já tem sido posta em discussão, 
porque há um campo de intenções na construção de actividades que é extemporâneo ao conhecimento do grupo, e já 
temos colocado esta exigência da temporalidade que nos é imposta porque logo em Setembro, finais de Setembro até 
meados de Outubro que se deve construir um plano anual de actividades. Ultrapassando este obstáculo, que nós 
consideramos um obstáculo, em termos da sua temporalidade, da pertinência da sua temporalidade essa construção é 
feita em parceria, em partilha com o 1º Ciclo do Ensino Básico, ou seja, os Educadores, no meu caso, eu com as 
colegas do 1º Ciclo reunimos para pensarmos para o ano lectivo aquilo que gostaríamos de realizar, sendo que se 
acautelam aqui, quer as especificidades do 1º,Ciclo, quer as especificidades do Jardim-de-Infância no que diz respeito 
à proposta de algumas actividades, considerando no entanto, que deverá haver um contínuo, uma progressão na 
própria actividade, ou seja, vou dar um exemplo: Imagina que temos uma festa de Natal, e temos uma festa de Natal, 
uma festa de Natal que é construída colectivamente pelo Educador de Infância, pelos Professores do 1º Ciclo, em 
primeira instância pelas crianças que frequentam o Jardim de Infância e as crianças que frequentam, os alunos do 1º 
Ciclo e pretende-se que aqui haja uma progressão na construção da festa, desde a Educação de Infância até o 4º ano 
de escolaridade. Os processos têm um grau diferenciado de dificuldade, objectivos cada vez mais amplos na 
construção dos processos, que resultam também em produtos mais elaborados, como é evidente. Esta possibilidade de 
construção acaba por se constituir numa realidade e execução. Há aqui uma partilha e isto também permite aquando da 
avaliação das várias actividades que possamos estar todos presentes, todos os professores do 1º ciclo e Educadores 
de Infância, por forma a podermos repensar, reformular, construir e reconstruir novas actividades que se propõem. Não 
sei se fui clara. 
 
Ent: Sim, e em termos no Agrupamento, uma vez que está também no Agrupamento, como é que é feita a organização, 
a gestão, o que mudou para os Educadores a esse nível? Os Educadores participam na elaboração de documentos, 
nomeadamente Projecto Curricular, de escola? 
Ed. I: Eu sou uma pessoa favorável à constituição de Agrupamentos Verticais, porque eu penso a educação num todo e 
não a educação constituída por várias partes, e penso a educação num todo, onde as várias partes dialogam, e neste 
Agrupamento, apesar de algumas resiliências que existem e que não são tão pontuais quanto desejadas, ou quanto 
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desejado, temos conseguido que se crie a possibilidade de uma cultura profissional, onde exista uma inteligibilidade 
comum entre as várias partes, daí o desafio à construção do Projecto Curricular do Agrupamento. Nesse sentido 
parece-me, e para mim é uma convicção de que há vantagens para todas as partes, neste encontro, onde aprendemos 
a conhecer aquilo que é desconhecido, que nos amedronta ou que nos cria reservas ou sobre o qual construímos 
estereótipos. Ou seja, ao Educador de Infância, que no âmbito do Sistema Educativo se constitui como uma minoria 
profissional, é-lhe dada a possibilidade, pela sua inclusão nesse espaço colectivo mais amplo, de se afirmar na sua 
profissionalidade e de tornar visível as suas práticas educativas e pedagógicas, como já referi, assim como, a 
valorização e o reconhecimento que é suposto que se atribua e que as partes já atribuem aos pares, eu gostaria mais 
de focar aqui pares, à Educação de Infância como texto e pretexto do desenvolvimento das crianças. 
 
Ent: E por último gostava de lhe perguntar como é que se sente, qual é o seu grau de satisfação na profissão? Como é 
que se sente na profissão? 
Ed. I: Eu quis ser Educadora. E quando esta motivação se constrói, constrói-se na vontade de se ir construindo. Eu fui-
me construindo Educadora de Infância num espaço de grande gratificação pessoal e profissional e social. Porque a 
minha prática educativa e pedagógica não se circunscreve ao espaço, e ao tempo estrito da sala do Jardim-de-infância, 
com o grupo das crianças do Jardim-de-infância mas, partilha-se e constrói-se com as famílias das crianças e com a 
comunidade onde eu trabalho. E esta forma de intervir sócio-educativamente para mim, enquanto, Educadora de 
Infância, transcende o campo da afirmação profissional estrito e alarga-se para o campo da intervenção educativa 
global e mais abrangente. 
 
Ent: Qual é a percepção que tem em relação ao grupo de pares relativamente a essa questão? 
Ed. I: Não é uma percepção, é mais, uma reflexão factualizada, os Educadores tendem na actualidade a desmerecer o 
campo da sua intervenção sócio-educativa, ou seja, social e em valorizar mais o espaço e o tempo da sala de 
actividades com o grupo de crianças, cada vez mais percebo dificuldades, e reconheço dificuldades na devolução dos 
Educadores à comunidade, ou seja, na construção de um colectivo comunitário, do qual eles fazem parte. A escola não 
existe num vazio social, a escola existe num contexto comunitário, e parece-me redutor o Educador de Infância abdicar 
desta dimensão, que é a sua intervenção social, no contexto onde está a exercer a sua profissão. 
 
Ent: O que poderá estar por trás  dessa postura, dessa atitude? 
Ed. I: Vários factores. E da minha perspectiva, penso que a forma como estão concebidas as políticas educativas, 
favorecem esta postura, estas práticas, a forma do conhecimento e do reconhecimento do Educador de Infância e dos 
Professores em geral, no contexto social, há aqui uma certa desmotivação para ultrapassar a fronteira do estritamente 
obrigatório, que é a sua sala de actividades, e por outro lado, eu já falei nisto, uma atitude mimética com práticas 
outras, nomeadamente de colegas do 1º Ciclo do Ensino Básico. 
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ENTREVISTA EDUCADORA C 
 
Ent.: O que entende por avaliação? 
Ed. C.: É um processo que tem que ser partilhado entre o Educador e o Educando em que se tenta perceber qual o 
desenvolvimento de cada criança e quais as estratégias a utilizar no futuro para desenvolver competências ou 
capacidades que não estão tão desenvolvidas. 
 
Ent.: Na sua prática habitual realiza a avaliação? 
Ed. C.: Sim. 
 
Ent.: Como avalia? 
Ed. C.: Eu já tentei de muitas maneiras diferentes, comecei por apalpar terreno no início porque só trabalho há onze 
anos. É um processo que ainda está em construção. Passei por sítios em que era exigido, outros em que não era.... 
Houve um ano que me marcou muito, foi o ano em que estive no Distrito do Porto..., éramos três Educadoras a 
trabalhar em equipa e todas a tentar construir o melhor processo de avaliação, que nós conseguíssemos encontrar 
porque nos sentíamos todas perdidas, apesar de algumas já terem muito tempo de serviço. Construímos uma grelha 
com base nas Orientações Curriculares, com as competências que nós achávamos que os meninos deviam ter aos três 
anos, aos quatro anos e aos cinco anos. Mas aquilo não me satisfazia, porque eu preenchia mas achei que no fim, 
ficava a saber o mesmo acerca dos meninos. Portanto, estes anos todos tenho vindo a tentar melhorar. Há dois anos, 
descobri uma coisa que se chama Portfólio e que me permite, em conjunto com o meninos, trabalhar a avaliação de 
uma forma muito mais interessante, para mim claro, mas principalmente para eles. Então, faço o Portfólio com eles, em 
que tudo aquilo que eles acham que é importante, vai para esse mesmo Portfólio, que é um dossier demonstrativo 
ainda das aprendizagens, com tudo o que eles fazem de mais significativo, depois ao fim de cada semana vamos ver o 
que fizeram, à sexta feira, é dia de Portfólio quase. 
 
Ent.: Avalia junto com as crianças? 
Ed. C.: Sim, essa parte do Portfólio, sim. Depois no agrupamento, como temos que fazer a avaliação, porque o 
Executivo exige que todos façam a avaliação. 
Então como o Executivo exige, nós o ano passado, eu estou pela segunda vez neste Agrupamento, o ano passado 
decidimos, fazer em grelha porque as minhas colegas preferiram em grelha, como somos quatro..., isso foi democrático 
e eu era a única que queria escrever, por fim fizemos em grelha. Este ano, as outras três colegas são novas no 
Agrupamento e todas achamos muito mais importante e muito mais interessante, fazer um registo escrito daquilo que 
nós considerávamos mais importante em relação ao desenvolvimento de cada criança. Tem a ficha de identificação, na 
primeira página, com nome, data de nascimento, a naturalidade, essas coisas e depois vem por áreas curriculares e por 
domínios com espaços em branco, que nós preenchemos de acordo com o trabalho desenvolvido na sala. 
 
Ent.: Então essa proposta de mudança surgiu de onde? 
Ed. C.: Foi minha. 
 
Ent.: Do Educador? 
Ed. C.: Sim, sim, eu propus em Conselho de Docentes de Educadores, depois foi levado a Pedagógico e foi aprovado. 
 
Ent.: Foi aprovado nesse Agrupamento esse tipo de avaliação? Então avalia como acha que deve avaliar? 
Ed. C.: É-me permitido avaliar como eu..., tenho total liberdade, desde que avalie, o único pressuposto, a única 
exigência que o Agrupamento faz é que a avaliação esteja feita, porque não vem depois ver se está bem feita, se 
concorda.... Apesar de que a grelha, o ano passado, foi para avaliação e este ano a ficha de observação também foi 
para o Conselho Pedagógico, para aprovação, mas no pressuposto de que seria aprovada, porque nos dão liberdade 
para o fazermos, foi mais cumprir um procedimento, foi mais cumprir aquilo que a lei exige, que é ser aprovado em 
Conselho Pedagógico, de resto deram-nos total liberdade. 
 
Ent.: Para quê avaliar? Qual é o propósito? 
Ed. C.: Eu já avaliei por muitas razões diferentes, neste momento avalio, porque se eu não o fizesse sentia-me perdida. 
Se não reflectir sobre a minha prática eu não sei se estou a fazer uma boa prática, mesmo assim eu continuo sem 
saber se a prática é correcta ou não e se é o melhor para aqueles meninos e para aquele grupo de crianças, mas avalio 
porque eu acho que é muito importante. Tenho-me debruçado sobre estas questões, tenho lido algumas coisas, tenho 
achado alguns assuntos muito pertinentes e depois eu acho que cada vez mais nós vivemos tão a correr que se não 
tivermos momentos obrigatórios de reflexão, então nunca parámos e nunca decidimos novos rumos. 
 
Ent.: Então avalia no sentido de... 
Ed. C.: Novos rumos. 
 
Ent.: De melhorar o processo ... 
Ed. C.: O processo de ensino-aprendizagem, para mim, depois com os meninos faço os Portfólios. Tenho assim dois 
processos paralelos, distintos e não distintos. Por um lado a avaliação que eu faço, a ficha de observação e 
desenvolvimento de cada criança, que é assim que se chama, serve para os pais terem conhecimento do 
desenvolvimento dos filhos, para eu ter noção daquilo que aquele menino já conseguiu e o que é que eu posso 
trabalhar mais com ele e por outro lado serve para complementar o Portfólio, porque é o ponto de vista do adulto em 
relação àquela criança. Sendo que é o único momento do Portfólio que não é feito em conjunto com a criança. 
 
Ent.: Nesses documentos que foi referindo algum deles é obrigatoriamente entregue no Agrupamento? 
Ed. C.: Entregamos a ficha de observação e desenvolvimento da criança, não fica no Agrupamento, fica uma cópia no 
Jardim de Infância, fica outra cópia com os pais, mas isso eu faço, porque assim o entendo, e vai uma cópia para a 
Escola Primária; quando os meninos transitam para a Escola Primária, para o 1º Ciclo, agora diz-se 1º Ciclo. 
 
Ent.: Considera que a avaliação no Jardim-de-infância tem por objectivo essa articulação com o 1º Ciclo? 
Ed. C: Não, é uma consequência da articulação com o 1º Ciclo. 
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Ent.: Como assim? 
Ed. C: Em alguns sítios por onde passei, não existia articulação e como eu era contratada, só por um ano, era muito 
difícil eu conseguir articulação efectiva. Porque articulação não é passar uma ficha, ok, passa deste edifício para aquele 
e fazemos articulação! Para mim a articulação tem que ser muito mais do que isso e no ano passado, no fim do ano 
lectivo, eu consegui com as colegas do 1º Ciclo fazer uma tentativa de articulação, que era uma coisa com que eu 
sonhava há muito tempo, mas como andava sempre a saltar era difícil, ficava limitada em termos de tempo. No ano 
passado existiu um projecto, elaborado em conjunto com as colegas do 1º Ciclo, em que os meninos do Jardim que iam 
para a Escola do 1º Ciclo, para lhes facilitar a transição, foram visitar o edifício e uma sala e foram saber o que é que lá 
se fazia. Porque há muita tendência, por parte de alguns pais, de dizer: hã hã, quando fores para a Escola, tu depois 
vais ver... e criam-se falsas expectativas muitas vezes em relação à Escola do 1º Ciclo. Porque é assim, ninguém 
aprende a ler na primeira semana, nem a escrever, é um processo moroso, demorado, que implica muito trabalho e 
isso significa, muitas vezes, que os meninos criam falsas expectativas, que vão para o 1º Ciclo e vão já aprender a ler e 
a escrever e depois é uma grande desilusão. Eu acho preferível darmos oportunidade aos meninos de perceber o quê 
que realmente lá se faz e terem a oportunidade de ver, antes de ingressarem no processo propriamente dito, não sei se 
me faço entender. 
 
Ent.: Mas tem em mente preparar os meninos para essa escolarização? 
Ed. C: Não, o trabalho que eu desenvolvo na sala não tem esse objectivo, tem mais a ver com as apetências, as 
capacidades de cada criança, no seu geral, tem muito mais a ver com isso, só que eu acho que lhes posso facilitar o 
processo, eles vão de facto para o 1º Ciclo e não nos podemos esquecer disso, eu tentei esquecer-me disso durante os 
primeiros anos de serviço, mas isso tem consequências desastrosas, depois, até por experiências familiares, me vim a 
aperceber disso. Eles podem muito bem ir conhecer o edifício para no primeiro dia não se sentirem perdidos, podem 
muito bem conhecer uma professora do 1º Ciclo, e ela pode explicar-lhes quais são as regras, antes de eles lá 
entrarem e isto pode até fazer-se informalmente, não é obrigatório ser uma coisa do outro mundo. Nós fizemos, o ano 
passado, quatro visitas à Escola do 1º Ciclo.  
 
Ent.: Mas, por exemplo, em termos de passagem entre Educador e o Docente do 1º Ciclo? 
Ed. C: Eu faço-o muito bem nas horas do café, nos espaços informais de encontro. Todos os momentos em que eu 
consigo encontrar, como por exemplo, a espera por uma reunião, a espera da hora do café ou se vamos tomar um café 
em conjunto, eu aproveito esses momentos para falar dos meninos 
 
Ent.: É nessa altura que encontra um espaço para fazer essa passagem? Essa articulação? 
Ed. C: Sim, todo o resto é pretexto, a hora do café ou a hora do lanche, é muito mais rica, em termos de troca e de 
partilha de experiências e até de dizer: para o ano vai ter um menino que está no Jardim, que tem estas apetências, ele 
nisto e nisto é espectacular e naquilo e naquilo precisa de apoio, porque depois não tem apoio doutros sítios, nem em 
casa. E é assim que eu faço a verdadeira articulação, não entre instituições, entre profissionais que trabalham com o 
mesmo fim, que é ajudar os meninos no processo de escolarização. 
 
Ent.: Em termos de espaço de diálogo entre pares, reflecte de forma individual ou encontra, um espaço para levar as 
suas expectativas, as suas dúvidas até ao Conselho de Docentes? 
Ed. C: Em termos de articulação com o 1º Ciclo ou em termos de Educação Pré-Escolar? 
 
Ent.: As duas coisas, uma e outra. 
Ed. C: O ano passado, tínhamos uma equipa de trabalho fantástica, éramos só quatro Educadoras e eu tinha uma 
vantagem muito grande, partilhava boleia com uma das colegas, as duas horas de viagem em conjunto servia para 
trocar experiências, e depois para levar, às vezes, coisas a Conselho de Docentes e a Conselho Pedagógico e à 
Assembleia. 
Este ano é mais difícil..., como ainda não criamos laços afectivos, porque somos todas de muito longe e os Jardins são 
distantes e dispersos e só nos encontramos uma vez por mês, é mais difícil estarmos nesse processo de construção. E 
como sabemos que todas vamos ficar três anos, vamos lentamente construindo esses laços. Claro que há pessoas 
com quem eu me identifico mais e partilho opiniões e se calhar ao vir embora para casa até paro no Jardim e trocamos 
opiniões, e há outras com quem eu não tenho possibilidade porque são de muito longe, vão para o lado oposto, estão 
sempre ansiosas por saírem e com razão, porque chegam tarde e têm marido e filhos, portanto é mais difícil. Em 
Relação ao 1º Ciclo, todas as propostas até agora feitas, partiram do Jardim de Infância, como é lógico...eu acho que já 
é de praxe, já passei por outros sítios e também era assim, não sei se isto acontece a toda a gente, mas pelo menos 
comigo, e já estive no Alentejo, já estive no norte do País, já corri o Distrito do Porto, quase todo em termos de 
Concelhos e tem sido assim. As Educadoras são aquelas pessoas que têm ideias, que são idiotas e que ainda caiem 
na patetice ou não, não sei se é patetice ou não, de dizer: e se fizéssemos assim, ou assim, e se nós nos juntássemos 
para fazer assado e depois as colegas até aderem, a maior parte até adere. O ano passado, eu desloquei-me ao 
edifício do 1º Ciclo com a proposta de fazermos um projecto de articulação, para facilitar a transição dos meninos e 
existiram colegas que queriam aderir e outras que se mostraram mais renitentes. O Executivo achou a ideia 
interessantíssima, propôs construirmos o projecto por escrito, porque ainda estava tudo no domínio da oralidade, 
daquilo que vamos conversando nos intervalos, entretanto nós fizemos e depois concretizamos o projecto. 
Este ano estou à espera para saber se o 1º Ciclo nos vem propor a articulação novamente, mas também ainda é cedo, 
porque só costumo fazer isso no último trimestre do ano. 
 
Ent.: E em relação aos tipos de avaliação que utiliza, faz uma avaliação inicial, uma avaliação de diagnóstico? 
Ed. C.: Faço. Nas primeiras semanas eu passo muito tempo em observação porque também descobri que tenho que 
fazer o ponto de partida. Isto é tudo muito recente, é um processo que começou o ano passado ou há dois anos, onde 
eu tenho tentado encontrar o melhor caminho, e andei uns anos um bocadinho às escuras e não sabia. Eu pego nos 
objectivos, naquilo que eu pretendo para os meninos conseguirem chegar até ao fim do ano lectivo e estabeleço em 
grelha. 
 
Ent.: Vai buscar esses objectivos a algum documento? 
Ed. C.: Às Orientações Curriculares. 
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Ent.: Considera que é um documento? 
Ed. C.: É um documento que permite orientar a minha prática, até certo ponto. Isto é, eu sou Educadora de Infância, há 
onze anos, sou paga pelo Ministério da Educação..., o Ministério da Educação emitiu a Orientações Curriculares e eu 
tenho que cumprir com elas até determinado ponto, pelo menos. Eu acho que faz parte das minhas competências. O 
perfil dos Educadores que saiu agora, há cerca de dois anos, diz isso muito bem, tenho obrigação, está escrito, é uma 
lei, como qualquer outra, que temos obrigação de avaliar e temos obrigação de seguir as Orientações Curriculares, 
portanto tenho de cumprir. Com aquilo que eu não concordo deixo de lado e justifico, se assim me for pedido; com o 
que concordo, não digo que tudo nas Orientações Curriculares esteja bem, mas também há coisas que são 
interessantes e que vieram, se calhar, obrigar as pessoas a sistematizar, o que até então, poderiam não o fazer. 
 
Ent.: Sistematizar em termos de... 
Ed. C.: De registo, de prática de observação, de prática de avaliação, principalmente neste aspecto. 
 
Ent.: Ao longo do ano realiza uma avaliação com determinados períodos de tempos a tempos? 
Ed. C.: Eu faço o prognóstico, o diagnóstico inicial em grelha, onde eu vou ver se aquele menino sabe onde mora, se 
sabe o nome dos pais, depois faço no fim do primeiro trimestre, no fim do segundo e no fim do terceiro. O Portfólio é 
semanal, cada menino tem uma caixa em que deposita os registos que vai fazendo, o seu trabalho individual que vai 
fazendo durante a semana, à sexta-feira pegamos nessa caixa e vamos ver o que fizeste, o que tu achaste mais 
importante e porquê e registamos. 
 
Ent.: O que avalia quando pratica a avaliação nesses momentos? 
Ed. C.: Do Portfólio?  
 
Ent.: Ou mesmo da observação, o que avalia? Qual a sua intenção por detrás disso? Quais são os objectivos que tem 
em mente? 
Ed. C.: Se eu defini que o perfil do educando deve ser, imagine, saber onde mora, eu posso propor uma actividade e ao 
fim da semana para decidir o que é que passa para o Portfólio ou o que é que regista a evolução, eu vou ver com esse 
menino. 
 
Ent.: Perante os resultados que tem da avaliação, planifica? 
Ed. C.: Planifico a semana seguinte. 
 
Ent.: Quando está a pensar avaliar, desenha ou planifica momentos específicos para realizar a avaliação ou aproveita 
as situações naturais para o fazer? 
Ed. C.: As duas coisas. Nos meus primeiros anos de serviço eu trabalhava muito a pedagogia da situação, só era 
importante aquilo que os meninos diziam e faziam. Com o decorrer dos anos, tenho vindo a aperceber-me que há 
determinadas situações que podem e devem ser provocadas e eu tenho essa obrigatoriedade. Porque se eu estou num 
meio em que os meninos não conhecem o mar, eles não vão passar a conhecer se eu não os provocar, se não formos 
pesquisar ou mesmo ver o mar. Eles nunca vão propor coisas que não conhecem ou que não sabem. Eu acho que 
tenho um certo dever de conduzir algumas das acções... 
 
Ent.: No sentido de melhorar o processo? 
Ed. C.: Sim, sempre nesse sentido, eu pelo menos tento que seja mas isso não quer dizer que consiga, sempre na 
tentativa de ok, aqui não resultou muito bem, então vou tentar propor determinada situação para ver se resulta melhor, 
não quer dizer que resulte, mas eu tento. 
 
Ent.: Neste caso, como propõe também aceita as propostas? 
Ed. C.: Mas eu não proponho dizendo vamos fazer. Eu tento evitar esse tipo de situações obrigatórias. Por exemplo, 
em relação à culinária eu posso querer trabalhar determinadas noções de matemática, quantidades, pesagem, há 
sempre alguém que diz, também podíamos fazer cá, é um bocadinho entre a provocação e a situação. 
 
Ent.: Está a querer dizer que não tem um programa curricular? 
Ed. C.: Eu tenho um Projecto Curricular que desenho. 
 
Ent.: Avalia o Projecto Curricular? 
Ed. C.: Avalio o Projecto Curricular no fim do ano, obrigatoriamente. O Projecto Curricular tem que ter a avaliação no 
fim, ele nunca está acabado até o ano terminar e a avaliação estar feita. 
 
Ent.: Na sua pretensão, ao avaliar não tem só a criança como objecto da sua avaliação? 
Ed. C.: Não, e então o processo de ensino-aprendizagem? E o meu papel? 
 
Ent.: Faz a auto-avaliação? 
Ed. C.: Tenho que fazer. Se os meus meninos fazem auto-avaliação, porque é que eu não hei-de fazer? 
 
Ent.: E os pais? Como entram aqui no processo de avaliação? 
Ed. C.: Ano passado, pela primeira vez na vida eu fiz um inquérito, logo na primeira reunião de pais e pedi para dizerem 
quais as suas expectativas em relação ao desenvolvimento dos filhos em relação ao trabalho a desenvolver no Jardim-
de-infância, em relação aos profissionais que trabalham na Instituição e em relação a possíveis aquisições, portanto do 
espaço físico, de recursos humanos, do processo ensino-aprendizagem e também do desenvolvimento dos seus filhos, 
e eles responderam. E o Projecto Curricular foi desenhado já com as expectativas dos pais. Aliás, no ano passado, 
tivemos a Inspecção e foi uma das coisas que a Inspectora mais gostou no meu Projecto Curricular, foi o facto de ele 
também contemplar aquilo que os pais também queriam. Eu não desenhei o Projecto Curricular só com base nas 
minhas expectativas, foi também com base nas expectativas dos pais dos próprios meninos. 
 
 Ent.: Como dá a conhecer aos pais a avaliação que é feita aos pais? 
Ed. C.: A avaliação que eu faço dos pais ou dos meninos? Dos meninos! É simples, envio o Portfólio todos os 
trimestres para casa, como ainda fiz agora, no início de Janeiro. 
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Ent.: Reúne com os pais? 
Ed. C.: Sim. Faço reuniões trimestrais obrigatoriamente e depois há as excepcionais que podem dizer respeito a festas, 
visitas ou projectos. 
 
Ent.: E aproveita esses momentos para fazer uma reflexão? 
Ed. C.: Sempre. Na primeira reunião, digo logo quais são os objectivos. Eu digo sempre quais são os do Ministério da 
Educação, isso fica muito claro. Digo o que o Ministério da Educação defende para os filhos deles, isto e aquilo e quero 
saber o que é que eles defendem e o que eu defendo X, Y e Z e com base nestes três objectivos, três pessoas e três 
pareceres diferentes, é que eu desenho o Projecto Curricular. Quanto à avaliação, os pais tomam conhecimento dela 
através do Portfólio. No início de cada trimestre eu envio o Portfólio para casa, para eu ter tempo para perceber as 
coisas e como deve ser, porque o faço durante a interrupção lectiva. Este ano como é que fiz? Eu achava que nunca 
tinha o feedback dos pais em relação ao desenvolvimento dos filhos e em relação à própria avaliação. Então fiz um 
questionário, que foi anexado ao Portfólio para os pais preencherem, o que tinham achado acerca do Portfólio, em que 
áreas é que achavam que os filhos tinham desenvolvido mais ou menos. O que achavam que poderia melhorar. São 
tudo questões que eu lhes vou colocando. É a única forma de eu ter um feedback individual, depois nas reuniões é uma 
coisa muito mais generalista. 
 
Ent.: Considera o facto de agora estar num Agrupamento constituiu uma forma de proximidade ou de aproximação para 
existir uma cultura de Professores em que nomeadamente se definem quais são os critérios para avaliar, a forma como 
se deve fazer a avaliação..., ou seja, alteram as suas práticas de avaliação? 
Ed. C.: Eu tenho pouco tempo de serviço, a maior parte dele passei-o em Delegação escolar. Eu tanto senti essa 
cultura escolar, de “vamos todos lutar pelo mesmo”, vamos todos em conjunto construir um conjunto de documentos e 
estratégias de avaliação, ou de trabalho, ou seja do que for, como não senti. O sítio em que eu senti isso, de haver uma 
cultura de Professores, de sermos todos parte do mesmo grupo, foi na Delegação Escolar, tenho que ser honesta, foi 
num Jardim-de-infância no Porto, em que eu, apesar de não ser obrigatório, nós fazíamos reuniões mensais com as 
quatro docentes daquele Jardim-de-infância, trabalhávamos todas para o mesmo fim e planificávamos mensalmente, o 
que é que aquele Jardim-de-infância ia fazer em relação àquelas três salas. Trabalhávamos mesmo muito a sério. No 
Agrupamento encontrei isto uma vez também, que foi quando construí a primeira grelha de avaliação, mas acho que 
não está directamente relacionado com o facto de ser Delegação ou Agrupamento, está directamente relacionado com 
o tipo de colegas com quem se trabalha..., porque há pessoas que gostam e fazem muito por esta profissão e que 
abdicam muito do seu tempo, até pessoal, para construírem instrumentos de avaliação. Então eu não acho que esteja 
directamente relacionado com o Agrupamento. 
 
Ent.: Considera que as Educadoras se sentem mais valorizadas no seu trabalho, que o seu trabalho é mais conhecido 
que os outros níveis de ensino. 
Ed. C.: Isso é uma pergunta difícil de responder...! Eu já estive num Agrupamento, em V. de Cambra, que era Vertical. 
 
Ent.: No momento está... 
Ed. C.: Num Agrupamento Horizontal. Eu tenho dificuldade, confundo sempre. Portanto, estive num Agrupamento 
Vertical que tinha vinte e tal, Jardins-de-infância, eu que eu achava que ninguém via o nosso trabalho porque era tão 
grande, tão grande que todas nós nos sentíamos perdidas. Mesmo nas reuniões em Conselho de Docentes do Pré-
escolar, sentíamo-nos dispersas. É impossível que trinta pessoas consigam estar na mesma sala a defender 
estratégias e até criar um grupo de trabalho efectivo porque se pode falar de muita coisa numa reunião, sem ser 
obrigatoriamente de trabalho. Neste Agrupamento em que estou agora, Horizontal, acho que isso é mais possível, 
porque somos menos. 
 
Ent.: É mais possível o quê? 
Ed. C.: Conseguirmos efectivamente um grupo que defina estratégias e objectivos de trabalho, que se identifique e 
tenha uma identidade profissional muito mais fácil, porque se nós somos trinta, cada uma de nós tem objectivos 
diferentes, não há uma identidade profissional colectiva e portanto, nós perdemos peso e perdemos valor perante os 
outros Ciclos ou até perante os pais, porque não defendemos todas a mesma coisa. Enquanto que se o Agrupamento é 
Horizontal, ou então se estamos a trabalhar num Jardim em Delegação, onde todas nos damos e nos integramos muito 
bem, aí é mais fácil de criar isso. E os pais percebem que mesmo que vão perguntar à outra Educadora um assunto, ela 
vai responder-lhes exactamente o mesmo, e aí valorizam o nosso trabalho e trabalhamos todas para um fim comum. 
 
Ent.: Em relação à avaliação das diferentes áreas, para si têm exactamente o mesmo valor ou valoriza mais umas 
áreas do que outras? 
Ed. C.: Eu inicialmente responderia que são todas por igual, mas é mentira; tenho que ser honesta, eu valorizo muito 
mais a área da formação pessoal e social, do que todas as outras, ainda que inconscientemente! 
Em primeiro lugar nós somos todos pessoas e os meninos também o são, podem é ser mais pequeninos, podem calçar 
um número mais pequeno, mas são pessoas; então eu acho que em primeiro lugar, nós temos que construir a nossa 
identidade pessoal e os meninos também e a nossa identidade colectiva, de comunidade. Saber onde moro, quem é 
que eu sou, de quem é que sou filho, de quem é que eu sou neto e depois é que passámos para as outras áreas. 
Portanto, se me pergunta se eu valorizo mais as áreas académicas, os saberes escolares que eles vão ter no ano a 
seguir, não, é mentira. Para mim é muito mais importante que o menino saiba dizer desculpa, por favor e obrigado, e 
que saiba negociar conflitos dentro da sala, do que saiba escrever o nome já no Jardim-de-infância ou que saiba ler. 
Porque o Jardim-de-infância é muito específico, não é o 1º Ciclo. Se nós fôssemos o 1º Ciclo, os meninos iam para a 
Escola do 1º Ciclo já, então nem sequer se chamava Jardim-de-infância. Como eu acho que nós somos diferentes e 
também trabalhamos de forma diferente..., até o espaço da sala é diferente, porque não temos carteiras todas viradas 
para um quadro negro, ou até um quadro branco, ou até um smartboard que agora é muito mais chique. Nós o que 
temos, são áreas diferentes para desenvolver competências diferentes e isso é interdisciplinar e é trabalhado de forma 
integrada. Nós não damos matemática às nove horas da manhã, nem damos Português às dez horas, nem damos meio 
físico às onze horas. 
 
Ent.: Considera que a avaliação no Jardim-de-infância é diferente da avaliação realizada no 1º Ciclo? 
Ed. C.: Tem que ser obrigatoriamente! Então se os meninos fazem coisas diferentes, a avaliação tem que ser 
obrigatoriamente diferente! Aliás, uma grelha de observação como nós temos, ou da maneira como eu tenho com o 
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Portfólio, a avaliação que temos construído e negociado, não encaixa na dinâmica do 1º Ciclo. O Portfólio não está 
dividido por áreas! 
 
Ent.: Qual o objectivo da avaliação no Jardim-de-infância? 
Ed. C.: É uma avaliação contínua, é uma avaliação integrada, é uma avaliação que contempla todos os saberes, que 
não valoriza um saber mais do que outro, é uma avaliação que coloca em primeiro lugar o educando, isto é, a avaliação 
tem como objecto/objectivo o próprio educando, tudo o resto está interligado, é interdisciplinar, mas em primeiro lugar 
vêm os meninos e vem a avaliação das competências dos meninos e depois então é que vem o resto. 

Queria dizer à pouco uma coisa, que eu acho muito importante, que é esta questão de nós sermos profissionais de 
educação e de haver a tentativa de há uns anos esta parte sermos todos iguais. Mas isso, eu acho que é um erro 
crasso, que de certa forma nós estamos a permitir, porque não temos lutado pelo nosso estatuto. Agora fala-se muito 
de Estatuto de Carreira Docente e não se fala do Estatuto dos Educadores de Infância, ou seja, nós não somos 
Professores do 1º Ciclo, não somos Professores do 2º Ciclo, não somos Professores do 3º Ciclo, nem Professores da 
Faculdade, nós somos Educadores de Infância. 
 
Ent.: Considera que há espaço para falar da Educação de Infância e para nos darmos a conhecer? 
Ed. C.: Depende dos Agrupamentos! E só quando nós funcionamos como grupo é que conseguimos ter voz activa nos 
Conselhos Pedagógicos, nos Conselhos de Docentes e Assembleias. Só quando nós lutamos no mesmo sentido e com 
consciência da nossa identidade, que é uma identidade muito específica, é que conseguimos levar a água ao nosso 
moinho. Se nós continuarmos a fazer fichas iguais ao 1º Ciclo, a fazer grafismos, a fazer letrinhas, e mais a avaliar 
parecido com eles, aí ficamos iguais ao 1º Ciclo e depois não podemos defender aquilo em que acreditamos. 

 
Ent.: Que é....? 

Ed. C.: Eu acredito numa Educação de Infância de qualidade, que visa o desenvolvimento integral e harmonioso da 
criança. Eu não vou trabalhar uma noção a cada hora do dia, eu trabalho as muitas situações que acontecem, os meus 
objectivos e os dos pais inclusive. Mesmo os objectivos que eu tenho este ano vão ser totalmente diferentes quando eu 
for para outro Jardim e isso não acontece no 1º Ciclo. 

 
Ent.: Avalia....de forma diferenciada, de acordo com as características? 

Ed. C.: Mas isso é óbvio! Nenhum Portfólio pode ser igual..., eu posso ter trinta meninos numa sala e todos os Portfólios 
são diferentes, eu não tenho um que seja a cópia do outro. 

 
Ent.: E em relação às problemáticas relativas às suas práticas de avaliação, encontra espaços para poder falar sobre..., 
ou seja, se as Educadoras têm voz no sentido de dar a conhecer o seu trabalho? 

Ed. C.: No meu caso concreto, este ano lectivo tenho voz individual, nós temos voz enquanto Conselho de Docentes do 
Pré-Escolar, quando levamos questões ao Conselho Pedagógico e quando levamos ao Conselho de Docentes, de 
todos os Docentes no geral, é que nós, no Agrupamento Horizontal, temos dois Conselhos de Docentes, o primeiro é o 
Conselho de Docentes dos Educadores de Infância, o segundo é o Conselho de Docentes geral, em que estão 
inclusivamente os representantes dos Conselhos de Docentes. Assim, nós temos dois conselhos no mesmo dia, 
primeiro o do Pré-Escolar e seguidamente o de Docentes geral, onde estão incluídos todos os Professores do 1º Ciclo e 
o Conselho Executivo e é dirigido pelo Presidente do Conselho Executivo. 
Neste Conselho Geral, nós temos voz no que diz respeito aos nossos assuntos específicos do Jardim-de-infância. Por 
exemplo, se eu quiser fazer uma visita com as minhas colegas, nós levamos para a reunião e todos nos ouvem, mas 
quando são questões gerais, que dizem respeito, imaginemos ao Projecto Educativo, a questões do Agrupamento..., ou 
da Educação na totalidade, aí já é diferente! Primeiro estamos em desvantagem numérica, e se formos a votos, somos 
desvalorizadas. 
Eu defendia muito mais um voto de qualidade, isto é, o 1º Ciclo vota com um voto, o Jardim-de-infância vota com outro 
e aí estaríamos em igualdade de circunstâncias, porque assim estamos sempre em desvantagem. Há muito mais 
Escolas do que Jardins, logo mais Professores do que Educadoras e perdemos sempre por isso.  
 
Ent.: Qual é o seu grau de satisfação na profissão? 
Ed. C.: Eu não sei responder...., ah..., ah..., porque é assim, desde que eu comecei a trabalhar que digo: para o ano vai 
ser melhor! Porque para o ano penso, vou construir grelhas diferentes, vou avaliar de outra forma, vou ter outra prática 
de melhor qualidade, para valorizar a Educação de Infância. Todos os anos tento mudar, e saio desiludida! Ou porque 
não consegui encontrar os documentos adequados, ou porque no Agrupamento eu não posso fazer aquilo que eu 
defendo, ou porque no Conselho de Docentes eu não tenho voz, ou porque eu defendo aquilo que mais ninguém 
defende. Pode acontecer! Eu posso querer uma educação de qualidade e pode haver quem queira ir para casa cedo, 
também acontece! Há sempre qualquer coisa que me deixa insatisfeita e todos os anos eu digo, para o ano vai ser 
melhor, mais ainda não encontrei esse ano.  
 
Ent. : O que a faz continuar? 
Ed. C.: Primeiro mudar de profissão implica muitas coisas e implica desistir daquilo em que acredito. 
 
Ent.: Que é? 
Ed. C.: Acredito e defendo uma Educação de qualidade e isso para já não tenho conseguido, eu tenho episódios de 
qualidade, não tenho Educação de qualidade. Não tenho instalações adequadas, não tenho nada. As razões são 
várias, ou porque são as instalações, ou porque não tenho Auxiliar, ou porque o número de meninos é muito extenso e 
depois perco-me e não consigo trabalhar especificamente com cada um deles, claro que há sempre imprevistos, como 
em qualquer profissão. Eu acho que progressivamente, em termos de Ministério da Educação, em termos de 
orientações da DREN, de orientações de CAES, que nos têm castrado progressivamente, porque eu acho que é uma 
frustração existir uma verba para comprar materiais de qualidade para o Jardim-de-infância e sair uma Lei a 31 de 
Dezembro, quando todos estão de interrupção lectiva e não se pode reclamar, a dizer que essa verba vai ser reduzida 
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em 10%. Então se essa verba já era insuficiente para comprar equipamento de qualidade para o Jardim, como é que 
com menos 10% eu consigo isso? É impossível! Eu estou a falar de uma questão de prática, mas podíamos falar de 
questões pedagógicas. Se todos os anos mudam as orientações em relação à prática pedagógica, como posso 
construir um fio condutor da minha prática. Tenho de me actualizar em relação a muitas coisas, isso é óbvio, mas ainda 
não consegui contornar a direcção A e já me vão dar a direcção B, isto é..., como posso adaptar-me à segunda se 
ainda não tive tempo de me adaptar à primeira! Eu não estou de falar de deformações profissionais, mas sim de termos 
tempo para a adaptação a um processo e construirmos dentro desse processo a melhor forma de atingir os objectivos. 
 
Ent.: Considera ser possível trabalhar através de uma identidade colectiva? 
Ed. C.: Se nós não temos um único Sindicato como vamos ter uma identidade colectiva? Não que eu seja a favor ou 
contra o Sindicato, nem quero entrar por aí! Se nós não temos identidade colectiva, dentro de um Agrupamento, como é 
que vamos tê-la a nível Nacional ou até mesmo a nível do CAE..., é impossível! 
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ENTREVISTA - EDUCADORA  A 
 
Ent.: O que entende por avaliar?... O que é para si avaliar? 
Ed. A: Para mim avaliar, no caso, como Educadora de Infância, é exactamente ir analisando e observando o 
comportamento e o desenvolvimento das crianças, ir vendo o que é que eles já evoluíram, o que é que não evoluíram, 
em que caminho é que estão a seguir e quais as dificuldades que têm, para que eu tente com o trabalho, ir ajudando a 
ultrapassar essas dificuldades, para mim avaliar em Jardim-de-infância, é isto. 
 
Ent.: Então na sua prática habitual realiza a avaliação? 
Ed. A: Sim, eu quase diria diariamente, acho que não estou a ser exagerada. No trabalho com os meninos eu estou a 
fazer essas observações quase diariamente, não digo que o faço diariamente, registo graficamente mas estou sempre 
a fazer esse tipo de análise quando estou a trabalhar com eles e dou conta que já estão capazes de fazer isto ou estão 
com dificuldades na construção de alguma coisa ou numa conversa em articular, essa análise está a ser feita 
continuamente no convívio com eles vou procurando fazer esse registo assiduamente porque a memória depois vai 
falhando não é, há coisas que nos vão escapando e portanto vou tomando as minhas anotações para depois... ir 
ficando sempre com esse registo. 
 
Ent.: Quais são os objectivos da avaliação no JI, avalia em que sentido, de acordo com OC, o que é que está na base 
da sua avaliação? 
Ed. A: Estão sempre as OC porque as OC vão de encontro ao desenvolvimento natural das crianças e eu ao analisar e 
ao estar a observar as crianças, no sentido de ver o seu estado de desenvolvimento, o progresso ou não que elas estão 
a ser capazes de fazer e quais as dificuldades que estão a ter, estou simultaneamente a trabalhar as OC, porque elas 
estão muito articuladas com o desenvolvimento e com as áreas de desenvolvimento das crianças, ao mexer com uma, 
estamos obrigatoriamente a mexer na outra, porque ambas estão na minha cabeça. 
 
Ent.: Como é que avalia as crianças? Quais são as suas práticas de avaliação? 
Ed. A: Para além da minha observação directa no trabalho voluntário e sem orientação minha, faço também, às vezes 
trabalhos em que procuro, se estou com algumas dúvidas mais específicas, com aquela criança ou aquela criança, 
principalmente em determinadas áreas, como seja a da comunicação para,... Imaginemos que eu tenho uma criança 
que estou a ver se está com alguma dificuldade em termos de linguagem, comunicação, para eu concretizar quais são 
exactamente quais são essas dificuldades muitas vezes sou eu que provoco digamos assim essa observação através 
de um jogo específico, de uma conversa, em que eu tenho muito na minha cabeça onde quero chegar com a avaliação, 
quero exactamente ver por exemplo os “rr”, se os diz e... Situações específicas, senão é assim, é através da 
brincadeira, através das conversas, através de jogos, em que eu vou circulando nas diferentes áreas... ou estão 
orientados por mim, em que eu vou fazendo essa avaliação.  
   
Ent.: Quer com isto dizer então que tem momentos em que... 
Ed. A: preparo a avaliação e tenho outros em que eu vou recolhendo os dados nos momentos em que eles estão a 
funcionar livremente e de uma forma dispersa, pelas diferentes áreas, onde escolheram ou querem estar a trabalhar na 
brincadeira e que eu entro na brincadeira e vou recolhendo a informação daí. 
 
Ent: Quando estabelece essas actividades específicas de avaliação são para todas as crianças, é planificado 
previamente, como é que faz? 
Ed. A: Depende há situações em que as faço para todas as crianças quando estou a fazer uma abordagem muito geral 
do grupo... imaginemos nos princípios dos anos lectivos em que não conheço o grupo e portanto ainda estou a fazer 
uma abordagem geral, para depois partir para específicos, não é, vamos imaginar que no início do ano lectivo estou a 
conhecer o grupo pela 1ª vez ou um número de crianças, então aí se estou a fazer actividades em que eu procuro um 
conhecimento global do grupo e depois vai-se destacando esta ou aquela criança que de alguma forma eu ou tenho 
dúvidas sobre umas áreas eu começo... claramente que tem mais algumas dificuldades, aí eu preparo uma coisa muito 
mais específica para abordar aquela área que eu vejo que está com mais dificuldades para eu retirar mais informação 
daquela criança especificamente. 
 
Ent.: Então faz uma avaliação diversificada para cada criança? 
Ed. A: Exacto.  
 
Ent.: De acordo com as suas necessidades 
Ed. A: e as suas características. 
 
Ent.: A forma como avalia é determinada por quem? 
Ed. A: Neste momento por duas bases, uma que é a minha forma de trabalhar que sempre foi a minha forma de 
trabalhar e outra é que estou integrada num Agrupamento onde me pedem trimestralmente uma ficha de avaliação com 
determinadas características que eu tenho que responder, portanto há a minha avaliação, que eu faço ao longo do ano 
e sempre fiz, fui apurando pela minha prática, pela minha formação pessoal e profissional e os meus registos de agora 
não são os mesmos de há 23 anos quando comecei a trabalhar e essa é a que sempre fiz e que vou aperfeiçoando e 
agora há uma que eu tenho que cumprir porque estou integrada num Agrupamento e que trimestralmente há uma ficha 
que está criada, que por acaso eu não fiz parte da criação dessa ficha, eu integrei agora de novo este agrupamento e 
que eu tenho que preencher trimestralmente, portanto eu tenho neste momento dois tipos de avaliação que eu procuro 
que essa ficha que neste momento está a ser colocada em termos de agrupamento não corresponde àquilo que eu 
acho que deva ser uma grelha, pronto acho que há ali alguns “ses”, portanto, há depois uma parte final nessa ficha, que 
deixa um espaço em aberto para observações e eu procurei, porque ainda só fiz uma, que foi agora a do natal, procurei 
nesse espaço de observações responder a tudo aquilo que para mim era essencial numa informação para partilhar com 
os pais e que não estava no resto dos itens, no fundo para mim, dessa grelha toda a verdadeira avaliação, está nesse 
espaço das observações, eu pessoalmente, fi-la assim e fiz entender isso aos pais também. 
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Ent.: Essa grelha de observação ou de avaliação que me está a falar, foi construída então por quem?  
Ed. A: Eu como entrei à pouco tempo no agrupamento, não tenho a informação completa, agora quando nos foi dado 
em Conselho de Docentes, a grelha já nos foi apresentada com duas versões, para o Conselho de Docentes decidir 
qual das duas é que optava. Eu questionei exactamente..., é assim, então não era para ser feito e discutido, com 
pormenor, em Conselho de Docentes. Aquilo que me foi dito, é que essa grelha já tinha tido, na sua construção, a 
participação de alguns Educadores..., que uma ou duas estavam presentes, todos os restantes já não estavam no 
Agrupamento, portanto teria tido a colaboração de alguns Educadores, mas que naquele momento já era só... e éramos 
muitas Educadoras novas, somos muitos Educadores novos, neste actual Agrupamento. Só tivemos a opção de 
escolher, entre duas versões que nos foram apresentadas, qual é que queríamos optar e definitivamente, não era se eu 
quero uma e outra quer outra, é assim, decidir por votação, entre aquelas duas grelhas que nos foram apresentadas, 
qual era a que passaria a vigorar a partir daquele momento. No meu caso concreto, não achei que funcionasse muito 
bem, porque se estávamos muitos educadores novos no Agrupamento, se vamos ter que começar a funcionar com ela 
e não tivemos oportunidade de criar alterações, de todo me parece que esta grelha nos diga alguma coisa, 
principalmente quando são apresentados alguns “ses” mas ali já não estão. 
 
Ent.: Quando fala nesses “ses” o que é que quer dizer com esses “ses”? 
Ed. A: Por exemplo, a meu ver e este foi um “se” que eu apontei logo e fiz questão que ficasse registado em acta, que é 
uma grelha que logo pela aparência está muito próxima das grelhas do 1º Ciclo ao ponto, de quando eu olhei para ela, 
só no primeiro impacto, pensei que estava a mexer numa grelha 1º Ciclo, tem o cabeçalho, o tipo de estrutura muito 
semelhante ao 1º Ciclo e depois o tipo de registo que está para mim, logo no princípio, quando olhei para ela, depois 
concluí efectivamente na prática, quando estive a fazer a avaliação trimestral do 1º período, que de facto não me serve, 
digamos assim, tem descriminada uma série de comportamentos ou áreas de desenvolvimento das crianças que 
correspondem ou que se enquadram nas OC, quanto a isso não tenho problema, mas que não é uma grelha para todas 
as crianças de JI, dos três aos cinco anos, o que significa que há uma série de áreas que estão lá registadas ou de 
comportamentos, de objectivos, porque é uma grelha avaliada por objectivos ou competências, como usam agora a 
terminologia.  
 
Ent.: Era áreas de desenvolvimento e agora 
Ed. A: não está escrito nem áreas nem competências, a terminologia usada à volta é que vai sendo áreas ou 
competências, mas que depois algumas delas não são específicas para crianças de três anos. Vamos imaginar recortar 
correctamente, é obvio que uma criança de três anos não faz isto, nem é suposto que o faça, se o fizer é porque já está 
numa área, num nível de desenvolvimento que não é suposto para a idade para a maioria. 
 
Ent.: Acha que a avaliação pode ser também uma avaliação individual? 
Ed. A: Claro, porque dentro dos padrões do que é suposto para cada uma das idades, cada uma das crianças depois 
tem o seu nível de progresso, que não está fora do contexto, mas que pode fazer mais lentamente a caminhada de 
desenvolvimento, que pode ser feita mais rapidamente ou menos rapidamente de uma forma mais global, equilibrada 
nas áreas todas ou pode caminhar mais rapidamente numa ou noutra área por ser mais estimulada em termos 
familiares, por isso obrigatoriamente é individual também. 
 
Ent.: Nessa grelha dizia-me que havia alguma proximidade... 
Ed. A: com as fichas de avaliação do 1º Ciclo quer pela aparência, quer depois por essa questão... aparece ali uma 
grelha que dá para três, quatro e cinco anos com níveis de desenvolvimento, que não estão diferenciados e depois, por 
outro lado, acho que... e vi isso na prática, depois na avaliação, é que em cada um dos comportamentos dão-nos 
objectivos, e aparece já conseguido, se ainda está em aprendizagem ou se ainda não foi conseguido. A maioria das 
crianças para mim, estava na cruz do meio, porque para estar conseguido tenho que ter a certeza absoluta que essa 
criança, em todas as circunstancias já o consegue, ora se ela ainda vai sendo capaz de conseguir, eu não posso dizer 
que não consegue, porque já conseguiu algumas vezes, mas também ainda não está de todo conseguido, portanto 
aparece-me a cruz em aprendizagem. Vejo é que, quase todos acabam por ter, por ali fora, independentemente das 
idades, tirando pontualmente um outro objectivo definido, está na cruz do meio, o que significa que se eu não olhar para 
o cabeçalho, tenho o grupo todo na cruz do meio quase.  
    
Ent.: Mas se não usa esse tipo de avaliação, que foi imposta pelo Agrupamento, qual é a estratégia que usa na sua 
avaliação? 
Ed. A: Registo, não uso grelhas, uso mesmo o meu registo de observação, vejo..., tenho essa preocupação. 
 
Ent.: Descreve? 
Ed. A: Exactamente, tenho a preocupação de em cada uma das crianças, avaliar cada uma das áreas de 
desenvolvimento e tendo sempre em conta OC, que é como digo, não podem estar desligadas umas das outras e vou 
fazendo o meu registo a nível motor, a nível das diferentes áreas o que é que aquela criança já caminhou ou não. 
 
Ent.: E nomeadamente os pais, como é que entram aqui no processo de avaliação? 
Ed. A: Da forma como é pedida a nível do Agrupamento têm conhecimento através de uma reunião dessa grelha e é-
lhes solicitado que a rubriquem, não levam cópia, eu pessoalmente optei, já que essa era uma imposição, por a adaptar 
à minha forma de avaliar. Então tive que marcar um dia para fazer as avaliações e dar conhecimento das avaliações. 
Marquei, mas a leitura da grelha, foi uma leitura quase no final. Primeiro tive toda uma conversa com os pais em que 
dei a informação toda, debitei toda a informação que eu tinha sobre aquela criança, sobre o seu filho. 
 
Ent.: Será uma avaliação que está mais próxima... 
Ed. A: Que é a minha avaliação, essa é a minha forma de avaliar e depois dei-lhes a informação. 
 
Ent.: Como é a sua forma de avaliar, aquela que transmite aos pais?  
Ed. A: É dar-lhes conhecimentos, as informações nas diferentes áreas, em que nível é que está cada um em cada uma 
das áreas a nível de desenvolvimento daquela criança. Dizer olhe em termos da linguagem já é capaz de fazer isto, já 
constrói... Naqueles miúdos há sempre um ou outro, principalmente a nível da linguagem verbal e nota-se muito, que 
ainda não constroem bem as frases ou porque falam muito para dentro... Dar-lhes conhecimento do que é que está a 
acontecer e se era ou não era um motivo, para eventualmente estar preocupado a precisar de uma avaliação extra. 
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Porque havia alguns pais, eu tenho algumas crianças, que em termos de linguagem, apesar de terem acabado de fazer 
4 anos, ainda têm uma linguagem pobre e que os pais de alguma forma estavam preocupados, aí eu na minha 
formação, naquilo que já vou sendo capaz de avaliar, retirei a todos eles essa preocupação, porque entendo que o nível 
da linguagem daqueles miúdos pode estar empobrecido aqui ou acolá, mas já evoluiu, noto uma diferença de Setembro 
até Dezembro, que foi o período da avaliação e que apesar de estar empobrecido, com algumas dificuldades 
específicas, eu via que eram dificuldades que estavam a ser capazes de ser ultrapassadas, pelo trabalho que estava a 
ser feito, mais especificamente com ele e no global com o grupo e que algumas dificuldades não eram nada que 
estivesse fora do desenvolvimento normal para aquela idade. Não era caso para os pais se preocuparem e recorrerem 
a terapeutas como normalmente vão, porque eram coisas que estavam ultrapassadas pelo dia a dia.  
  
Ent.: Essa é a primeira parte da avaliação que dá a conhecer e depois qual é?  
Ed. A: E depois dava-lhes a ficha para eles lerem e retirarem as dúvidas que eventualmente ainda lhes sobrasse, 
depois de toda a conversa com eles e para assinarem. 
 
Ent: Essa ficha é entregue aos pais? 
Ed. A: Não, é só dado para conhecimento mas fica com a Educadora e é entregue depois ao Executivo, uma cópia ao 
Conselho Executivo. 
 
Ent.: Neste caso, já me explicou que um dos métodos que utiliza para avaliar é através da observação. Usa a 
avaliação, para fazer o planeamento do seu trabalho no dia a dia, para planificar as actividades? 
Ed. A: Também, eu funciono com... Há determinados objectivos no meu trabalho, tem a ver com as OC e tem a ver com 
as características daquele grupo e há determinadas actividades que eu proponho, em função daquilo que eu conheço 
do grupo ou para determinado grupo de crianças limitado, ou até para uma criança só, e depois há aquilo que eu 
pretendo trabalhar com o grupo e que aproveito todas as circunstâncias de funcionamento das crianças, de uma forma 
livre, sem ser orientada para recolher dados para trabalhar esses objectivos que eu pretendo, porque vejo dificuldades 
a ultrapassar. Ou são áreas que não são dificuldades, mas que tem a ver com o desenvolvimento normal, mas que 
precisa de ser reforçado aqui ou acolá e portanto uso, não numa planificação de caneta e papel a dizer que no dia x vou 
fazer obrigatoriamente assim, não, mas como o projecto é para trabalhar esta dimensão e planifico o quê que eu quero 
trabalhar, mas que posso chegar à sala e por exemplo os miúdos estarem perfeitamente motivados para fazer uma 
coisa que não tinha nada a ver com aquilo que eu levava para propor, eu agarro a motivação deles e tento encaminhar 
dentro dos objectivos que eu acho que ainda continuam a ser importantes a trabalhar com aquele grupo e deixo em 
determinadas circunstâncias a proposta que eu levava perfeitamente de lado, porque estavam muito mais 
entusiasmados em fazer outra coisa. 
 
Ent.: Em relação à periodicidade da avaliação, já me disse que realiza uma avaliação trimestral, que entrega ao 
agrupamento... 
Ed. A: digamos assim oficial. 
 
Ent.: oficial... mas como é que considera que a sua avaliação é no início do ano também já me referiu que faz uma 
avaliação... 
Ed. A: avaliação diagnóstico, para ver o ponto de situação do grupo e de cada criança particularmente, faz a do grupo 
no geral para fazer uma ideia em termos globais como é que grupo está e individualmente de cada criança para ver em 
que situação também está. 
 
Ent.: e depois dessa avaliação inicial? 
Ed. A: Depois vou fazendo sempre. 
 
Ent.: Então é uma avaliação... 
Ed. A: contínua claro, porque essa é a forma de eu conseguir chegar ao final do trimestre e conseguir passar para o 
papel, para aquela grelha, que o Agrupamento pretende, toda a avaliação do que as crianças foram atingindo. Não 
posso chegar ali e fazer assim um esforço de memória, para ver o que é que já passou para trás, não. Pego nos meus 
registos, no que foi sendo registado, que como digo, tenho a preocupação de ser contínua, mas não digo que só faço 
diariamente, nem todos os dias passo para o papel tudo. Há situações que são marcantes e que eu pego no papelinho 
que trago no bolso e tomo nota ali para não esquecer claramente, outras vezes, vai dependendo da ocasião, há 
semanas que há muito mais coisas para registar e eu tenho que obrigatoriamente chegar a casa e pôr no papel, se não 
esqueço. Quando há pouca evidência de determinados comportamentos, aí não tenho necessidade de fazer o registo 
diário. 
 
Ent.: Quando avalia, avalia as diferentes áreas da mesma forma, com igualdade em termos de importância ou valoriza 
muito mais umas competências do que outras, nomeadamente, por exemplo as competências académicas.   
Ed. A: Eu às académicas, dou-lhes a importância que eu acho que elas têm, como eu costumo dizer aos miúdos, 
principalmente aqueles que no ano seguinte vão sair para JI e começam a ter o entusiasmo de escrever as letras e 
escrever os números e querem saber mais e dou-lhes a resposta à curiosidade deles, mas falo-lhes sempre, não 
tenham pressa que as letras e os números são para aprender quando chegarem à escola do 1º Ciclo. Porque na 
verdade, eles têm essa curiosidade, a curiosidade tem que lhes ser satisfeita, se têm a curiosidade é porque estão 
motivados para, mas muitas vezes essa motivação vem de casa, porque estão quase a chegar à escola, às vezes os 
miúdos até dizem, ai agora eu tenho que escrever mais e fazer mais desenhos, do que brincar, porque vão para a 
escola. E, portanto, eu tento satisfazer essa curiosidade mas ressalvando sempre, que esse é o trabalho que eles terão 
quando forem para a escola e portanto a minha função não é essa, nem é isso que eu quero que eles façam ali. Não 
lhes nego, efectivamente se pedirem para eu lhes dizer como é que se escreve a letra a, b ou c e eu digo-lhes, não lhes 
nego porque acho que a curiosidade tem que ser satisfeita, mas também não estimulo, isso é o trabalho para o ano e 
digo-lhes mesmo, se vocês aprenderem, agora depois para o ano não têm nada para aprender, tento não estimular o 
entusiasmo, no mínimo.   
 
Ent.: não tirar o entusiasmo, mas quais são os objectivos que tem em mente para as crianças no JI? 
Ed. A: Tudo, todas as outras áreas que não têm a ver com o académico, a parte da motricidade, mas de uma forma 
livre, por brincadeira, a parte da comunicação para mim, também é aqui muito importante, não sei se por gostar muito 
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de falar, mas acho que a parte da comunicação é muito importante, atrás da comunicação vem tudo. Porque quanto à 
comunicação, não estamos a falar só da parte verbal, estamos a falar da parte gestual, da parte não verbal, aí estamos 
a falar de muita coisa, se eles tiverem um bom ouvido para muita coisa em termos de música, em termos de construção 
das frases, se eles construírem bem as frases, já têm meio caminho andado para depois escreverem bem e por aí fora, 
estou a preparar todo o caminho para que eles depois tenham uma boa aprendizagem académica, mas não estou a 
procurar, ou melhor, esse não é o meu objectivo, em termos de trabalho de JI. Em termos de trabalho de JI, quero que 
eles tenham um desenvolvimento o mais pleno possível em termos das suas capacidades e suas limitações, que são 
as limitações da idade, tudo isso, se estiver bem trabalhado, depois vão ter facilidade a nível do 1º Ciclo. 
 
Ent.: Adequa os objectivos às necessidades e às características das crianças?  
Ed. A: Exactamente. 
 
Ent.: atendendo à sua diversidade? 
Ed. A: Exactamente, não estou preocupada que eles depois escrevam bem, isso é uma consequência do trabalho que 
eu estou a fazer com eles, mas não é o meu objectivo, é uma consequência. 
 
Ent.: Já percebi que desenha a sua própria forma de avaliar? 
Ed. A: Sim. 
 
Ent.: então faz todo esse desenho individualmente, mas há pouco referiu a equipa de Educadores. Sendo assim, leva 
as suas dificuldades, as suas expectativas, as suas dúvidas, para essa equipa de Educadores? 
Ed. A: Neste momento, não tenho abertura para isso, passo a explicar: neste Agrupamento, o CD é um grupo muito 
grande, somos 19 Educadores, incluindo a representante do CP e a representante do CE e o que acontece, é que a 
reunião são duas horas à partida, são duas horas e normalmente ultrapassa,  onde são trabalhadas outras coisas, que 
não esta abertura de espaço, para eu colocar as minhas dificuldades. Dificuldades a nível de funcionamento, 
dificuldades a nível de sala. Criou-se... por exemplo, neste último CD proporcionou-se uma situação que foi criada a 
nível do funcionamento do Jardim enquanto... não no que diz respeito ao seu funcionamento com os meninos, tem a ver 
com a organização, como explicar isto, para que seja claro... Vou clarificar, tem a ver com uma regra de funcionamento 
em termos escolares, que se prende com o facto de se estamos ou não estamos habilitados, ou se temos ou não temos 
condições, para actuar perante uma criança que está com febre. A regra deste Agrupamento implica que tudo o que 
tenha a ver com saúde prende-se exclusivamente com a responsabilidade dos pais. Eu vi-me numa situação, muito 
recentemente, em que não foi possível, apesar de ter contactos de três números de telefone dos pais, nenhum deles 
estava disponível, o que significava que eu tinha uma criança com febre e não estava autorizada a actuar com um 
antipirético, porque é uma regra do Agrupamento, mas também não me era possível contactar os pais. Isto tem a ver 
com um funcionamento, não um funcionamento meu, enquanto Educadora, relação Educadora e criança, mas tem a 
ver com uma estrutura que está por trás em termos do que é ou não é, função do Educador nesta dimensão. 
 
Ent.: funções Educadora... pode-se considerar que a partir do momento em que entram no Agrupamento são alteradas 
ou seja, existiram alterações às práticas do Educador, desde que estão em Agrupamento? 
Ed. A: Posso considerar que sim, se considerar que a partir do momento em que estou em Agrupamento, há regras. 
São umas regras de um grupo de pessoas, que pode ser mais ou menos democrático e ouça mais ou menos, vamos 
chamar-lhe assim, que desça às bases para ouvir os diferentes elementos, antes de criar as regras. Se assim for, a 
regras que são criadas dizem respeito ao funcionamento e às necessidades de cada Educadora na sua prática, neste 
caso, eu não posso dizer, porque ainda estou há pouco tempo no Agrupamento, que estas regras eventualmente, em 
anos anteriores não tenham sido ouvidas as Educadoras especificamente. 
 
Ent.: mas presentemente... 
Ed. A: presentemente a regra mantém-se, as Educadoras que entraram de novo não foram ouvidas. Não consideraram 
que era ou não era importante, por exemplo..., actuar nesta situação ou quem diz nesta, diz numa série de regras, que 
dizem respeito àquele Agrupamento. Venho de um Agrupamento anterior onde as regras, algumas delas, não tinham 
nada a ver com estas, não digo que sejam completamente contrárias, mas que são diferentes. Quem estava no outro 
Agrupamento, onde eu estive, tinha que estar sobre a alçada dessas regras e tinha que de alguma forma as fazer 
cumprir, cumpri-las, tal como agora, neste Agrupamento, onde eu estou, há regras que eu tenho que cumprir concorde 
ou não concorde, estão estabelecidas de uma forma geral é o CE, que diz como essas regras podem ser. 
   
Ent.: É o Conselho Executivo que dita essas regras?  
Ed. A: ouvindo oficialmente, ou é suposto que assim seja, o CE depois de ouvir CP, é  que define essas regras, agora é 
assim..., depois se no CP estão representados todos os níveis de ensino, se o representante especificamente da 
Educação de Infância, não vamos falar do resto, porque estamos a falar da Educação de Infância, se antes de levar a 
opinião ao Pedagógico, se é que sabia que essa informação tinha que ser levada, se ouviu o Conselho de Docentes, os 
Educadores de alguma forma tiveram hipótese de dar a sua opinião e depois é assim..., a maioria, como sempre, é 
quem vence. E, por exemplo, relativamente à grelha que está a ser agora aplicada, no Agrupamento onde eu estou, eu 
não concordo com a grelha. Declarei que não concordo, ficou em acta...   quanto à grelha de avaliação, o CD pôde 
escolher entre aquelas duas grelhas, pessoalmente nenhuma das duas me agradava e disse porquê, mas à maioria 
agradou e portanto, foi votada por maioria uma grelha e é essa que está a ser utilizada e é essa que eu tenho que 
cumprir, apesar de não concordar com ela. Isto era uma grelha, é uma coisa muito concreta, há outras situações, como 
agora os critérios de selecção dos Educadores, para suprir as vagas que surjam, foi-nos pedido para dar opinião, nós 
demos a nossa opinião, a nossa opinião vai ser levada a Pedagógico e conforme a opção do Pedagógico, face às 
várias opiniões, o CE vai deliberar uma regra. Há situações em que são ouvidas as bases, há outras em que a regra 
surge, sem que sejamos ouvidas, nesse sentido, eu penso que, de alguma forma, nós perdemos a nossa autonomia 
enquanto Educadores, se há Agrupamentos em que ainda não se ouve muito a base.  
 
Ent.: Quando está a falar de base... 
Ed. A: são os Docentes, quem está no terreno, a base refiro-me a nós que estamos no terreno. Se os Coordenadores 
de Departamento ou de CD, antes de qualquer decisão ser tomada, e não estamos a falar de pequenos pormenores, 
decisões importantes, se ouvirem quem estão a representar com as questões levadas a Pedagógico e sejam discutidas 
e daí, é que seja criada a regra, não estamos a perder tanto a nossa autonomia, não podemos estar cada uma a 
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trabalhar para seu lado de uma forma muito díspar, há Agrupamentos em que isto acontece, acontece mais ou menos, 
há alguns em que não acontece nada, as decisões são tomadas pelos órgãos de gestão sem que nós saibamos o que 
está a acontecer, quando nos chega a informação, já nos chega como concretizada, aí sim estamos a perder a nossa 
autonomia, concordemos ou não concordemos, está decidido e ponto final. 
 
Ent.: Da sua experiência, pode dizer se em todos os Agrupamentos há sempre um representante do Pré-Escolar no CP 
ou no CD? 
Ed. A: Nos Agrupamentos por onde eu passei há, passei por dois Agrupamentos. Nós reunimos em determinadas 
circunstâncias com outros representantes, de outros Agrupamentos e o que acontece é que eu tenho conhecimento, 
cruzamo-nos Educadoras ou entre antigas colegas e afins, formalmente ou informalmente e tenho conhecimento de 
que existem alguns Agrupamentos, existiam até pelo menos há um, dois anos atrás, situações em que no CE não havia 
representante da Educação de Infância e isso incomodou-me saber, porque a lei prevê que haja obrigatoriamente um 
representante da Educação Pré-Escolar no CE, salvaguardando algumas excepções, que têm que ser muito 
fundamentadas e esses Agrupamentos tenho conhecimento que não havia representante da Educação Pré-Escolar. 
Não havia representante porque os candidatos às listas ou ao cargo no CE entendiam que o número de Educadores de 
Infância era reduzido e que não justificava haver um elemento no CE, era suficiente haver um elemento como assessor. 
Isso foi levado ao parecer dos Educadores e que os Educadores tenham concordado, isso foi uma coisa que me 
chocou muito, que haja alguém a pensar que não é necessário haver um representante no CE porque há poucos 
Educadores, já me incomoda, mas pensar que há Educadores que concordam com isto e que se deixam representar 
por um outro elemento doutro grupo de educação, seja do 1º Ciclo, seja de outro...  Não é pôr em questão a pessoa, 
estamos a falar é de alguém, que não é do mesmo sector e não sendo do mesmo sector, obrigatoriamente não tem 
conhecimento do que é ser Educador de Infância e da realidade dos Educadores de Infância. Por muito esforço que 
faça em representar, nunca pode representar muito bem uma coisa da qual não faz parte, por muito esforço que faça e 
não estou a pôr em causa a qualidade da pessoa, estou a falar de uma realidade que é vivida por nós Educadoras e 
que essa realidade vivida não pode ser substituída por alguém que ouve falar, apenas isso. 
       
Ent.: Considera então importante que a voz dos Educadores chegue através dos Educadores, nomeadamente aos 
outros níveis de ensino? 
Ed. A: Claro até porque... 
 
Ent.: Considera que os Agrupamentos foram uma forma de nos darmos a conhecer?  
Ed. A: Em algumas circunstâncias sim, noutras não sei sinceramente... 
 
Ent.: Na sua experiência, como é que correu essa articulação, JI e os outros níveis de ensino, nomeadamente com o 1º 
Ciclo? 
Ed. A: Na minha primeira experiência, no meu primeiro Agrupamento, onde eu estive e aí posso ser um bocado 
suspeita, porque eu fazia parte do CE. Eu fiz parte de um grupo de trabalho, que criou um Agrupamento logo por base 
Vertical, o que significa que tinha logo a representação desde o JI até ao 3º Ciclo, em que o grupo de trabalho se 
articulou para trabalhar em conjunto, tínhamos muito uma perspectiva de articulação de base, como se costuma dizer 
na gíria, partimos muita pedra, tivemos que nos esforçar muito e lutar muito para fazer entender que cada nível de 
ensino tinha a sua importância e a sua especificidade. Nomeadamente esse esforço foi muito grande para o JI e 1º 
Ciclo sem dúvida, porque a tendência é os colegas do 2º e 3º Ciclo acharem que os níveis de ensino anteriores, que no 
fundo têm um peso muito relativo, então no que diz respeito às Educadoras, já não se vive naquela época em que se 
acha que a Educadora só entretém meninos, mas ainda se pensa que nós só brincamos com meninos. E, por exemplo, 
lembro-me que quando saiu um artigo, numa revista, num jornal daqueles de grande audiência, vinha um artigo só 
sobre as OC. Lembro-me que vários colegas do 2º e 3º Ciclos me abordaram, enquanto representante da Educação de 
Infância, no 2º ano em que eu estava no CE, para saber o quê que era isso das OC. Era um esforço que nós fazíamos a 
nível do CP, a colega que estava a representar a Educação de Infância no CP e eu enquanto representante da 
Educação de Infância no CE, era fazer-lhes entender que nós, no nosso trabalho, era através da brincadeira com os 
meninos que se atingem determinados objectivos e se trabalham determinados objectivos, não estamos a entreter 
meninos, isso é que fez parte de um grupo daquelas coisas que eu digo, que foi partir muita pedra, para fazer com que 
os outros níveis de ensino percebessem a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de avaliar e o quê que é o nosso 
trabalho. Para algumas pessoas é um bocadinho complicado, ou já têm filhos e tiveram que passar pelo Jardim e têm 
alguma sensibilidade ou então acham que nós somos meros entreteiners, digamos assim e portanto, houve todo um 
trabalho que foi preciso fazer e penso que os Agrupamentos Verticais, a serem bem trabalhados e a funcionar na 
verdade naquilo que se propõem, os Agrupamentos Verticais, são um bom espaço para que os outros níveis de ensino 
percebam, o que é o funcionamento e a actividade do Educador de Infância, ou seja o funcionamento de um JI e a 
actividade do Educador de infância. 
 
Ent.: Na sua prática habitual realiza a sua auto-avaliação? 
Ed. A: Sim, sim. 
 
Ent.: E o que é que avalia nessa auto-avaliação, a sua relação com os pais, com as crianças... 
Ed. A: Tudo, avalio a relação com os pais, com as crianças, a minha metodologia, a forma como eu estou a trabalhar 
com eles, o caminho que eu estou a percorrer com eles, se é aquilo que me parece que está a ser o mais correcto no 
sentido de, se eu me estou a avaliar a mim própria, tenho que avaliar o meu trabalho perante aquilo que eu me 
proponho a fazer. Nessa avaliação eu vejo, se de facto as estratégias que eu estou a utilizar ou seleccionei para atingir 
determinados fins com aquelas crianças, se estão a ter ou não bons resultados, se estou a ir pelo caminho certo, se 
tenho que mudar a rota ou se estão a ser os mais eficazes. Mesmo na relação com os pais, eu também gosto muito de 
fazer um trabalho muito próximo com os pais e digo isto sempre aos pais, que para além do horário de atendimento que 
é legalmente definido, uma hora semanal, eu estou sempre aberta e disponível para conversar com os pais sobre o que 
tenha a ver com o desenvolvimento dos miúdos, neste caso concreto, cada um dos filhos. Não estou a falar do grupo 
em geral, estou a falar de cada um dos filhos deles e é o que eu digo, o portão da escola não pode servir para limitar o 
que os pais conhecem dos filhos. O facto de as crianças entrarem às 9 da manhã no JI e saírem para almoçar ou 
saírem depois às 3 e meia, não pode, de maneira alguma, fazer com que os pais não conheçam o que é que acontece 
com os filhos, a partir dessa passagem do portão. Da mesma forma, para mim, também é importante saber o que é que 
está a acontecer com os miúdos, em termos de casa, para eu perceber determinadas realidades. E, neste momento, 
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especificamente com o grupo que estou a trabalhar, foi muito curioso na avaliação, na data da avaliação em que eu dei, 
como disse anteriormente, conhecimento aos pais daquilo que eu já avaliei, inclusivamente a nível de cada uma das 
crianças. Esta conversa com os vários pais foi pessoal, como é óbvio, só estava eu e os pais, o pai e a mãe, em 
algumas circunstâncias só a mãe, em que eu lhes dava a conhecer, tive várias mães que me pediram ajuda, para tentar 
ultrapassar algumas dificuldades que estavam a sentir com os miúdos em casa. Senti-me satisfeita porque eu sei que 
só assim, é que as coisas funcionam. As crianças são filhos dos pais, mas passam 5 horas diárias comigo, nessas 5 
horas diárias, à partida há muita coisa que acontece que os pais têm que ter conhecimento, para além de que uma 
criança isoladamente ou com um ou dois irmãos em casa, funciona de uma maneira, num grupo com mais crianças, 
mais ou menos da mesma idade, necessariamente funciona de outra maneira. É importante que os pais conheçam 
essa realidade que faz parte da vida dos filhos e para mim é importante perceber algumas coisas que acontecem em 
casa, para perceber determinados comportamentos que os miúdos têm, para poder jogar com algumas dessas 
informações, para conseguir, em conjunto com os pais ou com as famílias, ultrapassar algumas dessas dificuldades, 
que estão a acontecer com os miúdos. 
 
Ent.: E em relação à transição do JI para o 1º Ciclo? Considera que deve existir uma avaliação, das crianças de 5, 6 
anos, específica para essa transição para o 1º Ciclo? 
Ed. A: Penso que é importante, ainda que seja discutível. Mas penso que é importante que os Professores tenham 
alguma informação das crianças que vão receber, partindo do princípio, que eles vão usar essa informação para criar 
uma informação base do grupo que vão ter nas mãos para trabalhar e que depois possam planificar, não só a parte 
académica, mas toda a forma como vão trabalhar com as crianças, sabendo que grupo é que vão ter nas mãos. Mas 
penso que essa informação não deve ser exagerada... no sentido que seja demasiado precisa... não, precisa é 
importante... que o que está escrito não deixa dúvida, mas que não seja... levada demasiado ao pormenor, para que 
possa deixar um espaço de abertura ao conhecimento do Professor e das crianças, para que os Professores não criem 
logo à partida, ainda antes de contactarem com as crianças que vão ter, tenham uma imagem formada de cada um 
deles baseada numa informação precisa. Porque a avaliação que nós transmitimos passa muito por..., é objectiva, se a 
criança sabe cortar, vamos imaginar, é porque sabe cortar, mas também tem a outra parte da informação, que tem a 
ver com a nossa relação com a criança e se vai ser outro Docente que vai estar a trabalhar, que seja de outro nível de 
ensino, tem que ter esse espaço para criar essa relação e dessa relação tirar alguma informação também. Penso que é 
importante haver alguma informação que transite, mas que ela não seja exageradamente..., não é precisa, precisa não 
é a palavra mais correcta, detalhada, demasiado detalhada, que seja objectiva, que seja aquilo que nós consideramos 
básico e importante para quem a vai receber e conheça à partida alguma coisa. 
 
Ent.: Já teve que fazer alguma transição? 
Ed. A: Não, nunca tive que a fazer. Já estive, enquanto elemento do CE a discutir com as minhas colegas, com os 
meus pares, qual era a melhor forma de criarmos um documento que faça passar essa informação para o nível de 
ensino seguinte, para o 1º Ciclo, neste caso. Discutimos isso porque eu era apologista e tive um grupo de trabalho que 
partilhava essa opinião comigo, por isso é que tivemos que partir tanta pedra. Deveríamos sempre a nível do CD, e isto 
especificamente na Educação de Infância, ouvir os Educadores de Infância e discutirmos..., por exemplo, todas as 
grelhas, todos os documentos, foram primeiro discutidos em CD e depois é que foram aprovados e passaram a ser *?*  
e depois tínhamos o hábito também de periodicamente, quando na prática começávamos a ver que eventualmente 
aquela grelha tinha que ser revista, por alguma razão, voltávamos outra vez a levá-la à discussão no CD, para os 
ajustes necessários. Essa foi a minha metodologia, enquanto estive como representante no CE. 
 
Ent.: Qual é o seu grau de satisfação na profissão? Sente-se mais valorizada, o seu trabalho é mais visível, como 
fazendo parte de um Agrupamento? 
Ed. A: Neste momento, em que voltei de novo a ser apenas Educadora e a estar na prática, o estar no Agrupamento 
não me dá essa satisfação até ao momento e estou de novo no terreno há quatro meses. Agora é assim, como 
profissão, continuo a dizer, que se eu estivesse outra vez a escolher a profissão, voltava a escolher ser Educadora de 
Infância, porque continuo a achar que é uma profissão que nos preenche em muito, pelo menos que me preenche em 
muito e continuo a achar pela relação que tenho com as famílias, pelo trabalho que procuro fazer com as famílias, que o 
caminho que eu estou a seguir, continuo a achar que vale a pena e vou continuar a ir por aqui. Em termos do 
Agrupamento, a profissão ter mais visibilidade não sei... não sei... estou há muito pouco tempo neste Agrupamento e 
até à data, de Setembro até agora, não tive espaço para essa visibilidade, para mostrar mais. O que deu um pouquinho 
para ver, é que como estou integrada numa escola com o 1º Ciclo, pela primeira vez, e também o Jardim onde eu 
estou, está pela primeira vez a funcionar em conjunto com o 1º Ciclo, estou com os colegas do 1º Ciclo a fazer esse 
início de caminhada para eles. Para mim, não é início, porque já trabalhei outras vezes em conjunto com o 1ºCiclo, mas 
para eles é a primeira vez que estão a trabalhar. Estou a voltar outra vez a trilhar um caminho, de alguma forma 
diferente, porque as colegas / pessoas também são diferentes, o que já caminhei para trás com outros colegas 1º Ciclo, 
mesmo antes de sermos Agrupamento. O que eu estou a fazer agora com estes colegas, já fiz há anos atrás, ainda 
nem se sonhava em Agrupamentos, mas porque estávamos ali, a paredes-meias com o 1º Ciclo. Os meninos que 
estavam a trabalhar comigo no máximo 3 anos, iriam passar para o 1º Ciclo e eu já achava importante fazer ou haver 
um elo de ligação e já o fazia antes, e agora continuo a fazer, porque acho que é importante fazê-lo. 
 
Ent. : Mas nessa ligação considera que pode existir uma proximidade no sentido de haver uma escolarização do JI? 
Ed. A: Eu espero que não! 
  
Ent.: Ou seja, essa articulação, é com o objectivo de escolarizar o JI? 
Ed. A: Ainda há muita gente e às vezes isso entristece-me muito, porque há alguns Educadores que o estão a fazer e 
por exemplo, de novo o exemplo da grelha, um dos “ses” que eu colocava na grelha de avaliação, que neste momento 
está em vigor no Agrupamento, era essa grelha não dar visibilidade ao que é avaliar no Jardim. Nós no JI não 
avaliámos por cruz e essa grelha, de que eu falei, nós temos que pôr a cruz na criança, naquele número de itens que lá 
estão, que constam, se já conseguiu, se não conseguiu, ou se estão em vias de... e nós não avaliamos assim. E, 
portanto, acho que por cada um desses bocadinhos que nós deixámos cair, como seja passar a utilizar este tipo de 
grelhas de avaliação com cruz e muito parecida com as do 1º Ciclo, juntamente com mais pequenas coisas, vão 
tomando uma dimensão em que a pouco e pouco, nós Educadores de Infância e o trabalho de JI e dos Educadores de 
Infância vai-se diluindo e vai começando a ser visto, em termos gerais muito próximo do que é o trabalho do 1º Ciclo e 
vejo com tristeza, que alguns Educadores preferem esta opção, por exemplo das grelhas, porque é mais fácil registar. 
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Eu acredito que muitos desses Educadores, façam uma avaliação como eu faço e como fazem muitos Educadores, que 
é aquela avaliação muito de registo pessoal, acredito que ainda façam esse tipo de avaliação, mas depois por uma 
questão de facilidade, aceitem com benevolência, por uma maioria, a opção de uma avaliação registo de avaliação 
deste género, por uma questão de facilidade e eu continuo a dizer isto aos Educadores com quem trabalho, é que ao 
estarmos a permitir, facilitar um pouquinho mais o registo, que eu acho que não facilita, pessoalmente, a mim não me 
facilitou, admito que para algumas pessoas possa facilitar, estamos a deixar cair mais um estandarte digamos assim, 
do que é o trabalho dos Educadores de Infância, porque vamos começando a criar instrumentos muito semelhantes a 
todos os níveis de ensino e as pessoas se depois se debruçarem claramente nos diferentes aspectos, depois até vêem 
que somos diferentes, mas é preciso se debruçarem e como a tendência é ver o geral e o global, o meu receio é que, 
entre tantas coisas gerais e globais, a nossa especificidade se vá perdendo, não se perde na prática, que eu acho que 
ainda não se perde, mas depois em termos de documentos visíveis para todos perde-se e depois uma coisa puxa a 
outra, como se costuma dizer, depois de perdermos em termos de visibilidade, a pouco e pouco vamos passar a ser 
considerados como o geral. Da mesma forma, como se fala do ensino obrigatório e não se especifica que no 1º Ciclo as 
coisas funcionam de maneiras e moldes diferentes dos 2º e 3º Ciclos. Talvez não estejamos muito longe de 
considerarem o Jardim, a Educação de Infância como um geral, em que depois também não se especifique que no JI, 
as coisas funcionam segundo moldes diferentes. Tenho muito receio que isso vá acontecer porque nós Educadoras ou 
muitos de nós Educadores também estamos a ajudar, quando continuamos a não fazer força ou muitos não fazem 
força, para que aquilo que é muito específico nosso, que continue a valer e continuarmos a fazer força para que, apesar 
de nos dar mais trabalho, continuemos a querer que seja essa a nossa forma especifica de avaliar e não tanto as 
formas de avaliar que sejam as que são visíveis para todos os outros, ainda que depois não seja tão fácil trabalhar 
estatisticamente os nossos dados e por aí fora... porque é muito mais fácil avaliar a quantificar, ou uma avaliação 
quantificada, do que uma feita da nossa maneira, que é ali um registo de tudo muito específico. Espero que os 
Educadores ainda tenham a força suficiente, para fazer valer um trabalho muito específico nosso e que é muito..., podia 
ser específico mas não ser válido e daí, deveríamos deixar cair e nós próprios dar um passo para que as coisas se 
alterassem mas naquilo que ainda considero, eu pessoalmente e felizmente há muitos educadores a considerar 
também, que faz parte da nossa maneira de estar na Educação, que isso, nós devemos lutar com unhas e dentes, para 
que continue a ser válido.  
 
Ent. : E em relação à auto-avaliação da própria Educadora? 
Ed. A: O meu Agrupamento, onde eu estou, para além do que é suposto para os Educadores como a reflexão sobre as 
suas práticas e a sua reorganização quando for necessário, o próprio Agrupamento também tem e pede uma avaliação, 
a nível da avaliação curricular. Nós temos que fazer no início do ano lectivo, até meados de Outubro, temos que 
entregar o nosso PC e depois tem que ser feita periodicamente essa avaliação do currículo e também da postura do 
Educador e da avaliação do Educador face ao currículo e do Auxiliar também, do Auxiliar de Acção Educativa, que 
estas duas que eu falei, não são feitas trimestralmente, mas sim no final do ano lectivo, a avaliação curricular também é 
feita trimestralmente. 
   
Ent.: Existe algum documento específico? 
Ed. A: Sim, sim, há um documento específico, que não é por cruz, tem um cabeçalho, depois tem alguma informação 
de identificação e depois deixa um espaço em aberto, para aí o Educador avaliar, sem ser por cruz, como é o caso da 
avaliação das crianças, em que nós, de uma forma descritiva e sumária, fazemos a avaliação. 
 
Ent.: Então a avaliação não está só centrada na criança? 
Ed. A: Não, também está nos adultos que trabalham com a criança porque esta avaliação também é feita do Educador 
e pelo Educador, numa grelha e pelo Auxiliar de Acção Educativa numa outra grelha, que é também toda descritiva, aí 
já não é uma grelha por cruz, porque não tem mesmo espaço de cruz, é descritiva. 
    
Ent.: Mas falou em avaliação curricular, porquê uma avaliação curricular?  
Ed. A: Porque, no exemplo, no Agrupamento onde eu estou, e tenho sempre que me reportar ao actual, existe um plano 
curricular que é solicitado, como disse, no início do ano lectivo e que tem alguns tópicos que podemos seguir ou não, 
mas que já está estabelecido para a Educação de Infância, como um Plano Curricular de Turma e que eu questiono. 
Porque, nós somos Educadores de Infância temos as OC, já as temos há muitos anos, já são de 97, salvo erro, mas 
não temos um Plano de Curricular de Turma. Primeiro que tudo, não temos uma turma, temos um grupo de trabalho, 
um grupo de crianças com quem trabalhamos e não temos um PC, mas sim OC, que estão por trás ou devem estar por 
trás, de toda a nossa prática como Educadores de Infância. 
 
Ent.: Haverá aí alguma proximidade com o programa?    
Ed. A: Para mim, mais uma vez, neste momento estamos, e neste estamos, eu não me incluo como defensora, mas 
acabo por ao ter que cumprir uma coisa que me está a ser solicitada, estou a colaborar. Depois ficamos nesta situação, 
eu não concordo, mas é exigido em termos práticos, no meu Agrupamento. Se eu não entrego estes documentos, estou 
a incorrer em falta. A minha forma de fugir a esta formalização, destes documentos, foi na capa do meu PC: a capa, é a 
capa do Agrupamento que foi dada, em que diz PC de Turma, mas depois como é dado a todos os Educadores tópicos 
para podermos respeitar ou não, depois todo documento, além da capa, a capa é aquilo que o Agrupamento me pediu, 
todo o interior é o meu Projecto Pedagógico, que eu sempre fiz, desde que sou Educadora e já trabalho há 23 anos. 
Neste Projecto Pedagógico incluo as OC, como é óbvio, incluo porque para mim é importante, porque de alguma forma 
tudo está ligado, os direitos da criança. Obviamente eu ao trabalhar com crianças estou a respeitar ou tenho que as 
respeitar e por isso está tudo integrado e é assim, o interior está feito nos moldes que sempre fiz. Em termos de 
trabalho, agora é pedido o PC, a capa diz lá PC, mas só na capa é que aparece a terminologia PC, todo o interior 
considero sempre, e ressalvo logo isso no início, para mim PC não existe no JI. Existe sim, um Projecto Pedagógico, 
por isso uso sempre a terminologia Projecto Pedagógico, portanto todo o meu documento, depois passa a usar a 
terminologia que eu considero ainda adequada para o JI, foi a minha forma de conseguir resolver o problema.  
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ENTREVISTA À EDUCADORA S 
 
Ent.: O que entende por avaliação? 
Ed. S: Em primeiro lugar a avaliação é um processo, como tal, é algo que decorre no tempo e não só, é relativo aos 
factos, às pessoas, ao trabalho, com o fim de pensar as práticas pedagógicas..., observar o que se passa, para 
modificar aquilo que não está tão bem e isso é que nos vai dar o conhecimento do desenvolvimento das crianças. 
 
Ent.: Nomeadamente na sua prática habitual realiza a avaliação? 
Ed. S: Sempre. Sou acusada por isso mesmo, porque é importantíssimo avaliar tudo, para depois conseguirmos 
perceber o que estamos a fazer, saber o que se passa à nossa volta para auscultar o processo de melhoramento, de 
conhecimento mais aprofundado. 
 
Ent.: Em relação aos Jardins-de-infância, nomeadamente do seu agrupamento, considera que essa avaliação é 
realizada pelas Educadoras? 
Ed. S: Sim. Nós já temos falado sobre esse assunto, é um assunto que perturba muito as Educadoras, que as deixa 
muito inquietas, elas têm muitas inseguranças, estão muito preocupadas, ouvem muitas coisas. É um assunto muito 
pertinente e portanto sentem-se muito incomodadas. Nós falámos muitas vezes sobre isso nas reuniões, 
inclusivamente já temos feito alguma formação em conferências, sessões de esclarecimento, tenta-se passar a palavra 
e responder a algumas questões para ver se ficamos com mais conhecimento. 
E então as colegas fazem avaliação de facto. No início do ano fizemos uma reunião para combinarmos como podíamos 
desenvolver a avaliação a nível Pré-Escolar, até porque era necessário dar conhecimento disso no Conselho 
Pedagógico, para que os outros colegas saibam o que se passa no Pré-Escolar e chegamos a um acordo. 
 
Ent.: Então a avaliação no jardim-de-infância é diferente da dos outros Ciclos? 
Ed. S: É uma avaliação pensada para o Pré-Escolar e também posso dizer que é diferente, porque de facto nos outros 
Ciclos a avaliação é só com um fim, eu acho que lhe posso chamar prescritivo e no Pré-Escolar lutamos muito para que 
não seja assim, para que a avaliação não incida só sobre o que são as crianças. Eu como Coordenadora e 
representante das minhas colegas do Pré-Escolar tento sempre conversar com elas e passar-lhes a ideia de que a 
avaliação tem que ser de um ambiente pedagógico, para podermos entender em que ponto estão as crianças. Não 
conseguimos isolar o desenvolvimento da criança de todo o ambiente educativo. Como não temos de passá-la de ano 
ou de nível, ela tem que ter determinados objectivos para avançar. 
Se nós não pensarmos isso assim, temos necessariamente que fazer a avaliação de outra maneira. 
 
Ent.: Então considera que a avaliação não tem a finalidade de escolarizar ou de haver a necessidade de haver uma 
escolarização prévia no Jardim-de-infância? 
Ed. S: De modo nenhum! A avaliação Pré-Escolar não tem esse objectivo. Nós se formos analisar as Orientações 
Curriculares, que é um documento muito rico a esse respeito, não aponta para uma escolarização no Pré-Escolar, logo 
não faz sentido uma avaliação escolarizante, o que faz sentido é conhecermos as nossas crianças e ajudá-las a 
conhecerem-se a elas próprias, o que quer dizer que temos que as pôr a participar no processo de avaliação. 
 
Ent.: Então a avaliação não está só centrada na criança e na observação do aluno? 
Ed. S.: Não está mesmo. A avaliação está centrada na observação da criança, na observação da organização do 
espaço, do tempo, no modo como as crianças reagem aos materiais, no modo como as crianças se apropriam dos 
registos e informação que estão ao dispor na sala, que a Educadora faz com eles, nos mapas que proporcionam uma 
monitorização constante do trabalho, a avaliação é tudo isso. 
 
Ent.: Então faz-se a avaliação no Jardim-de-infância para quê? Em nome de quê? Para que serve a avaliação no 
Jardim-de-infância? 
Ed. S.: Eu acho que serve, como na nossa vida, para tudo, porque nós só fazendo um ponto da situação é que 
conseguimos avançar, acho que se aplica perfeitamente ao Jardim-de-infância. 
 
Ent.: Como é que avaliam as Educadoras no seu Agrupamento? Estão a estabelecer uma fórmula uniforme, ou seja, a 
uniformização de modelos? 
Ed. S.: Como eu falava à pouco, as colegas estavam com aquelas interrogações todas no momento, então nós no início 
do ano combinamos uma estratégia de avaliação a ser desenvolvida por todas, em todos os Jardins de Infância, que 
passaria por registos, muitos registos de acontecimentos de situação no Jardim de Infância, chamadas de ocorrências 
significativas, portanto muitos registos de ocorrências significativas para depois comparar com os trabalhos que as 
crianças fazem, também combinar com as crianças que tipos de trabalhos que elas desenvolvem, são os mais 
significativos, guardá-los e fazer um Portfólio, dalguns desses trabalhos. 
 
Ent.: Então estão a tentar implementar uma planificação da avaliação entre pares, isto é entre todas as Educadoras? 
Ed. S.: Sim, a estratégia é mesmo essa, nós queríamos tentar que no Agrupamento houvesse um modo semelhante de 
fazer a avaliação. Ainda faltava, neste processo que eu estava a referir, e isto para dar resposta um pouco às 
solicitações de todos os lados, inclusive do Ministério da Educação, como é que vamos dizer aos pais que estamos a 
avaliar os meninos e, se calhar, para dar também alguma visibilidade a quem estiver menos por dentro, pensámos em 
fazer uma descrição relacionada com as áreas curriculares, que estão pensadas nas Orientações Curriculares, e, 
portanto, fazer uma avaliação descritiva da criança segundo aquelas áreas, não identificando aspectos que não 
conhecemos e não fazendo juízos de valor, mas a partir daquilo que nós vemos no dia-a-dia no Jardim de Infância, 
transcrever para o papel, segundo as áreas de conhecimento, as coisas que as crianças são capazes de fazer. 
 
Ent.: Como estão a pensar comunicar a avaliação aos pais e, nomeadamente aos Docentes do 1º Ciclo? 
Ed. S.: Exactamente, pensámos isso. Para os pais, de facto no final do ano, fazer uma espécie de síntese de todas as 
observações que foram sendo feita durante o ano, nessa tal folhinha, onde só estão identificadas as áreas de 
desenvolvimento que estão previstas nas Orientações Curriculares; a área de expressão oral, a área da matemática, a 
área do conhecimento do mundo.... E então dentro de cada um desses espaços, a Educadora escreve uma síntese 
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daquelas coisas que conhece acerca do menino, para dar aos pais e para numa reunião, no final do ano, em conjunto 
com os Professores do 1º Ciclo, conversar com eles acerca disso. 
Ent.: Considera que essa ficha uniforme que estão a tentar fazer, tem a intenção de fazer a transição do Jardim-de-
Infância para o 1º Ciclo, dando ao 1º Ciclo as crianças que ele encomenda? 
Ed. S.: Não, a ficha não é feita por encomenda. A ficha é para que não haja confusão, a ficha não tem cruzinhas, não 
tem satisfaz, nem não satisfaz, ou satisfaz pouco, nem aquelas incógnitas, que nem se percebem para que é que são, 
como o assim, assim, não. A ficha tem o objectivo de fazer a transição para o 1º Ciclo sim, como também está 
preconizado nas Orientações Curriculares, dando um conhecimento aos colegas daquilo que nós sabemos sobre as 
crianças e sobre o nosso conhecimento; do que eles são capazes de fazer, não valorizando as limitações deles, para 
que não haja preconceitos no início do ano escolar. 
 
Ent.: Quando estão a fazer a planificação da avaliação há uma preocupação em sobrevalorizar umas áreas em 
detrimento de outras, nomeadamente estou a falar das áreas académicas, aquela preocupação de que o menino vá 
para a escola do 1º Ciclo, já com aquelas competências... 
Ed. S.: Não, não há preocupação com as competências, nós não definimos competências porque não sabemos defini-
las, sabemos o que nos diz a psicologia e a pedagogia e na ficha há um espaço para todas as áreas, que como digo, 
estão preconizadas nas Orientações Curriculares, portanto damos igual relevo a todas, tanto às expressões, como a 
matemática, como à língua, como ao conhecimento do mundo, como às ciências e como ao conhecimento do meio. 
 
Ent.: Existem momentos específicos para fazer essa avaliação, por exemplo, no início do ano. Depois durante o ano 
qual é o tipo de avaliação que fazem; como é que é a avaliação ao longo do tempo? 
Ed. S.: Nós combinamos, no início do ano, que cada colega procuraria e encontraria o seu próprio modo de registar a 
avaliação. Só no final do ano é que se formalizaria a tal ficha para fazer a passagem do testemunho aos pais e aos 
colegas do1º Ciclo. Durante o ano, o que pedimos é que todas fizessem registos significativos, para terem dados para 
depois fazerem uma síntese. Agora, o modo como cada educadora faz esse registo, quer seja numa ficha própria ou 
num caderno, ficou de facto ao critério de cada uma. 
  
Ent.: Em relação a essa temporalidade da avaliação, como é que os pais tomam conhecimento dela? Também existem 
momentos específicos para comunicar aos pais? 
Ed. S.: Na minha opinião, se eu estivesse a trabalhar, eu tinha momentos para estar com os pais, que não são os 
momentos de festa, nem são momentos especiais, são momentos diários em que eu converso com os pais, e ao faze-
lo, converso tudo o que quero acerca dos meninos, portanto, não preciso de ter um momento específico para a 
avaliação. A avaliação para mim, na minha prática pedagógica, é diária, porque eu todos os dias, ao fim de cada dia, 
tenho um  momento com os meninos onde nos encontramos e reflectimos, fazendo a avaliação do dia. De igual modo, 
ao fim da semana temos outro momento de avaliação em que voltamos a reunir em Conselho e fazemos a avaliação da 
semana. Para além disso, temos outros materiais e vários instrumentos que me permitem regular a vida do dia-a-dia da 
prática e do grupo, aquilo a que eu chamo instrumentos de pilotagem, numa linguagem do Movimento da Escola 
Moderna, que passa pelo mapa de presenças, pelo mapa de faltas, pelo planeamento do dia num quadro de 
actividades, pela rotina diária, isto é, os momentos para se fazer as coisas, como o tempo do acolhimento, o tempo das 
actividades em pequeno grupo, o tempo de reflexão, o tempo do almoço, o tempo de reunião em grande grupo, o 
tempo comunitário, onde há convidados que vêm ao jardim ou em que nós saímos para o mundo, para estarmos em 
contacto com o meio. Portanto, eu estou constantemente a fazer a avaliação, porque cada momento tem direito a essa 
avaliação. Agora saindo da minha prática, como é que as minhas colegas fazem, e se têm momentos específicos... É 
assim, o Ministério não nos dá um tempo para fazermos avaliação como os outros Ciclos, portanto não encerramos no 
Natal e na Páscoa para fazer avaliação. O que eu acho é que as minhas colegas também fazem avaliação todos os 
dias, embora eu não esteja lá para ver, mas penso que é assim. Não há momentos certos para a avaliação, ela vai-se 
fazendo. O objectivo é conhecer-se aquilo que nós estamos a fazer e os meninos, para melhorar a prática. Acho que o 
objectivo da avaliação é esse, é melhorar a prática e desenvolver as crianças ao máximo, proporcionar momentos de 
desenvolvimento sempre mais ricos e nós só podemos partir para um momento de avaliação rico se percebermos o que 
é que estamos a fazer. 
 
Ent.: E em relação à auto-avaliação, pratica a auto-avaliação? 
Ed. S.: Eu, como disse, se calhar sou uma exagerada na avaliação, portando eu faço, eu por mim respondo, com os 
meus meninos também o faço e acho muito interessante fazer a auto-avaliação com eles. 
Quanto às colegas, eu penso que é um dado inegável que não se pode pôr de lado. Acho que é essencialíssimo que se 
faça auto-avaliação, penso que sim, que é muito importante porque senão as pessoas não têm consciência como é que 
as coisas estão.  
 
Ent.: Já me falou também que faz uma avaliação diferenciada, ou seja, uma avaliação individual e uma avaliação do 
grupo de crianças?  
Ed. S.:  Sim, porque na prática pedagógica essas coisas estão constantemente a acontecer porque há momentos de 
grande grupo, mesmo para reflexão, logo todos ficam a saber tudo de todos. 
 
Ent.: Quando está a pensar na avaliação, planifica-a? Pensa  em estratégias específicas para avaliar ou também, ao 
mesmo tempo, aproveita as situações espontâneas que surgem?  
Ed. S.:  Eu não faço nada com o intuito de depois me sentar a avaliar, não sei trabalhar assim, mesmo na minha vida 
privada, como pessoa, faço sempre avaliação após qualquer coisa, há um acontecimento e eu paro para pensar no que 
é que se passou e avalio o ocorrido. Com os meninos é exactamente a mesma coisa, tenho momentos de paragem, 
seja ao fim ou ao meio do dia em que reflicto. Para mim, a avaliação é reflectir sobre o que se passou, portanto não 
faço uma actividade de avaliar coisa alguma, excepto caso pontuais  em que, numa sessão de motricidade, eu estou 
numa brincadeira planeada, numa espécie de aula de ginástica, em que eu quero ver algumas coisas que têm a ver 
com o desenvolvimento motor, se o menino é ou não capaz, se tem mais ou menos dificuldade; mas isso é uma coisa 
muito específica, aí, se calhar, eu quero saber alguma coisa muito concreta, se o menino tem medo de andar ao pé 
coxinho, se não conseguiu fazer a macaca, ou se... pronto, uma situação muito específica, de resto eu não preciso 
disso porque no dia-a-dia, como nós planeamos as coisas de manhã, a avaliação, são eles próprios que a fazem, 
porque eles pensam numa coisa para fazer no dia, depois vão verificar se a fizeram ou não, portanto, eles fazem uma 
auto-avaliação em grupo também.  
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Ent.:  E o que é que faz com os resultados da avaliação? 
Ed. S.: Depois, aí é que eu posso mudar ou não a minha prática pedagógica, porque se eu vejo que há progressos nos 
meninos significa que é para continuarmos assim, mas se eu vejo que não há evolução, a culpa não é dos meninos, 
talvez seja minha, porque não arranjei uma boa estratégia para trabalhar com eles. 
 
Ent.: Há pouco disse que entendia a avaliação como uma forma de preparação para a vida.  
Ed. S.: Exactamente, é sobretudo isso, porque o J.I. é no fundo, uma escola da vida. Nós importamos para o J.I. aquilo 
que os meninos sabem e aquilo que eles trazem de fora e temos que o valorizar e depois cá fora a vida continua, não 
faz sentido termos um Jardim-de-infância separado da realidade exterior, da sociedade, logo tem que ser esse o 
objectivo, conviver com as realidades que temos. Viver no Jardim-de-infância, é proporcionar experiências variadas que 
tenham a ver com a vida. 
  
Ent.: Em relação à concepção dos Agrupamentos, existiram alterações, no Jardim de Infância, a nível das práticas das 
Educadoras.  
Ed. S.: Eu, antes de responder a essa pergunta, estou-me a lembrar de outra coisa em  relação à pergunta anterior, de 
preparar para a vida..., é assim os meninos nas idades em que estão no Jardim de Infância, estão presos a pessoas, a 
animais, a uma determinada cultura e para além de termos de respeitar isso, não podemos proporcionar no Jardim de 
Infância uma vida de “faz  de conta”, uma vida simulacro, é nesse sentido que eu digo que estamos a prepará-los para 
a vida, para os valores. 
 
Ent.: Quais são esses valores?  
Ed. S.: Democracia por exemplo, que é essencialíssimo, para a partilha, a cooperação, que é importantíssimo que os 
meninos trabalhem em grupo e que percebam que todos aprendem se trabalharem em grupo, que as coisas sejam 
repartidas entre todos. Advogo a defesa desses valores e acho que é importante preparar as crianças para a vida. 
Nomeadamente, inundar o Jardim-de-infância para a escrita, como representação da fala, é prepará-los para a vida, 
porque as coisas cá fora estão escritas e eles têm que perceber, qual é a funcionalidade da escrita. 
 
Ent.: Aí, haverá a intenção de preparar, por exemplo, a aprendizagem das letras no sentido de um pré sucesso no 1º 
Ciclo. 
Ed. S.: Não foi isso que eu disse, foi que eles percebam a funcionalidade da escrita, por exemplo, eles estão a ler uma 
história, alguém escreveu aquela história, tem de ser lida pela educadora porque eles ainda não sabem, quando eles 
souberem, lêem eles. 
Eles vêem cá fora anúncios, eles vêem jornais, eles vêem livros, eles percebem  que aquilo que se diz se pode 
escrever, portanto é apropriarem-se dessa funcionalidade. Eu enunciei a escrita como podia ter enunciado outra coisa 
qualquer, como por exemplo, de uma prática do dia-a-dia. 
 
Ent.: Desenha especificamente algum instrumento para avaliar as crianças, nomeadamente das crianças de seis anos 
que irão fazer a transição para o 1º Ciclo?  
Ed. S.: Não, eu não, não tenho necessidade alguma, e quando estou com o meu grupo de crianças acho que eles 
também não têm. 
Quanto aos pais, os pais dos meus meninos sabem o que eles estão a fazer no Jardim de Infância, eles conhecem a 
rotina diária e o desenvolvimento dos projectos que estão a acontecer, eles vão acompanhando porque há sempre uma 
ligação muito próxima entre o meu jardim e aqueles pais. Portanto, eles não precisam de mais nada, eu acho que quem 
precisa são as outras pessoas. 
  
Ent.: Como por exemplo?  
Ed. S.: Como por exemplo, o Ministério da Educação que não vem aos Jardim-de-infância e não sabem o que é que cá 
se passa, então precisa de papéis para ter provas de que a avaliação se faz no Pré-Escolar. Precisam, se calhar, os 
outros professores que também não conhecem, apesar de nós, com a realidade dos Agrupamentos, estarmos mais em 
contacto com Professores de diferentes níveis... Por exemplo, no meu Agrupamento são sete Jardins-de-infância, mas 
as Educadoras vieram de mais três Agrupamentos, portanto neste momento estamos com Educadoras com diferentes 
experiências, que vieram de outros Agrupamentos. Portanto, a última reorganização escolar originou isso, trazem 
experiências diferentes, por exemplo, quanto à avaliação, há colegas que vinham habituadas a preencher uma ficha 
que lhes era dada pelo Conselho Executivo. Mas aí eu penso que entra a Educadora que está no Conselho Executivo, 
que tem um papel a desempenhar na gestão. A Educadora pode por exemplo, a esse nível, fazer um trabalho 
cooperado com as colegas e chegar assim a uma decisão. No nosso caso, como eu também já falei, no início do ano, 
combinamos como é que podíamos fazer a avaliação portanto, não houve nenhuma ficha imposta pelo Conselho 
Executivo e a nossa proposta de avaliação foi levada a Conselho Pedagógico pela Coordenadora do Pré-Escolar que 
está a representar os interesses das Educadoras e não havia nada a dizer, o que ela foi lá fazer, foi dizer aos colegas 
como é que se ia fazer a avaliação no Pré-Escolar e não foi questionado sequer, logo foi dar a conhecer. 
 
Ent.: Considera que poderá haver uma maior visibilidade do trabalho do Jardim-de-infância?   
Ed. S.: Nos agrupamentos?! Eu acho que podia haver sim, o facto de estarmos em contacto com vários níveis de 
ensino, é um espaço para isso ser permitido e tem que ser aproveitado ao máximo. 
 
Ent.: E isso acontece?  
Ed. S.: Pois..., eu no meu Agrupamento..., não digo que seja fácil, se calhar nos Agrupamentos é mais difícil ainda, 
porque o facto de haver uma reunião por mês em Conselho Pedagógico, onde estão representados todos os níveis, 
para se dar a conhecer os assuntos do Pré-Escolar é difícil..., há sempre aquele vício de, nas reuniões de Conselho 
Pedagógico se discutirem sempre as coisas da E.B.2/3..., há muito pouco espaço para se discutirem as coisas 
pedagógicas de outros níveis de ensino..., e depois quanto mais pequeninos, menos direitos temos..., e menos tempo 
de antena temos, a não ser que o representante do Pré-Escolar, seja uma pessoa que gosta muito de falar e 
monopolize o tempo de antena senão, não tem muito espaço para se fazer ouvir. Burocraticamente, haver um elemento 
representante do pré-escolar no Conselho Pedagógico, é pouco, mas é um meio de difusão. Depois há o trabalho no 
directo que as próprias educadoras assumem e que dão visibilidade de outra forma, vindo para a rua, fazendo 
exposições, comunicações. No meu Agrupamento, estou em contacto com as colegas..., temos um site e eu estou 



 28

sempre a pedir que nos mandem notícias para o site e para o jornal do Agrupamento, porque é uma maneira de 
divulgar o que se faz ao nível do Pré-Escolar. 
Ent.: Considera que há um espaço para que as educadoras participem na vida do Agrupamento no que diz respeito a 
documentos, como o Regulamento Interno...  
Ed. S.: Essa participação está assegurada burocraticamente nos órgãos, o que quer dizer que se limita à participação 
de um representante do Pré-Escolar, no caso do meu Agrupamento, eu estou no Conselho Executivo e não há mais..., 
e depois há uma outra representante do Pré-Escolar na Assembleia da Escola, mas que reúne uma vez por trimestre. 
Burocraticamente, o espaço de participação é muito pouco, como, digo, depois temos que inventar estratégias de 
participação não burocrática para dar visibilidade ao trabalho e aí entra a educadora que está no Executivo e entra o 
trabalho das colegas, mais concretamente, da prática nos Jardins-de-infância. 
 
Ent.: Considera que o Conselho Pedagógico poderá ser um espaço para uma cultura de pares, para um colectivo? 
Ed. S.: Ah... poder pode, mas não é, deveria ser. Por exemplo, uma coisa que se podia discutir era a realização de 
projectos transversais a todos os níveis de ensino, é claro que há poucos, no meu Agrupamento há alguns, e isso é 
muitíssimo importante, quando os projectos são transversais, dão muita visibilidade. Neste momento, temos um 
projecto ao nível do Livro, porque foi um projecto ganho à Gulbenkian de dinamização de livros de histórias e, de facto, 
a coordenadora da biblioteca está a trabalhar com as educadoras. Depois, há um outro projecto da hora do conto, que 
é dinamizado na E.B.2/3 e também para os Jardins-de-infância e para as Escolas do 1º ao 3º Ciclos, e Pré-Escolar. 
Ora, quando as Escolas e os Jardins vêm à sede do Agrupamento, e se vêm lá fazer qualquer coisa, pelo menos os 
outros, dão conta que nós existimos e depois, essas acções têm também visibilidade nos trabalhos que depois as 
crianças fazem, porque há sempre materiais que as crianças produzem, os textos dão sempre espaço a uma exposição 
comum e portanto é também uma maneira de se saber, e dá para os colegas perceberem o que se faz ao nível do Pré-
Escolar. 
 
Ent.: Existe uma maior proximidade, mas numa lógica de implicação, pelo respeito, pela identidade do Jardim-de-
infância ou, numa lógica de subordinação, porque somos menos, como é que se passa no seu Agrupamento? Qual é a 
experiência que tem até de outros Agrupamentos? 
Ed. S.: O que me parece é que as coisas..., é um bocadinho difícil de responder..., no que diz respeito ao Agrupamento, 
penso que a questão de sermos poucos, não é por aí que se tem pouca visibilidade, porque se houver trabalho e se se 
quiser mostrar, ele pode ser mostrado. O que acontece é que a Escola E.B. 2/3, como é maior, tem maior número de 
alunos e professores, o que quer dizer que também, se calhar, tem maior número de problemas e então há sempre 
mais espaço para que se tratem desses problemas e, se calhar, ficamos a perder, porque os Educadores, como somos 
poucos não temos tantos problemas, o que não quer dizer que não tenhamos problemas grandes, mas as reuniões já 
são tão extensas e normalmente até já são desdobradas, que acho que no fim há um cansaço, ao fim de duas, três 
sessões, que as pessoas já não conseguem dizer nada e então..., sei lá, problemas como o funcionamento das 
cantinas do Pré-Escolar, que têm implicações pedagógicas, nunca há tempo para discutir isso no Conselho 
Pedagógico, por exemplo e quem diz isto, diz os problemas dos prolongamentos do horário. A sede do Agrupamento 
não sabe que há problemas a esse nível, e que precisavam se calhar da implicação de outros colegas dos outros níveis 
de ensino, para se perceber muita coisa e para ajudar a resolver. E pode não haver essa sensibilidade, porque não há 
espaço para isso, para se falar das coisas. Se não houver espaço no sítio próprio e no órgão próprio, que é o Conselho 
Pedagógico, não há outro espaço de participação, porque as Educadoras fazem o trabalho delas e têm uma 
representante democraticamente eleita pelos Educadores; não passa disso, é limitativa. 
 
Ent.: Qual é o seu grau de satisfação na profissão?  
Ed. S.: Como Educadora! Bom, não quero fazer outra coisa! Apesar de todas as dificuldades que estamos a atravessar 
neste momento. 
 
Ent.: Como por exemplo? 
Ed. S.: Preocupações a nível laboral, as discussões sindicais que temos aí, o pouco carinho que temos por parte do 
Ministério da Educação, desrespeito que eu acho que a Educação em Portugal tem no geral e isso, acho que merece 
que eu me dedique a 100% à Educação. 
  
Ent.: Considera que a Educação de Infância e os Educadores encontram espaço para se sentirem mais valorizados, 
como fazendo parte de uma máquina da Educação, nomeadamente agora inseridos nos Agrupamentos..., se há um 
reconhecimento profissional?  
Ed. S.: Não. Acho que não. 
 
Ent.: Dos nossos saberes, da nossa forma de estar, da nossa identidade como Educadores? 
Ed. S.: Isso continua a entristecer-me muito, não é essa a minha motivação para estar na Educação...ou mais 
precisamente o desafio para estar na Educação Pré-Escolar ou para haver mais reconhecimento eu acho que, antes 
pelo contrário, somos desrespeitadas. E porquê? Porque o que se valoriza, não é a Educação, o que se valoriza, é um 
atendimento social às crianças. Aqui não se mede a qualidade, não há preocupações pedagógicas. Eu nunca vejo a 
preocupação pedagógica em primeiro lugar por parte da Administração Central. Lamento dize-lo e isso entristece-me 
muito! Por isso é que eu digo, que há desrespeito, porque, se calhar, as crianças por serem as mais pequeninas, 
pensa-se que qualquer coisa serve e eu acho que é precisamente por serem as mais pequeninas que era preciso mais 
de tudo e respeitá-las muito e respeitá-las muito, é apostar numa Educação de qualidade, é apostar numa pedagogia 
diferenciada, não é apostar em pô-las todas a comer no Jardim de Infância, mesmo que elas não precisem, não é 
apostar a tirá-las da família e a estarem obrigatoriamente no prolongamento de horário e que os Jardins estejam 
abertos das sete da manhã às sete da noite, não sei se estou a exagerar um bocadinho... Mas não é pensar numa 
política educativa que tira as crianças da família para estarem no Jardim de Infância, que se está a valorizar a 
Educação, antes pelo contrário, os primeiros educadores são os pais..., e nós não estamos, quando eu digo nós, falo 
do estado, a ajudar os pais proporcionando muitas horas  para as crianças no Jardim de Infância. Era preciso pensar 
em políticas de emprego que permitissem aos pais estar mais tempo com as crianças, não é arranjar estratégias de tirar 
os filhos cada vez mais aos pais. No meu Agrupamento, o ano passado, tive que justificar muito bem porque é que no 
Jardim-de-infância não havia prolongamento de horário. Não havia porque os Jardins eram na aldeia e não era preciso. 
A Câmara até disponibilizou uma pessoa para estar lá com os meninos, mas o Jardim não tinha condições, a não ser a 
sala de actividades. Porque é que os meninos da aldeia, com as mães em casa, precisavam de ficar obrigatoriamente 
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no prolongamento de horário, porque é que a Administração Central queria que isso se fizesse? Não se fez, não se fez 
porque não se justificava fazer-se. Se não temos cuidado, somos enrolados nessa teia de desrespeito pela educação 
pura e simplesmente. O que me parece é que a identidade do Educador de Infância não se valoriza porque ele faz 
fichas de avaliação ou porque é um técnico, ou porque está muitas horas com os meninos ou porque, se estiver mais 
horas ainda com os meninos, é isso que é preciso. Mas para estarmos com os meninos, também estão as empregadas 
domésticas em casa, também estão as avós, estão as amas, para estar com os meninos estão pessoas idóneas, se 
calhar, uma pessoa desde que seja idónea, ou qualquer pessoa minimamente responsável serve. Para exercer a 
função de Educador, se calhar, já são precisos outros requisitos, não é se calhar, são mesmo precisos outros 
requisitos. A Educadora tem um papel muito importante no sistema educativo. É o primeiro patamar, é a pessoa que 
está com as crianças nas idades mais delicadas e, portanto, para além de conhecimentos científicos, requer um estofo, 
uma postura, uma identidade que só ela é que a pode construir, mas não é isso que o Ministério da Educação 
reconhece nas Educadoras. O Ministério só reconhecerá o trabalho, se tiver papeis a comprovar que as Educadoras 
estão muitas horas a trabalhar..., acho que não reconhece o papel muito importante que as Educadoras têm na 
Educação.  
 
Ent.: E em relação aos docentes dos outros níveis de ensino? E relativamente à Educação de Infância? 
Ed. S.: Em relação a mim, não me deixo subvalorizar, tento ter sempre o meu ego em cima e não me afecta ou nem 
sequer dou conta de ter um tratamento desigual. De um modo geral, eu penso que a educação Pré-Escolar está 
sempre na cauda da Educação, acho que sim, de um modo geral. Se calhar, porque não precisa de passar os meninos 
de ano! Ainda não conta para os rankings, não têm notas e parece que só isso é que é visível, logo se não têm 
visibilidade, também não tem interesse! Não é muito dignificante, eu acho que é por isso que eu digo, que a identidade 
da Educadora de Infância tem que ser construída por ela própria, pelas boas práticas, porque se não se defender a ela 
própria, ninguém a defende, ninguém lhe dá valor. Acho mesmo que é uma profissão, se calhar não é de um modo 
geral, há os que entendem um bocadinho mais disto, mas não é a Administração Central que nos dá reconhecimento, 
porque não se apercebe da importância da passagem das crianças pelo Jardim de Infância e do trabalho pedagógico 
feito pela Educadora, enquanto profissional... 
 
Ent.: E por exemplo, o docente do 1º Ciclo, que nos está mais próximo, reconhece esse trabalho? 
Ed. S.: Não, há muito desconhecimento. De um modo geral, não vou dizer também que não se conhece o trabalho do 
Pré-Escolar, eu cada vez me surpreendo mais com os Professores, em relação ao desconhecimento do nosso trabalho, 
se calhar, já não se justifica! E mesmo a questão de estarmos todos no mesmo organismo, numa mesma unidade 
orgânica onde, por princípio deveria haver uma aproximação entre as pessoas..., começa a acontecer, começa a haver 
mais conhecimento das Escolas em relação aos Jardins e vice-versa, mas ainda há muito desconhecimento! Sobretudo 
da maneira como as coisa são feitas, isto é, os Professores até podem ter uma noção daquilo que é feito no Jardim, 
mas como se desenvolve a acção, não conhecem, porque não há uma prática de se visitarem, de se reunirem em 
comum, ou seja, entre pares. Quando digo pares é entre Educadores e Professores, não há muito essa prática. 
Começa a haver nos Jardins do meu Agrupamento, sobretudo as colegas que estão em Jardins próximos das E.B.1 
reúnem de facto, fazem Conselho de Docentes em conjunto..., e aí tem que haver conhecimento de práticas. Os Jardins 
que estão isolados das Escolas, continuam isolados à mesma e as Escolas a mesma coisa. As coisas não..., 
atravessam muito.  
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ENTREVISTA À EDUCADORA M 
 
Ent.: O que é que pensa que é a avaliação? 
Ed. M: A avaliação no pré-escolar? 
 
Ent.: Sim, no pré-escolar. 
Ed. M: O conceito de avaliação no pré-escolar é um bocadinho diferente, quer dizer, um bocadão, daquilo que 
normalmente as pessoas têm no conceito de avaliação de outros níveis de ensino. A avaliação no pré-escolar é uma 
avaliação muito na base da observação, da reflexão, da planificação. Depois dessa planificação há uma estratégia que 
é determinante e que é feita geralmente através de actividades que podem ser propostas pela Educadora e podem ser 
propostas pela criança. Mediante essas actividades a educadora retira os comportamentos que as crianças tiveram e 
regista. 
 
Ent.: Regista como? 
Ed. M: Regista no seu dossier. Geralmente tem um dossier onde regista as actividades que se propôs fazer com as 
crianças. As actividades têm que ser sempre planificadas, não surgem do nada. A Educadora tem sempre como 
objectivo numa determinada actividade mover determinadas competências. Quando a Educadora tem uma estratégia 
delinia o que vai fazer e regista essa planificação. 
 
Ent.: Regista e vai delinear essas competências para depois observar nas crianças. 
Ed.  M: Exactamente. Observar. 
 
Ent.: E onde vai buscar essas competências? 
Ed. M: Estão sempre incluídas nas áreas, num Projecto Curricular que o Educador tem. E como o faz? O Educador faz 
um Projecto Curricular de acordo com as áreas curriculares para o pré-escolar. 
 
Ent.: Avalia de acordo com áreas de desenvolvimento ou áreas de conteúdo? Estou a referir-me às orientações 
curriculares. 
Ed. M: Áreas de conteúdo, claro. Delinia-se quais as competências que pretende desenvolver em cada uma das 
actividades ou que pretende observar. 
 
Ent.: Dessas dimensões, dessas áreas de conteúdo tem igual importância para si avaliá-las ou tem algumas às quais 
dá maior importância? 
Ed. M: No meu Agrupamento dentro do Conselho de Docentes achamos por bem que cada uma, dentro do projecto 
curricular de agrupamento, onde estão todos os conteúdos que pretendemos desenvolver com as crianças, perante 
esse conteúdo cada um, cada Jardim-de-Infância faça o seu P. C. de Jardim-de-Infância. Depois cada uma das salas 
consoante os meninos, o grupo que tem, as características dos meninos, faz o P. C. de sala. Onde se propõe 
desenvolver um determinado número de actividades que vão corresponder a esses conteúdos. 
 
Ent.: E dá igual importância a todas as áreas ou há alguma em que dê maior importância no processo de ensino-
aprendizagem? 
Ed. M: Dá a todas as áreas por igual. Essa grelha que adoptamos é reformulada todos os anos consoante o projecto, 
porque existe sempre um projecto. 
 
Ent.: Mas é uma grelha de…? 
Ed. M: De observação. Em que nós observamos determinados comportamentos que as crianças tiveram ou não.  
 
Ent.: Essa grelha de observação é comum a todos os Jardins-de-Infância? 
Ed. M: A todos os Jardins-de-Infância. E é comum, ou seja, as competências têm a ver muito com o projecto próprio de 
cada agrupamento. Imagine que o Projecto deste ano, por exemplo, visa vários objectivos: mas um deles é a natureza, 
os desperdícios, a reciclagem, o ambiente, as florestas, etc. etc. Mediante esse título geral que é aprender a viver juntos 
com a terra, com… 
 
Ent.: Mas a pergunta que eu teria agora para lhe colocar era a seguinte: em relação a esse projecto quem o determina?  
Ed. M: O de sala é o próprio Educador de sala. 
 
Ent.: E o outro, o geral? É determinado como? 
Ed. M: O geral é sempre determinado em Junho, no último Conselho de Docentes. Geralmente os projectos são para 3 
anos, durante o tempo em que vai estar aquele Conselho. Não pode durar mais. Mediante esse projecto todos os anos 
se faz um Projecto Curricular, geral, de agrupamento…  
 
Ent.: Em que estão presentes os vários níveis de ensino? 
Ed. M: Todos os níveis de ensino. Faz-se o plano anual de actividades, mediante isso. E depois vai-se trabalhar todos 
os conteúdos que nós nos propusemos nesse Projecto. E vai desse Projecto Curricular a gente vê e observa e cada um 
dos Jardins e cada Educadora faz o seu próprio P. Mediante esse grande tema que surge para todo o Agrupamento e 
este ano é por exemplo “Aprender a viver juntos”. Toda a gente tem uns determinados objectivos e mediante esses 
objectivos… 
 
Ent.: Então a avaliação que se faz é verificação se esses objectivos foram ou não atingidos? 
Ed. M: Estamos todos a trabalhar para esse Projecto. Geralmente, ele visa atingir as grandes carências daquele 
Agrupamento. 
 
Ent.: Então para que é que avalia? Para que acha que serve a avaliação no Jardim-de-Infância? Qual é o propósito? 
Ed. M: O propósito é sabermos quem somos, quem temos, como são, se houve melhorias, se não, se andou p’ra frente, 
se não andou, se desenvolveu, se não. É muito importante que haja estes momentos de observação, para reflexão e 
reformulação, para tornar a fazer. 
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Ent.: Então a avaliação serve para reformular o processo de ensino? Tomar decisões? 
Ed. M: É muito importante tomar decisões, mudar, reformular, para tomar decisões de fazer mais e melhor, aproveitar 
momentos aos quais não demos tanta importância, quando reformulamos e avaliamos vemos que não demos 
importância e teremos de dar e é muito importante que se faça uma avaliação. 
 
Ent.: Planifica a avaliação? 
Ed. M: Planifica-se as actividades…  
 
Ent.: E depois então…? 
Ed. M: E depois fazemos as actividades, avaliamos essas actividades: como correu - se correu bem, se correu mal... 
 
Ent.: Eu queria perguntar-lhe em termos de avaliação se é diária, semanal, mensal, que tipo de avaliações faz 
periodicamente e qual é que faz? 
Ed. M: Foi decidido por Conselho de Docentes, fazemos uma planificação por período. Claro que há Educadoras que 
fazem planificação mensal. Fazemos a planificação e depois vamos avaliar as actividades propostas pelo Plano Anual 
de Actividades e avaliamos as competências de cada uma dessas actividades, para o grupo de crianças. 
 
Ent.: Avalia o grupo de crianças e também individualmente? 
Ed. M: Avalia-se individualmente. Imagine que há uma actividade que tem determinadas competências que pensa que 
com aquela actividade poderão as crianças favorecer. Essas competências que estão numa grelha, que como já disse, 
foi feita pelas Educadoras. 
 
Ent.: Grelha que já terá os objectivos delineados? 
Ed. M: Individual. Tem competências e comportamentos. 
 
Ent.: Competências e comportamentos? Por cruzinhas?  
Ed. M: Por cruzinhas. Vimos ou não vimos. 
 
Ent.: Isso é ao final de cada período? 
Ed. M: Não, isso é no final do ano.  
 
Ent.: Do ano? 
Ed. M: Fazemos no final do ano um balanço de tudo, mas vamos pondo as cruzinhas consoante vamos observando os 
comportamentos. Imagine, a criança cola, por exemplo, em termos motores, um dos objectivos seria a motricidade fina. 
Competências: corta, pinta com pincel, com caneta, são vários comportamentos. À frente pomos observado, não 
observado. 
 
Ent.: Então avalia as aprendizagens das crianças? 
Ed.M: As aprendizagens, o que elas já conseguem fazer. 
 
Ent.: Costuma avaliar também para além das crianças? 
Ed.M: O grupo todo. 
 
Ent.: Também avalia o processo, o espaço…? 
Ed.M: Tudo isso. Essa grelha é um suporte. Há outro suporte que é avaliação do próprio projecto que cada uma tem: se 
correu bem, se as actividades tiveram sucesso, se as crianças gostaram, se não gostaram. Num âmbito muito mais 
geral. 
 
Ent.: Prepara especificamente momentos de avaliação ou é perante a observação quotidiana…? 
Ed.M: É. Isso é um diário das actividades que se vai observando, naturalmente. 
 
Ent.: Mas num momento específico, diz “eu agora vou avaliar”? 
Ed.M: Não, não! Isso não existe no pré-escolar! A gente faz uma actividade qualquer e faz uma avaliação em grupo 
com as próprias crianças. 
 
Ent.: Quer dizer que pode fazer uma Aval diária? 
Ed.M: Sim uma avaliação diária. 
 
Ent.: Considera que a Avaliação é contínua? 
Ed.M: Sim, sim. Contínua. 
 
Ent.: Ao longo de todo processo? 
Ed.M: Ao longo de todo o processo. 
 
Ent.: Queria lhe perguntar se também faz uma avaliação diagnóstica no início do ano, costuma fazer, como faz? Com a 
participação dos pais ou não?...Como os pais entram aqui? Só no inicio? Só no final?... 
Ed.M: É chamado o projecto de integração. Geralmente, as colegas quando tem um novo grupo, um grupo que não 
conhecem, não é o meu caso, que os tenho desde os três anos, mas quando as colegas são novas e tem um grupo 
novo. Há toda uma forma de conhecer aquele grupo através dos pais, através de reuniões, através de festas, através 
do primeiro encontro etc. Há primeiro um contacto, principalmente durante o primeiro período. 
 
Ent.: Então quer dizer q atende àquilo que os pais dizem e perante isso faz uma avaliação da criança mais 
contextualizada? 
Ed.M: Sim. 
 
Ent.: Incluindo a família? 
Ed.M: Sim, exactamente 
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Ent.: Como é que a família toma conhecimento dessa avaliação que faz? Há algum processo? 
Ed.M: Para além de haver essa grelha, as crianças todas tem um dossier. Dossier que é um portfólio onde todos os 
trabalhos que a crianças vai fazendo, vai guardando. Trabalhos ligados ao próprio projecto. E também têm uma pasta 
que é deles onde eles guardam os trabalhos deles. A própria avaliação é feita depois com coisas que eles fizeram, com 
o material que as crianças fizeram. 
 
Ent.: E considera que avalia sozinha, isto é, avalia as crianças ou tem em conta uma avaliação também do grupo de 
crianças? 
Ed. M: Sim. E os próprios pais também participam na avaliação. 
 
Ent.: Então participam as crianças e os pais na avaliação. 
Ed. M: Exactamente. 
 
Ent.: Então em relação… disse-me que eram os trabalhos, os portfólios. São algumas  das técnicas que usa. 
Ed. M: Sim. 
 
Ent.: Faz entrevistas? 
Ed. M: Entrevistas, questionários para fazer uma avaliação, numa avaliação mais abrangente Porque existe uma 
avaliação externa e uma avaliação interna. A avaliação externa é geralmente feita por inquéritos à própria comunidade, 
não fica só pelos pais, fica nos contactos que tem com o Presidente da Junta, com a Câmara Municipal…portanto, há 
uma avaliação de todo um trabalho que foi feito naquele espaço, naquele Jardim, certo? E depois há um avaliação 
dentro do Jardim que parte também pela avaliação que é a tal chamada avaliação das crianças, é todo um conjunto, 
não é, de momentos. Avaliação externa pela própria instituição, como é aquela instituição (papel?) na comunidade: o 
que os pais acham do Jardim, se acham importante as crianças estarem no Jardim, como é que as crianças se sentem, 
o que levam para casa, o que elas contam. Isso é uma avaliação externa e depois há uma avaliação interna: o que se 
faz dentro o Jardim e como as crianças se sentem dentro do próprio Jardim. 
 
Ent.: Então como é dado a conhecer aos pais? 
Ed. M: Através de todos esses momentos, para além do portfólio, dos trabalhos que eles fazem, das visitas de estudo, 
os pais… temos 4 reuniões ao longo do ano em que os pais tomam conhecimento do trabalho que as crianças fazem 
dentro do Jardim-de-infância. 
 
Ent.: Essa informação é oral, verbal ou têm algum documento? 
Ed. M: Verbal, é o nosso testemunho de profissional, e depois também a todos no início do ano, é dado a todos os pais 
o plano anual de actividades, o que nos propomos fazer com os meninos ao longo do ano. Os pais sabem o que vamos 
fazer, quais são os objectivos e também sabem que tipo de competências nós pretendemos desenvolver com eles. É 
muito mais fácil para eles tendo esse documento na mão; “olha eles agora estão a fazer isto e...” Nós nessas reuniões 
dizemos isto e isto, para isto e para isto e isto, com o objectivo disto, disto e isto, tudo é explicado. No fundo há 
documentos onde podem verificar isso, nos tais portfólios, nos tais trabalhos que eles têm, etc. os próprios pais 
participam e apercebem-se da importância que têm determinadas actividades. 
 
Ent.: Avalia o processo de ensino, organização da aula… 
Ed. M: Numa actividade fazemos sempre a avaliação dessa actividade, actividade que funciona sempre como 
estratégia para chegar a algum lado. Nós delineamos determinados objectivos, entre aspas, para as crianças atingirem 
determinadas competências. 
 
Ent.: Que são sempre de acordo com as características das crianças? 
Ed. M: Exactamente! Isso aí é fundamental. 
 
Ent.: Exactamente Mas considera, por exemplo, que na avaliação do Pré-Escolar se faz uma avaliação de um 
programa? 
Ed. M: Não. 
 
Ent.: Se há um programa? Como nos outros níveis de ensino, que têm um programa obrigatório? 
Ed. M: Que têm sempre um manual, não é? Existe um Manual. 
 
Ent.: Exactamente. 
Ed. M: No Pré-Escolar não tem um Manual. No Pré-Escolar quem faz esse manual, entre aspas, é o próprio Educador, 
tendo em atenção o grupo, as áreas do Pré-Escolar, as suas competências, portanto é ele próprio que faz o seu 
projecto curricular, não existe nada feito, é ele próprio que o faz, que o delinia. 
 
Ent.: Muito bem. Além desta avaliação, realiza a auto-avaliação? 
Ed. M: Sim. 
 
Ent.: Quais são os métodos que utiliza para fazer essa auto-avaliação? Em relação a quê? Avalia a relação com as 
crianças, avalia a relação com processo de ensino-aprendizagem? O que faz nessa auto-avaliação? 
Ed. M: Essa auto-avaliação geralmente faz-se no final do ano. Não quer dizer que… sempre a gente faz uma actividade 
faz essa auto-avaliação “o que correu mal?”…lá está é a tal reformulação/acção, o que correu mal, o que posso mudar, 
mas não é propriamente uma coisa que fique escrita, é uma coisa que eu reflicto para mim própria. Agora no final do 
ano existe sempre uma avaliação, tem que haver… mediante todo o trabalho que eu fiz: todas as planificações, todas as 
actividades, o registo das actividades, o registo das crianças, tenho de fazer uma auto avaliação de como correu o ano, 
em princípio seguimo-nos sempre por um determinado número de objectivos que nós pretendemos no início do ano 
atingir e depois vemos se atingimos, se não atingimos, onde podemos melhorar, o que podemos fazer para o ano, o 
que não… 
 
Ent.: É geralmente a fase do Relatório Anual de Actividades. 
Ed. M: Exactamente. 
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Ent.: Em relação a essa auto-avaliação, ela é comunicada, por exemplo em equipa de Educadores? 
Ed. M: Eu vou explicar. O nosso Agrupamento funciona da seguinte maneira: cada Educadora, depois de fazer o seu 
Projecto Curricular de Sala, tem de entregar logo nos finais de Setembro tem de entregar o seu Projecto Curricular de 
Sala, onde tem tudo contemplado, desde: quais são as estratégias que vai adoptar, que grupo de crianças é que tem, o 
que pretende fazer com elas, etc. 
 
Ent.: Isso é feito por cada Educadora? 
Ed. M: Por cada Educadora. 
 
Ent.: Individualmente? 
Ed. M: Individualmente. É o Projecto da sua sala. O que é que ela vai pretender com aqueles meninos, com aquilo que 
ali tem, com aquele espaço, com tudo isso, com todos os recursos. Ela delinia um determinado número de actividades 
que ela se propõe fazer…É chamado isso actividades mas que tenham a ver com os conteúdos, como é obvio, não é? … 
E depois faz uma planificação do primeiro período, três meses, trimestral, não é? Até ao Natal. E tem de entregar tanto 
o Projecto Curricular de Sala como a planificação do primeiro período no Conselho Executivo à nossa vice-presidente 
que é coordenadora do Pré-Escolar e em Janeiro tem que entregar uma avaliação do seu trabalho, que fez durante o 
primeiro período. 
 
Ent.: Mas esta avaliação tem alguns parâmetros base? 
Ed. M: Tem. Tem de avaliar todas as actividades que se propôs fazer durante aquele primeiro período… Por exemplo, a 
feira de S. Martinho.  
Houve uma feira na EB 2,3, que é escola sede, em que foram todos os Jardins, todas as Escolas do Primeiro Ciclo, 
toda a gente participou, toda a comunidade: os pais, os avós, os presidentes da junta, elementos da câmara municipal, 
toda a gente foi à feira. Os meninos levaram produtos para vender nessa feira, é uma feira normal só que dentro da 
escola. Todos os produtos agrícolas que se possam imaginar, produtos confeccionados pelas próprias crianças, as 
marmeladas… 
 
Ent.: Então a Educadora aqui avalia como é que…? 
Ed. M: A Educadora avalia tudo o que aconteceu para trás até chegar ao dia da feira. As crianças estiveram a fazer 
montes de coisas, desde marmelada, não é…fizeram marmeladas, arranjaram tigelinhas, os pais fizeram, sei lá,…fizeram 
doces… 
 
Ent.: Mas o que eu estava perguntar-lhe é quando vocês têm as vossas reuniões de docentes…? 
Ed. M: Já planificamos isso. Isso já é feito em Conselho de Docentes. Nós temos de planificar as actividades que 
vamos ter e que estão contempladas para aquele período. 
 
Ent.: E o género de avaliação…? É feita em equipa? 
Ed. M: É feita em equipa. E ao mesmo tempo temos de olhar para a planificação de cada uma. Mas geralmente têm 
sempre articulação. 
 
Ent.: Então quem determina o que é avaliado e como? 
Ed. M: É o Plano Anual de Actividades que é feito pelo agrupamento. E dentro do Agrupamento cada nível de ensino 
tem a sua própria planificação baseada no geral, no geral, certo? E depois há aqueles que saíram, um para o Pré-
Escolar, outro para o primeiro Ciclo, para o segundo, para o terceiro… 
 
Ent.: Mas fala-me muito nos agrupamentos e antes dos agrupamentos existia…o que é que mudou? 
Ed. M: Eu sempre trabalhei em agrupamento. O que mudou?... 
 
Ent.: O que fazia antes? Em termos de avaliação. 
Ed. M: O que mudou… penso que tínhamos uma certa, eu posso dizer, uma falha, que era: fazíamos muitas actividades, 
penso que eram excelentes, as crianças realmente desenvolviam-se muito mas registávamos pouco, isto é, 
passávamos pouco para o papel. Fazíamos no sentido de desenvolver determinadas competências, só que não as 
transmitíamos… 
 
Ent.: Então, quer dizer que agora sente uma certa obrigatoriedade em registar?... 
Ed. M: Exactamente. Aquilo que se faz, como se faz, o que vamos mudar, como vamos fazer para a próxima vez e isso 
é muito importante… 
 
Ent.: E essa fórmula standard usada no agrupamento foi combinada em equipa? 
Ed. M: Não. A partir do momento em que saiu… penso que foi o Decreto 115/ 98 e está lá tudo contemplado, tem que 
haver muita articulação com todos os níveis de ensino… 
 
Ent.: O que pensa em relação à articulação, precisamente? 
Ed. M: Ainda temos muito que caminhar. Eu acho que já se deu um grande passo. Eu pelo menos já estou neste 
agrupamento há seis anos. E acho que realmente neste momento acho que estamos a ir no bom caminho. Acho que o 
Pré-escolar…Já desde há três anos que temos sempre menções de mérito no fim do ano, o pré, por todo o trabalho que 
desenvolve, realmente conseguimos por em acção o que os outros evidenciam, porque lá está eles têm sempre aquela 
coisa de nos dizer “Ah! Mas vocês não têm programa para seguir…” têm sempre essa desculpa mas começaram a 
aperceber-se que realmente tem que articular mais connosco… 
 
Ent.: Mas uma articulação no sentido de nós nos aproximarmos dos outros níveis de ensino ou uma articulação no 
sentido dos outros níveis de ensino se aproximam de nós?... 
Ed. M: Dos dois lados…tem que haver dos dois lados tem que essa vontade da parte do Pré-Escolar e tem que haver 
vontade da parte do Primeiro Ciclo, do Segundo e Terceiro. Nós tentamos, por exemplo…nós vamos muitas vezes à 
Escola Sede, o Pré-Escolar, por exemplo, ainda agora esta semana que é a semana dos afectos, que tem como grande 
objectivo, p’r’os pequeninos, aquela mensagem que é ser amigo, o que é amor, o que é amizade, fazemos cartazes, 
perguntamos, questionamos… 
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Ent.: Então considera que há uma boa articulação entre o Jardim-de-infância e …?  
Ed. M: Neste momento, quer dizer, não é ainda a ideal, mas já conseguimos muito que não se conseguia, por exemplo, 
aqui há três anos atrás. Neste momento… 
 
Ent.: E há três anos atrás como era? 
Ed. M: Vivíamos muito isoladas, trabalhávamos muito, fazíamos muitas coisas mas era pouco visível, era isso que eu 
há um bocado queria dizer, o nosso trabalho era pouco visível, para além de estarmos isoladas no nosso trabalho não 
tínhamos agrupamento, não havia transmissão do nosso trabalho, as pessoas não o conheciam, ele era invisível, a 
partir que entramos no agrupamento ele tem que ser visível. Quando pedem, por exemplo, um plano anual de 
actividades, o Pré-Escolar tem propostas para o Plano Anual de Actividades. O Pré-Escolar tem propostas para o 
Projecto Curricular. É preciso reformular o Projecto Educativo? O Pré-Escolar tem propostas para o PE. Todo este 
trabalho que já (?) foi de anos para trás (?) é que fez com que neste momento eu acho se trabalhe já muito em equipa. 
Há muito intercâmbio, já há muita articulação, porquê? Porque houve um trabalho todo para trás… 
 
Ent.: Um trabalho todo para trás. Qual? 
Ed. M: Nesse sentido. No sentido de nós nos metermos também, não é? Mas penso que os agrupamentos foram 
importantes… 
 
Ent.: Mas quando vocês se metiam, como me está a dizer, … 
Ed. M: Era lei… 
 
Ent.: …eram bem acolhidas? 
Ed. M: É assim: quando se formou o Conselho Pedagógico era obrigatório ter lá um Educador, certo? E, portanto, esse 
Educador… 
 
Ent.: Mas… quando me está a dizer que está lá o Educador, acha que foi uma forma de haver maior proximidade, 
mas…? 
 
Ed. M: Houve uma curiosidade por parte dos outros professores dos outros níveis de ensino: o que é que faz o 
Educador? Começaram-se a aperceber que nós, os Educadores, tínhamos um trabalho! Um trabalho tão rico como o 
deles. Que nós também planeávamos… 
 
Ent.: Considera que houve um respeito pela forma de ser e de estar dos educadores na profissão? 
Ed. M: Sim, sim…Não tenho dúvidas disso. Também penso que, para além de todo este desenvolvimento em termos de 
Agrupamentos que houve, que foram muito importantes, eu acho que foi muito importante isso, também houve uma 
formação dos Educadores, dos Professores do Primeiro Ciclo, dos professores do Segundo e Terceiro, da própria 
escola superior de educação que junta todos os níveis de ensino. Houve quase como uma obrigatoriedade de aceitar 
um Educador. Tinha que ser, a lei assim o diz. E portanto houve uma necessidade… 
 
Ent.: Foi numa lógica de subordinação ou numa lógica de aceitação? 
Ed. M: Eu penso que passou por uma lógica de subordinação. Não tenho dúvidas disso. Mas acho que as pessoas 
começaram aperceber-se que era fundamental. Eu para pegar nesta criança tenho de conhecer o que está para trás, 
não é? Isso a gente notava muito… Eu lembra-me os meus primeiros anos de Educadora em que ninguém queria saber 
quem era aquele menino, de onde ele tinha vindo, como é que ele era, se ele era uma criança “se era alto, se era 
cozido, se era grelhado…” ninguém sabia! Entregavam-me aquele menino como se ele viesse de casa! E era fácil! 
Aquele menino não vinha de casa, aquele menino tinha três anos! Tinha estado três anos num Jardim-de-Infância! 
 
Ent.: Então considera que agora há uma certa articulação…  
Ed. M: Exactamente. 
 
Ent.: entre o Jardim-de-infância e o Primeiro Ciclo? 
Ed. M: Primeiro, Segundo e Terceiro. 
 
Ent.: Mas pensa que há alguma exigência que se aproximem as práticas do Jardim-de-Infância dos outros níveis? 
Ed. M: Eu acho que nós, Pré-Escolar…o que eu vou dizer, já disse no Conselho Pedagógico, acho que nós, Pré-Escolar, 
os Educadores têm mostrado como se pode trabalhar determinadas áreas, determinados conteúdos, de uma forma 
experiêncial, de uma forma de jogo lúdico, que é muito importante, conteúdos que às vezes os professores pensam que 
só teoricamente ou oralmente é que os podem expor. Por exemplo, nós já começamos a trabalhar muito os conceitos: 
em termos de Matemática, em termos de ciências, experiências que se fazem com os miúdos… 
 
Ent.: Então acha que o trabalho de Jardim-de-Infância é valorizado pelos outros níveis de ensino? 
Ed. M: No meu agrupamento penso que sim. Penso que os professores já têm a noção que o Pré-Escolar é muito 
importante. Têm essa noção. 
 
Ent.: Por exemplo, no Pedagógico, sempre que os problemas do Jardim-de-Infância são considerados, é em igual nível 
a outra qualquer problemática que lá apareça? 
Ed. M: Eu penso que sim. Eu penso que as pessoas dão o mesmo valor. 
 
Ent.: Ou seja, as Educadoras têm voz… 
Ed. M: Têm voz. 
 
Ent.: …nos outros diferentes órgãos. 
Ed. M: Têm. Têm voz. 
 
Ent.: São ouvidas?... 
Ed. M: São ouvidas, são atendidas…E neste momento sinto que há uma grande receptividade pelo Pré-Escolar. 
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Ent.: Participam na feitura do Projecto de Escola, no Regulamento Interno… 
Ed. M: Sim, sim. 
 
Ent.: Mas então, quer dizer, há alguma diferença em relação àquilo que sentia no início do Agrupamento e agora 
passados estes três anos qual é o balanço que faz? Em relação ao como é que se sente? 
Ed. M: É uma diferença muito grande! Houve realmente um grande progresso, isto é, eu sentia-me muitas vezes nos 
primeiros meses, no mês de Setembro, Outubro e Novembro de há quatro anos atrás, que ainda não era um Conselho 
Executivo, portanto era um Conselho Provisório, eu lembra-me de sentir-me um corpo presente. Porque naquele 
Conselho Pedagógico falava-se de tudo menos no Pré-Escolar. Chegava-se ao fim da reunião, que geralmente 
demorava sempre três a três horas e meia, e perguntavam “e então com o Pré-Escolar está tudo bem?” e a minha 
resposta “é, está tudo bem…” porque já não tinha tempo, já toda a gente tinha ido embora. Até que pronto eu tive que 
numa dessas reuniões, não sei, passados dois meses, talvez, e disse “olhe eu sou figura de corpo presente aqui, eu 
tenho que ter voz e tenho que falar como todos os colegas falam; mais num Conselho Pedagógico não se vem discutir, 
tive de dizer isto várias vezes, não se vem discutir casos particulares de cada uma das crianças, não quer dizer que 
não caiba aqui, mas o que tem de se discutir é problemas de vários níveis de ensino, não é só a Escola Sede, a Escola 
Sede é o Primeiro Ciclo e é o Pré-Escolar… que também têm voz…todas as questões que eu ouço os colegas pôr aqui 
eu também tenho!… se eu fosse trazer para aqui todos os problemas que se passam individuais em cada Jardim eu 
também demorava três horas e meia. Depois disto houve realmente uma modificação de postura. A Presidente achou 
realmente que tinha de haver espaço para todos, não poderia ser só ao fim que o Pré-Escolar falava qualquer 
coisinha…qualquer problemazinho falava só ao fim que já faltava p’ra aí cinco minutos… 
 
Ent.: Então considera que agora há maior visibilidade…? 
Ed. M: Agora pergunta-se a toda a gente, imagine, há uma Ordem de Trabalhos, dentro dessa Ordem de Trabalhos, 
Avaliação, fala o Pré-Escolar, fala o 1º Ciclo, fala o 2º, fala o 3º…Planificação para o próximo período, fala o Pré-Escolar, 
fala o 1º Ciclo, fala o 2º, fala o 3º… 
 
Ent.: Em termos, por exemplo, da avaliação, como é acolhido o facto de a avaliação no Jardim de Infância ser 
totalmente diferente? 
Ed. M: Compreendem perfeitamente e é bem acolhida, até pelo professor do Primeiro Ciclo. Tudo o que eu tenho falado 
com a Coordenadora do 1º Ciclo, falo muitas vezes, somos amigas, o que ela me diz é que é um bom testemunho, o 
que nós fazemos ao final de cada ano, aquela conversa com o professor do 1º Ciclo, mostramos os trabalhos dos 
meninos, damos a conhecer como é a criança que vai ter no próximo ano. Eles sentem isso como algo de positivo, 
ficam contentes por saber, mais…integramos um bocado a criança até na própria turma e eles acham isso excelente, até 
isso foi óptimo.  
 
Ent.: Fazem também aquela articulação… 
Ed. M: Entre o Pré-Escolar e o 1º Ciclo. 
 
Ent.: …e integração nomeadamente com a sala dos cinco anos… 
Ed. M: Mesmo essa avaliação formal, ente aspas, porque não acho que seja, é feita no final do ano com o professor 
que vai receber aquele grupo de crianças que vem deste Jardim, ou daquele ou daquele. Mais, por exemplo, imagine 
que há crianças que vão para duas escolas, ou para três do Agrupamento, não quer dizer que o grupo todo de cinco 
anos vá para aquela escola, às vezes acontece isso, podem ir três para aquela escola, dois para outra escola e um 
para outra escola. A reunião é feita com os três professores e a Educadora que tem os meninos. Fazemos isso no início 
do ano e no final do ano. 
 
Ent.: Então em questão de sequencialidade do Jardim de Infância, nomeadamente para o 1º Ciclo, como é feita essa 
sequencialidade? O Jardim de Infância tem a preocupação de preparar para o nível seguinte? 
Ed. M: Tem. Tem essa preocupação e mais, temos sempre uma primeira reunião em Setembro com todos os colegas 
do 1º Ciclo que vão receber os nossos meninos. Por exemplo, eu tenho uma reunião com o colega do 1º Ciclo… 
 
Ent.: Mas o que eu estava a dizer era a preparação em termos de objectivos e de… se desenvolvem as competências 
que estão nas orientações curriculares…? 
Ed. M: Só essas. 
 
Ent. : Ou já têm a ideia de antecipar para o 1º Ciclo? 
Ed. M: É lógico que não! 
 
Ent.: Mas é-vos pedido isso? 
Ed. M: Não, nunca foi pedido isso. O que muitas vezes acontece é que muitas crianças chegam a um determinado…por 
volta dos seis anos começam já apresentar características próprias de crianças já do 1º Ciclo e pedem mais, mais e 
nessa altura o Educador tem a obrigação de dar mais. Agora, daí chegar aos conteúdos do 1º Ciclo não, nem é esse o 
objectivo do Pré-Escolar. 
 
Ent.: Mas em relação, por exemplo, à sala dos cinco anos há algum processo de avaliação diferente na passagem…? 
Ed. M: As crianças que vão para o 1º Ciclo, nós temos essa tal reunião como disse há pouco que é no início do ano em 
que nós temos todo o dossier da criança temos essa grelha, que não tem nada a ver com a grelha de competências de 
cada criança individualmente, que é uma grelha de competências que tem mais a ver com o perfil desejado, entre 
aspas, que nós falamos oralmente com o professor do 1º Ciclo e falamos de cada uma das crianças mediante os 
trabalhos, esse tal Portfólio, os trabalhinhos que eles fizeram livres durante o ano… 
 
Ent.: Quem é que determinou essa grelha, quem construiu essa grelha? 
Ed. M: Foi o Pré-Escolar. Pelas educadoras todas do Pré-Escolar. 
 
Ent.: Então têm uma grelha standard que usam todas. 
Ed. M: Que vamos reformulando, também não quer dizer que seja sempre a mesma. Este ano estamos a reformulá-la 
porque achamos que há determinadas coisas que deveríamos mudar e estamos a mudar. Tem muito a ver com 
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autonomia, participação, oralidade, é muito nesta base. Dar a conhecer ao professor do 1º Ciclo quem é aquela criança 
num primeiro impacto, não é? O que é que ela já sabe… 
 
Ent.: Essa grelha é por cruzinhas ou é descritiva? 
Ed. M: É descritiva. A Educadora geralmente descreve, faz uma observação… 
 
Ent.: Então é uma avaliação qualitativa... 
Ed. M: Sim, qualitativa… 
 
Ent.: Com várias áreas… 
Ed. M: E é oral com o professor, a gente fala com ele diz mais ou menos “esta criança é assado, cozido, grelhado…” tem 
estas competências e estas e estas. É sempre uma forma positiva, mais para ele conhecer melhor aquela criança 
quando a receber e saber que ela esteve três anos naquele Jardim e que houve determinadas competências que ela já 
adquiriu, é nesse sentido. 
 
Ent.: Perante aquilo que foi expondo parece-me que houve algumas modificações na forma de exercer a sua prática 
desde que está em Agrupamento. Como é que se sente como tal? Como Educadora? 
Ed. M: Como profissional sou mais reconhecida no trabalho. Porque em agrupamento podemos pôr os nossos 
problemas, onde é que tive mais dificuldades…em relação, por exemplo, à questão do isolamento, às práticas em si, 
porque uma prática participada é uma prática muito melhor, tanto para nós como profissionais, como para as próprias 
crianças, não é? Portanto há todo um trabalho que foi feito nesse sentido, no sentido de maior participação de todos, 
não só a participação que já existia no Jardim-de-infância com as crianças e com o Educador e com auxiliares, etc. etc. 
mas também uma participação com os outros níveis de ensino, crianças entre crianças, Professores com Educadores, 
Professores com crianças, Educadores com alunos, há uma grande… 
 
Ent.: Mas não pensa que isso possa ter retirado alguma da especificidade do Jardim-de-infância? 
Ed. M: Não, penso que não. Não sei, talvez porque estou a trabalhar num Jardim que é único, não tenho nenhuma 
escola agregada a mim, colada a mim, não é? Não sinto isso, sinto na mesma autonomia, não sinto que interfiram no 
meu trabalho, não sinto isso. Mesmo lá está tudo o que é mais organizado, que está mais planificado não acontece 
tanto isso. Em principio as pessoas planificam aquilo que tinham vontade, não é? 
 
Ent.: Pensa que há uma maior abertura do Jardim-de-infância à comunidade…? 
Ed. M: Sim. À comunidade educativa. 
 
Ent.: …à comunidade educativa. 
Ed. M: Porque à comunidade local acho que já existia, faz parte do início do Pré-Escolar. O Pré-Escolar sempre 
trabalhou para a comunidade, para os pais, para os vizinhos… 
 
Ent.: Os Educadores eram mais estranhos até para os próprios pares? 
Ed. M: Exactamente. Eu acho que sim. Nós dávamos mais a conhecer o nosso trabalho à comunidade local onde 
estava inserida a instituição que propriamente aos outros níveis de ensino. 
 
Ent.: Então há agora uma maior abertura e uma maior possibilidade…? 
Ed. M: Sim, há uma maior abertura, maior possibilidade… de mostrar aquilo que somos, que fazemos, quem somos. 
Acho que sim. 
 
Ent.: E há essa receptividade…? 
Ed. M: E há. No início houve ali, que é normal, era um nível de ensino desconhecido… 
 
Ent.: Tiveram que se impor? 
Ed. M: Tivemos que nos impor. Mas acho que nos aceitaram muito bem, principalmente o 2º e o 3º Ciclo. Acho que nos 
aceitaram muito bem, principalmente porque o nosso agrupamento é constituído por professores muito jovens, jovens, 
quer dizer, mais ou menos entre os trinta e os quarenta e tal anos. Todos com filhos pequeninos e sentiram vontade de 
por os filhos nos nossos Jardins. Uma coisa que se calhar não se passava, não é? A maior parte dos professores não 
são ali da zona, são do Porto, de Matosinhos, de Gaia, etc. que se juntaram todos ali em Paredes, na Sobreira, com 
filhos pequeninos, trouxeram os filhos para os nossos Jardins. Só mostra que o trabalho dos Jardins-de-Infância foi 
valorizado onde? No próprio Conselho Pedagógico, porque ao nós lá irmos, ao irmos à escola Sede, ao mostrarmos o 
nosso trabalho, toda a comunidade da própria escola Sede verificou qual era o trabalho que fazia o Jardim-de-infância 
isso foi muito importante e muito rico. 
 
Ent.: Quer dizer então que como é representante do Conselho Pedagógico, então qualquer uma das propostas que faz 
já é debatida previamente com todos os Educadores? 
Ed. M: Primeiro há uma reunião de Conselho de Docentes, todos os meses, que é mensal e depois…por exemplo, agora 
tem Quarta-feira uma reunião de Pedagógico e Segunda-feira reunião de Conselho de Docentes e eu vou transmitir 
tudo aquilo que se falou em termos de Agrupamento, vou transmitir ao meu grupo de trabalho que são as Educadoras, 
a todos os Educadores do Pré-Escolar. Há um grande intercâmbio: tudo o que elas me dizem, problemas, situações, 
conflitos… eu transmito, eu sou o elo de ligação entre o profissional e o Órgão Central que é muito importante. 
 
Ent.: Que anteriormente não existia.  
Ed. M: Não existia. 
 
Ent.: Então considera isso uma mais valia? 
Ed. M: Acho. Acho uma mais valia. 
 
Ent.: Foi uma forma de dar mais voz… 
Ed. M: Ao Pré-Escolar. Isso não tenho dúvidas nenhumas 
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Ent.: Acha que é uma mais valia nós darmo-nos a conhecer, até que ponto podemos com isso transformar um pouco a 
forma como éramos... 
Ed. M: Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu já estou no Pedagógico, acabo este ano, é o terceiro ano e lembro-me num 
primeiro ano dos professores do 1º, do 2º e do 3º Ciclos acharem muita gracinha aos nossos meninos “Ai! São tão 
engraçadinhos, quando vêm aqui são tão girinhos!” Tinham uma forma de ver o Educador como aquele profissional que 
fazia coisas engraçadinhas, fazia coisas muito girinhas, que tinha muito jeitinho de mãos... 
 
Ent.: Jeitinho de mãos? 
Ed. M: Tinha muito tempo livre, não é? Havia este conceito, este estereótipo associado um bocado… E não noto nada 
disso, hoje não noto nada disso. Noto que eles aprendem…pedem-nos dicas para, por exemplo, para fazer uma 
determinada actividade em que estão contemplados, se calhar, determinados conteúdos e eles pedem-nos ideias para 
fazer uma coisa mais prática, uma coisa mais lúdica, uma estratégia mais criativa. Pedem-nos essas ideias e isso é 
muito gratificante, apercebermo-nos que somos valorizados nesse sentido, não é? No sentido das práticas 
pedagógicas…”Ai como é que vocês vão fazer isto, como é que vão fazer na semana dos afectos, o que é que vocês 
vão cantar, já têm uma canção, já têm um poema, o que é que vão fazer?” Isso é muito importante, acho que nós temos 
ajudado de alguma forma alguns professores do 1º, 2º e 3º Ciclos no sentido de sermos um bocadinho menos teóricos 
e mais práticos, mais participativos, mais criativos, nesse sentido noto muito isso. 
 
Ent.: Em relação ao período de avaliação o Jardim-de-infância não tem o mesmo período concedido de interrupção 
lectiva, o que é que pensa sobre isso? 
Ed. M: Mas em que… 
 
Ent.: Nomeadamente no Natal, na Páscoa, no final do ano, os outros docentes têm um período específico para fazer a 
avaliação, como é no caso dos Jardins de Infância? 
Ed. M: Olhe, foi muito engraçado porque estavam sempre marcadas, as reuniões de avaliação, para de manhã, a partir 
do momento em que os Educadores ficaram só com aqueles cinco dias, essas reuniões passaram a ser após a saída 
dos Educadores, como é lógico. Falo por mim, essas reuniões passaram a ser a partir das quatro horas, porque elas 
antes eram de manhã. Portanto os professores do 1º Ciclo, 2º e 3º tinham de manhã e nós também tínhamos, porque 
também tínhamos esse tempo, a partir do momento em que nos foi retirado esse tempo, neste momento temos todos a 
partir das quatro e portanto os professores estão todos na escola nesses dias de avaliação. 
 
Ent.: E escolhe também esses momentos para fazer alguma avaliação específica? 
Ed. M: Geralmente fazemos sempre a avaliação do período. Nesses momentos é a avaliação do período e a avaliação 
que fazemos nos outros cinco dias de cada uma das crianças e do grupo em si, avaliação do grupo e uma avaliação 
individual. No final de cada período fazemos sempre isso. Para isso é que existem as interrupções de actividade, é para 
fazer as avaliações e as novas planificações. 
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Tabela de Análise de Conteúdo 
 
Legenda do código das entrevistas atribuído a cada Educadora de Infância entrevistada 
 

Entrevistas Entrevistadas 
Entrevista A Educadora de Infância Mi
Entrevista B Educadora de Infância I 
Entrevista C Educadora de Infância C 
Entrevista D Educadora de Infância A 
Entrevista E Educadora de Infância S 
Entrevista F Educadora de Infância M 

 
TEMÁTICAS 
 
ESPECIFICIDADE NA EDUCAÇÃO de INFÂNCIA 
A- partindo de onde estão, para chegar mais além (…) nós vamos tentar que a criança chegue a 
determinados graus de desenvolvimento, em diferentes áreas, as nossas áreas curriculares (...)Aprender 
tudo o que se tenha que aprender, os valores, mas de uma maneira imaginária,  desenvolvendo muito a 
fantasia, o sorriso, o bem estar... mas sem que a criança deixe de ser criança (...) as Orientações 
Curriculares do Pré-Escolar cada vez são mais maravilhosas, porque elas respeitam imenso a criança 
como ser humano. 
 
 B- (...) a grande finalidade da Educação de Infância. (…) que é o desenvolvimento global, integral do 
sujeito em educação, a criança. E nesta perspectiva, sem subverter esta grande finalidade, que tem 
subjacente a própria natureza da Educação de Infância, a sua legitimidade e enquadramentos, vários, 
nomeadamente a Lei Quadro, Orientações Curriculares (...) não deixando que ela se submeta a um 
currículo prescrito, aos programas do 1º Ciclo, mas permitindo que haja aqui uma dialéctica entre 
ambas as partes (...) Na minha prática, no campo da minha intervenção educativa ou pedagógica, todo o 
processo educativo é partilhado (...) Eu só concebo a educação, se as várias partes estiverem implicadas, 
ou seja, a criança, as famílias, o Educador e o meio (...) 
 
C- Eu acredito numa Educação de Infância de qualidade, que visa o desenvolvimento integral e 
harmonioso da criança Eu não vou trabalhar uma noção a cada hora do dia, eu trabalho as muitas 
situações que acontecem, os meus objectivos e os dos pais inclusive. Mesmo os objectivos que eu tenho 
este ano vão ser totalmente diferentes quando eu for para outro Jardim e isso não acontece no 1º Ciclo 
(...) o Jardim de Infância é muito específico, não é o 1º Ciclo (...) nós somos diferentes e também 
trabalhamos de forma diferente, até o espaço da sala é diferente, porque não temos carteiras todas 
viradas para um quadro negro, ou até um quadro branco, ou até um smartboard. Nós o que temos, são 
áreas diferentes para desenvolver competências diferentes e isso é interdisciplinar e é trabalhado de 
forma integrada. Nós não damos matemática às nove horas da manhã, nem damos Português às dez 
horas, nem damos meio físico às onze horas. 
 
D- Talvez não estejamos muito longe de considerarem o Jardim, a Educação de Infância como um geral, 
em que não se especifique que no JI, as coisas funcionam segundo moldes diferentes. Tenho muito receio 
que isso vá acontecer porque  muitos de nós Educadores também estamos a ajudar, quando continuamos 
a não fazer força, para que aquilo que é muito específico nosso, que continue a valer (...) 
 
D- nós somos Educadores de Infância temos as OC, mas não temos um Plano Curricular de Turma. 
Primeiro (...) não temos uma turma, temos um grupo de crianças com quem trabalhamos e não temos um 
PC, mas sim OC, que estão por trás, de toda a nossa prática como Educadores de Infância. 
 
D- planifico o quê que eu quero trabalhar, mas (...)  agarro a motivação deles e tento encaminhar dentro 
dos objectivos que eu acho que ainda continuam a ser importantes a trabalhar com aquele grupo e deixo 
em determinadas circunstâncias a proposta que eu levava de lado, porque estavam muito mais 
entusiasmados em fazer outra coisa. 
 
D-  Em termos de trabalho de JI, quero que eles tenham um desenvolvimento o mais pleno possível em 
termos das suas capacidades (...) 
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D- Em termos de trabalho, agora é pedido o Projecto Curricular, a capa diz lá Projecto Curricular, mas 
só na capa é que aparece a terminologia Projecto Curricular, todo o interior considero sempre, e 
ressalvo logo isso no início, para mim Projecto Curricular não existe no Jardim de Infância. Existe sim, 
um Projecto Pedagógico, por isso uso sempre a terminologia Projecto Pedagógico, portanto todo o meu 
documento, depois passa a usar a terminologia que eu considero ainda adequada para o Jardim de 
Infância, foi a minha forma de conseguir resolver o problema (...) neste Projecto Pedagógico incluo as 
Orientações Curriculares (...) e é assim, o interior está feito nos moldes que sempre fiz. 
 
E- mapa de presenças, pelo mapa de faltas, pelo planeamento do dia num quadro de actividades, pela 
rotina diária, isto é, os momentos para se fazer as coisas, como o tempo do acolhimento, o tempo das 
actividades em pequeno grupo, o tempo de reflexão, o tempo do almoço, o tempo de reunião em grande 
grupo, o tempo comunitário, onde há convidados que vêm ao jardim ou em que nós saímos para o mundo, 
para estarmos em contacto com o meio. 
 
E- Nós importamos para o J.I. aquilo que os meninos sabem e aquilo que eles trazem de fora (...) não faz 
sentido termos um Jardim de Infância separado da realidade exterior, da sociedade, logo tem que ser 
esse o objectivo, conviver com as realidades que temos. Viver no Jardim de Infância, é proporcionar 
experiências variadas que tenham a ver com a vida (…) porque o Jardim de Infância  é no fundo, uma 
escola da vida (...) não podemos proporcionar no Jardim de Infância uma vida de “faz  de conta”, uma 
vida simulacro, é nesse sentido que eu digo que estamos a prepará-los para a vida, para os valores (...) 
para a partilha, a cooperação(...) 
 
F- nas reuniões os pais tomam conhecimento do trabalho que as crianças fazem dentro do Jardim de 
infância, sabem (...) quais são os objectivos e também sabem que tipo de competências nós pretendemos 
desenvolver (...) Os próprios pais participam (...) O Pré-Escolar não tem um Manual, é o próprio 
Educador, tendo em atenção o grupo, as áreas do Pré-Escolar e as suas competências, que faz o seu 
Projecto curricular, não existe nada feito, é ele próprio que o faz (...) trabalha determinadas áreas, 
determinados conteúdos, de uma forma experiêncial, de uma forma de jogo lúdico.  
 
F- (...) acontece é que muitas crianças (...) por volta dos seis anos começam a apresentar características 
próprias de crianças do 1º Ciclo e pedem mais e mais e nessa altura o Educador tem a obrigação de dar 
mais. Agora, daí a chegar aos conteúdos do 1º Ciclo não, nem é esse o objectivo do Pré-Escolar. É lógico 
que não! 
 
 
ESPECIFICIDADE da AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO de INFÂNCIA 
A- O Jardim de Infância não é o que era, a gente planificava, reformulava a nossa planificação, mas o 
registo, a observação, a avaliação no Pré-escolar, foi sempre uma coisa difícil (...)  porque a necessidade 
que a criança tem, de nós, no dia a dia, durante as horas que está no Jardim de Infância é tão grande, 
que ou nós já temos essa estrutura mental na nossa cabeça e somos capazes de estar a apoiá-la num 
trabalho e ao mesmo tempo, estar a tirar notas da avaliação. 
 
A- (…) a avaliação é uma coisa que está a ser exigida no Pré-Escolar, que a grande parte de nós, acaba 
por fazer uma avaliação, talvez perigosa! Porque, sobretudo no Pré-Escolar, é muito difícil, porque a 
criança está diariamente, semanalmente a evoluir ou a regredir e portanto, se vai um dossiezinho muito 
preparadinho a dizer, que a criança faz um quadrado, faz um triângulo, sabe as cores, diz o nome dela, 
sabe onde mora, o número de telefone, isto tudo, numas férias, pode mudar ou pode evoluir. 
 
B- todo o processo educativo é partilhado, desde a concepção à observação do desenvolvimento até à 
avaliação (...) Não é possível pensar numa avaliação séria, sem a contextualizar (...) avaliação tem 
subjacente uma metodologia interpretativa e descritiva das aprendizagens das crianças (...) esta 
avaliação, tem um produto final que decorre de registos múltiplos que se efectuam, quer no Jardim de 
Infância através dos trabalhos que as crianças realizam, dos diálogos que eles elaboram, das 
participações que eles têm (...) da forma como os pais vêem o Jardim de Infância e o desenvolvimento de 
seus filhos (...) da forma como os elementos da comunidade, pensam a educação daquela criança, e é 
nesse encontro de olhares que nós construímos (...) um projecto colectivo e que resulta também e por si, 
numa avaliação colectiva, sendo que é o educador a elaborar o registro. 
 
B- conhecendo também outras realidades que não a deste Agrupamento, muitos instrumentos de 
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avaliação para a Educação de Infância, são construídos exactamente nos mesmos moldes e com os 
mesmos pressupostos que os instrumentos de avaliação criados para avaliar crianças do 1ºCiclo do 
Ensino Básico. E isto remete aqui para uma preocupação muito grande, no que diz respeito a esta 
singularidade que é anulada, esta massificação que está a ser inventada e a este prejuízo para o 
desenvolvimento das crianças (...) eu temo a escolarização. A forma como, estão a ser elaborados os 
instrumentos de avaliação, eles não existem no vazio educativo, existem como resultado no campo de 
intenções educativas e que tem subjacente também um campo de objectivos. Tenho um receio fundado, 
não é infundado de que as práticas dos Educadores se assemelhem às práticas dos Professores do 1º 
Ciclo nomeadamente aqueles que têm o 1º ano de escolaridade, ou seja, que esteja a emergir a 
institucionalização do ano zero da escolaridade. Isto no que se reporta às crianças dos cinco anos, seis 
anos a frequentar os Jardins de Infância (…) Aí teríamos uma avaliação próxima do 1º Ciclo (…) e eu 
acho que temos tudo a perder, fundamentalmente aqueles que acreditam na Educação de Infância, no 
sujeito da Educação de Infância.  
 
C- Avaliação no Jardim de Infância, é uma avaliação contínua, é uma avaliação integrada, é uma 
avaliação que contempla todos os saberes, que não valoriza um saber mais do que outro, é uma 
avaliação que coloca em primeiro lugar o educando, isto é, a avaliação tem como objecto/objectivo o 
próprio educando, tudo o resto está interligado, é interdisciplinar, mas em primeiro lugar vêm os 
meninos e vem a avaliação das competências dos meninos e depois então é que vem o resto. 
 
C- Se nós continuarmos a fazer fichas iguais ao 1º Ciclo, a fazer grafismos, a fazer letrinhas, e mais, a 
avaliar parecido com eles, aí ficamos iguais ao 1º Ciclo e depois não podemos defender aquilo em que 
acreditamos (...) o desenvolvimento integral e harmonioso da criança. 
 
C- a avaliação no Jardim de Infância (...) tem que ser obrigatoriamente diferente da avaliação realizada 
no 1º Ciclo, se os meninos fazem coisas diferentes, a avaliação tem que ser obrigatoriamente diferente! 
(...) Aliás, uma grelha de observação como nós temos, a avaliação que temos construído e negociado, não 
encaixa na dinâmica do 1º Ciclo, ou da maneira como eu tenho com o Portfólio. 
 
D- (…) avaliar é ir analisando e observando o comportamento e o desenvolvimento das crianças (...) 
para mim avaliar em Jardim de Infância é isto (…) avaliar cada uma das áreas de desenvolvimento tendo 
sempre em conta as Orientações Curriculares (…) porque é muito mais fácil uma avaliação quantificada, 
do que uma feita da nossa maneira, que é ali um registo de tudo muito específico (…) nos momentos em 
que eles estão a funcionar livremente e de uma forma dispersa, pelas diferentes áreas, onde escolheram 
ou querem estar a trabalhar na brincadeira e que eu entro na brincadeira e vou recolhendo a informação 
daí. 
 
D-  neste momento está em vigor no Agrupamento (...) a grelha de avaliação não dar visibilidade ao que 
é avaliar no Jardim (...) e continuarmos a fazer força para que, apesar de nos dar mais trabalho, 
continuemos a querer que seja essa a nossa forma específica de avaliar e não tanto as formas de avaliar 
que sejam as que são visíveis para todos os outros, ainda que depois não seja tão fácil trabalhar 
estatisticamente os nossos dados (...) 
 
E- (…) a avaliação no jardim de Infância é diferente da dos outros Ciclos (…)  É uma avaliação pensada 
para o Pré-Escolar e também posso dizer que é diferente, porque de facto nos outros Ciclos a avaliação é 
só com um fim, eu acho que lhe posso chamar prescritivo e no Pré-Escolar lutamos muito para que não 
seja assim, para que a avaliação não incida só sobre o que são as crianças (…) a avaliação tem que ser 
de um ambiente pedagógico, para podermos entender em que ponto estão as crianças. Não conseguimos 
isolar o desenvolvimento da criança de todo o ambiente educativo. Como não temos de passá-la de ano 
ou de nível, ela tem que ter determinados objectivos para avançar. Se nós não pensarmos isso assim, 
temos necessariamente que fazer a avaliação de outra maneira (...) logo não faz sentido uma avaliação 
escolarizante. 
 
F-  avaliação no pré-escolar é um bocadinho diferente (...) da avaliação nos outros níveis de ensino (...) é 
uma avaliação muito na base da observação, da reflexão, da planificação (...) a educadora regista no seu 
dossier (...) é um diário das actividades que se vai observando, naturalmente, não um momento específico 
não, não! Isso não existe no pré-escolar! Faz-se uma avaliação em grupo com as próprias crianças, é 
uma avaliação diária, contínua, ao longo de todo o processo. 
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CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO - O que é avaliar? 
A- Avaliar é medir um pouco o trabalho que se vai realizando com a criança, que nós temos como 
objectivo, traçar com elas alguns pontos onde queremos que ela chegue portanto, o seu desenvolvimento, 
o processo educativo. 
 
A-  a avaliação no Pré-escolar, foi sempre uma coisa difícil (...) tenho muito pouca prática em termos de 
avaliar... é sempre muito difícil para mim, a avaliação é sobretudo o que me atrapalha mais (...) 
concretizá-la, em termos de escrita, acho que é uma dificuldade (...) realizo embora tenha muita 
dificuldade em trabalhá-la em ordenar, em termos de instrumentos de escrita, a recolha que faço de toda 
a informação que avalio (...) aquela avaliação escrita, que nos dá muito que fazer e que nós não temos 
tempo para o fazer (…) há quem consiga e quem não consiga (…) não sei, para algumas de nós será, 
porque avaliar é difícil, muitas de nós perdemo-nos. 
 
A- Mas a avaliação que eu gosto mais, é toda aquela que é feita por um grupo que executou um trabalho 
e que no fim, eu sou capaz de avaliar em grupo com elas (…) essa para mim, é a mais fácil de fazer 
 
A- Avalio um bocadinho, neste momento, como gostaria de avaliar 
 
B- (…) é impossível trabalhar em educação, sem avaliar. A avaliação é um processo fundamental, que 
decorre de uma triangulação entre o passado do sujeito, entre aquilo que ele já sabe, o presente que se 
está a construir e o futuro que se pretende alcançar (…) estamos a falar de uma avaliação formativa, ou 
seja, uma avaliação contínua que decorre de campos de observação diversificados (...) considerando as 
várias identidades profissionais em presença (...) a diversidade das práticas pedagógicas e 
fundamentalmente, a forma diversa como cada Educador vê o mundo e vê a educação, ou seja, aquilo que 
eu designo de cosmovisão ou de cosmovisões que são  diferenciadas. 
 
B- Não é fácil, encontrarmos disponibilidade para a emergência de um pensamento crítico sobre 
educação (...) Temos permanentemente medo de sermos avaliados nas representações que cada um 
constrói de si (...). 
 
C-  comecei por apalpar terreno no início (...) é um processo que ainda está em construção (...) Portanto 
estes anos todos tenho vindo a tentar melhorar (...) encontrar o melhor caminho, e andei uns anos um 
bocadinho às escuras e não sabia (...) Há dois anos, descobri uma coisa que se chama Portfólio e que me 
permite, em conjunto com o meninos, trabalhar a avaliação (...) como um processo que tem que ser 
partilhado entre o Educador e o Educando em que se tenta perceber qual o desenvolvimento de cada 
criança e quais as estratégias a utilizar no futuro para desenvolver competências ou capacidades que não 
estão tão desenvolvidas. 
 
C- Éramos três Educadoras a trabalhar em equipa e todas a tentar construir o melhor processo de 
avaliação, que nós conseguíssemos encontrar porque nos sentíamos todas perdidas, apesar de algumas  
já terem muito tempo de serviço. 
 
D- (…) avaliar, no caso, como Educadora de Infância, é ir analisando e observando o que é que eles já 
evoluíram, o que é que não evoluíram, em que caminho é que estão a seguir e quais as dificuldades que 
têm, para que eu tente com o trabalho, ir ajudando a ultrapassar essas dificuldades, para mim avaliar em 
Jardim de Infância, é isto (…) tenho a preocupação de em cada uma das crianças, avaliar cada uma das 
áreas de desenvolvimento e tendo sempre em conta as Orientações Curriculares (...) 
E- Para mim, a avaliação é reflectir sobre o que se passou (…) é um processo, não conseguimos isolar o 
desenvolvimento da criança de todo o ambiente educativo, como tal, é algo que decorre no tempo e não 
só, é relativo aos factos, às pessoas, ao trabalho, com o fim de pensar as práticas pedagógicas..., 
observar o que se passa, para modificar aquilo que não está tão bem e isso é que nos vai dar o 
conhecimento do desenvolvimento das crianças (...) porque é importantíssimo avaliar tudo, para depois 
conseguirmos perceber o que estamos a fazer, saber o que se passa à nossa volta (...) logo não faz sentido 
uma avaliação escolarizante, o que faz sentido é conhecermos as nossas crianças e ajudá-las a 
conhecerem-se a elas próprias, o que quer dizer que temos que as pôr a participar no processo de 
avaliação. 
 
E- avaliação, é um assunto muito pertinente que perturba muito as Educadoras, que as deixa muito 
inquietas, elas têm muitas inseguranças, estão muito preocupadas, ouvem muitas coisas e portanto 
sentem-se muito incomodadas. Nós falámos muitas vezes sobre isso nas reuniões, inclusivamente já temos 
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feito alguma formação. 
 
F- O conceito de avaliação no pré-escolar é um bocadinho diferente, daquilo que normalmente as 
pessoas têm no conceito de avaliação de outros níveis de ensino. A avaliação no pré-escolar é uma 
avaliação muito na base da observação, da reflexão, da planificação. 
 
 
TEMPORALIDADE DA AVALIAÇÃO - Quando avalia? 
A- (…) avaliação do processo de forma contínua (...) nós vamos ao longo do ano verificando e registando 
(…) no final do ano (...) não tenho necessidade nenhuma. 
 
A-  grelhas de avaliação de cruz, de coisas que vamos observando ao longo do ano. 
 
A- (…) os tempos de avaliação para nós, avaliação, reflexão, planificação, as pausas que os outros graus 
de ensino têm, nós devíamos tê-las também, era muito importante para quem faz avaliação, para quem 
não a faz, para a começar a fazer.  
 
B- (…) estamos a falar de uma avaliação formativa, ou seja, uma avaliação contínua que decorre de 
campos de observação diversificados, por parte do Educador, para que possa depois elaborar um registo 
final... 
 
B- Há um documento, um instrumento de avaliação, que é elaborado trimestralmente, ou seja, em cada 
período (...) No final do ano lectivo, no 3º período para além desta avaliação do grupo, há uma avaliação 
individual de cada criança que vai transitar para a escolaridade obrigatória. 
 
B- (…) faz-se a avaliação da semana, sendo que diariamente também avaliamos o quotidiano, mas 
semanalmente eu faço registo do que eles dizem (…) essas narrativas que foram registadas diariamente 
(...) 
 
C- (…) uma avaliação inicial, uma avaliação de diagnóstico em grelha (...) nas primeiras semanas eu 
passo muito tempo em observação, porque também descobri que tenho que fazer o ponto de partida (...) 
depois faço no fim do primeiro trimestre, no fim do segundo e no fim do terceiro. O Portfólio é semanal 
(…) ao fim de cada semana vamos ver o que fizeram, à Sexta feira, é dia de Portfólio (...) Envio o 
Portfólio todos os trimestres para casa (...) Faço reuniões trimestrais obrigatoriamente e depois há as 
excepcionais. 
 
C- Avalio o Projecto Curricular no fim do ano, obrigatoriamente. O Projecto Curricular (...)  nunca está 
acabado até o ano terminar e a avaliação estar feita. 
 
D- (…) há uma que eu tenho que cumprir porque estou integrada num Agrupamento e que 
trimestralmente há uma ficha que está criada(…) onde me pedem trimestralmente uma ficha de avaliação 
 
D-  entregar o nosso Projecto Curricular e depois tem que ser feita periodicamente a avaliação do 
currículo e  da postura do Educador e da avaliação do Educador face ao currículo e do Auxiliar de 
Acção Educativa, estas duas não são feitas trimestralmente, mas sim no final do ano lectivo, a avaliação 
curricular é feita trimestralmente. 
 
D- (…) avaliação diagnóstico, para ver o ponto de situação do grupo e de cada criança particularmente 
(…) depois dessa avaliação inicial (…) vou fazendo sempre (…) uma avaliação contínua, porque essa é a 
forma de eu conseguir chegar ao final do trimestre e conseguir passar para o papel, para aquela grelha, 
que o Agrupamento pretende, toda a avaliação do que as crianças foram atingindo. Há situações que são 
marcantes e que eu tomo nota ali (...) vai dependendo da ocasião (...) Quando há pouca evidência de 
determinados comportamentos, aí não tenho necessidade de fazer o registo diário. 
 
D- (…) tem momentos em que preparo a avaliação e outros em que eu vou recolhendo os dados nos 
momentos em que eles estão a funcionar livremente, pelas diferentes áreas onde escolheram estar a 
trabalhar e que eu entro na brincadeira e vou recolhendo a informação daí (…) no trabalho com os 
meninos eu estou a fazer essas observações quase diariamente (...) no convívio com eles e vou tomando as 
minhas anotações (...)  
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E- (…) são momentos diários em que eu converso com os pais, portanto, não preciso de ter um momento 
específico para a avaliação. Não há momentos certos para a avaliação, ela vai-se fazendo. Portanto, eu 
estou constantemente a fazer a avaliação, porque cada momento tem direito a essa avaliação (…) não 
faço nada com o intuito de depois me sentar a avaliar (...) Com os meninos é exactamente a mesma coisa, 
tenho momentos de paragem, seja ao fim ou ao meio do dia em que reflicto. 
 
E- A avaliação na minha prática pedagógica, é diária, porque eu todos os dias, ao fim de cada dia, tenho 
um  momento com os meninos onde nos encontramos e reflectimos, fazendo a avaliação do dia. De igual 
modo, ao fim da semana temos outro momento de avaliação em que voltamos a reunir em Conselho e 
fazemos a avaliação da semana (…) a avaliação é um processo, como tal, é algo que decorre no tempo. 
 
E- (…) combinamos, no início do ano, que cada colega procuraria e encontraria o seu próprio modo de 
registar a avaliação. Só no final do ano é que se formalizaria a tal ficha para fazer a passagem do 
testemunho aos pais e aos colegas do 1º Ciclo. Durante o ano, o que pedimos é que todas fizessem 
registos significativos, para  fazerem (...) uma espécie de síntese de todas as observações que foram 
sendo feitas durante o ano. 
 
E- (…) o Ministério não nos dá um tempo para fazermos avaliação como os outros Ciclos, portanto não 
encerramos no Natal e na Páscoa para fazer avaliação. 
 
F-  é um diário das actividades que se vai observando, naturalmente (...) uma avaliação diária, contínua, 
ao longo de todo o processo. 
 
F- no Conselho Executivo à nossa Vice-presidente, coordenadora do Pré-Escolar, entregar uma 
avaliação do trabalho que se propôs fazer durante aquele 1º  período. 
 
F- Grelha por cruzinhas. Fazemos no final do ano um balanço de tudo, mas vamos pondo as cruzinhas 
consoante vamos observando os comportamentos. 
 
F- fazemos avaliação do grupo e uma avaliação individual, no final de cada período, para isso é que 
existem as interrupções de actividade, é para fazer as avaliações e as novas planificações. 
 
SUJEITOS DA AVALIAÇÃO - Quem avalia?  
A- tardes comunitárias que são animadas pelos pais e depois nós também fazemos a avaliação dessa 
tarde, eles estão dentro do processo. 
 
A- (…) criança regista, a criança auto-avalia-se... vai mostrando (...) a sua evolução. 
 
A- (…) avaliação é feita pelo grupo e por mim todas as semanas e é escrito por mim, as crianças dão a 
opinião delas (...) avalio individualmente, mas também avalio o grupo 
 
A- existe um modelo específico que tem que se fazer chegar ao Agrupamento (...)  umas grelhas de 
avaliação, de cruz, de coisas que vamos observando ao longo do ano. Essas grelhas foram dadas pelo 
Agrupamento, por uma equipe com duas Doutoras que a fez. 
 
A- (…) são leituras que eu posso facilmente fazer e registar ali naquele caderninho, se a criança já faz 
isso ou não. 
 
A- (…) os dossiers onde eu fui recolher características, é uma avaliaçãozinha, daquilo que o Pai pensa 
do filho. 
 
B- (…) quando nós no fim do dia paramos para pensar, como nos sentimos e o que aconteceu, estamos a 
auto-avaliar-nos (...) Quando eu falo com as famílias, isto acontece também diariamente nas saídas e nas 
entradas, fazemos auto-avaliação. 
 
B- Agrupamento Vertical (...) na Educação de Infância também existem instrumentos de avaliação, que 
foram concebidos (...) em Conselho de Docentes embora tivesse havido alguma pressão por parte dos 
Órgãos Executivos (...) tendo como referente fundamental as Orientações Curriculares da Educação de 
Infância (…) O Conselho de Docentes  está a pensar reformular não em termos do conteúdo (...) mas a 
forma como o documento se apresenta, para facilitar a leitura contínua do  processo de avaliação. 
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B- alguns Educadores deste Agrupamento, antes de entregarem a avaliação ao Conselho Executivo (…) 
são entregues aos pais e discutidas com os pais, porque se entende  que é importante que se envolva os 
pais em todos os processos e neste também. 
 
B- Faço uma avaliação com o grupo porque é feita com as crianças e faço uma avaliação do grupo 
enquanto profissional responsável pelo grupo de crianças e pelo seu próprio desenvolvimento (…) uma 
avaliação colectiva, sendo que é o educador a elaborar o registo. 
 
B- No campo da minha auto-avaliação em termos de registo, não tem necessariamente que ser diário (...) 
no final da semana, é sempre tempo de registar e o que aconteceu é objecto de registo quer para uns, 
quer para outros, Educador e grupo de crianças. 
 
C- está escrito, é uma lei (...) temos obrigação de avaliar e temos obrigação de seguir as Orientações 
Curriculares, portanto tenho de cumprir (...) elas vieram obrigar as pessoas a sistematizar, o que até 
então, poderiam não o fazer (...) Sistematizar em termos de registo, de prática de observação, de prática 
de avaliação. 
 
C- (...) porque o Executivo exige que todos façam a avaliação, então como o Executivo exige, nós o ano 
passado decidimos fazer em grelha, este ano todas achamos mais interessante fazer um registo escrito 
daquilo que nós considerávamos mais importante. 
 
C- (…) éramos três Educadoras a trabalhar em equipa e todas a tentar construir o melhor processo de 
avaliação 
 
C- Portfólio e que me permite, em conjunto com o meninos, trabalhar a avaliação (…) pais terem 
conhecimento do desenvolvimento dos filhos. 
 
C- Tenho que fazer, se os meus meninos fazem auto-avaliação porque é que eu hei-de fazer! 
 
D- (…) penso que é um dado inegável que não se pode pôr de lado, acho que é essencialíssimo que se 
faça auto-avaliação, porque senão as pessoas não têm consciência como é que as coisas estão (…) eu 
faço e com os meus meninos também o faço e acho muito interessante fazer a auto-avaliação com eles. 
 
D- temos que entregar o nosso PC e depois tem que ser feita periodicamente essa avaliação do currículo 
(...) esta avaliação também é feita do Educador e pelo Educador 
 
D- há determinados objectivos no meu trabalho (...) e há determinadas actividades que eu proponho, em 
função daquilo que eu conheço do grupo ou para determinado grupo de crianças limitado, ou até para 
uma criança só, e depois há aquilo que eu pretendo trabalhar com o grupo e que aproveito todas as 
circunstâncias de funcionamento das crianças, de uma forma livre, sem ser orientada para recolher 
dados (...) 
 
D- Na  prática habitual realizo a auto-avaliação (…) 
 
E- a avaliação, são eles próprios que a fazem, porque eles pensam numa coisa para fazer no dia, depois 
vão verificar se a fizeram ou não, portanto, eles fazem uma auto-avaliação em grupo também. 
 
F- Educadora atende àquilo que os pais dizem e perante isso faz uma avaliação da criança mais 
contextualizada, incluindo a família (...) os próprios pais também participam na avaliação, participam as 
crianças e os pais (...)  
 
F- educadora retira os comportamentos que as crianças tiveram e regista no seu dossier 
 
F- Foi decidido por Conselho de Docentes, fazemos uma planificação por período e depois vamos avaliar 
as actividades propostas pelo Plano Anual de Actividades (...) avaliamos as competências, que estão 
numa grelha, feita pelas Educadoras. 
 
F- Quem determina o que é avaliado e como, é o Plano Anual de Actividades que é feito pelo 
Agrupamento. 
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CONTEÚDOS DA AVALIAÇÃO - O que avalia?  
A- (...) escrita, como a leitura, como a matemática, como a formação pessoal e social, diferentes áreas de 
desenvolvimento (…) não valorizo mais uma do que outra, ou toco nelas todas ou destaco mais um 
conhecimento do mundo ou um aspecto científico (…) autonomia, relacionamento com o adulto, com os 
colegas, atitudes e comportamentos que a criança consegue ou não (…) e isso marca-me a evolução da 
criança. 
 
A- Mas o documento tinha que ser feito e tinha que ser séria não é,  e como tal, tinha que levar coisas 
sérias, e coisas sérias é tudo o que  mandam agora as novas exigências, com esse nome competências...! 
 
B- (…) três eixos fundamentais, a área da formação pessoal e social, a área do conhecimento do mundo e 
a área de expressão comunicação (...) avaliação consta destes três campos, que estão instituídos também 
nas Orientações Curriculares e com os quais nós Educadores do Conselho de Docentes deste 
Agrupamento, estamos de acordo, que tem a ver com a atitude, com o comportamento de socialização, 
com o campo cognitivo, ou seja, as capacidades que as crianças foram incorporando nos processos de 
construção de conhecimento e de desenvolvimento. 
 
C- (…) o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem de cada criança 
 
C- Portfólio, que é um dossier demonstrativo das aprendizagens (...) o seu trabalho individual que vai 
fazendo durante a semana. 
 
C- (…) tem a ficha  por áreas curriculares e por domínios com espaços em branco, que nós preenchemos 
de acordo com o trabalho desenvolvido na sala. 
 
C- inicialmente responderia que são todas por igual, mas é mentira, eu valorizo muito mais a área da 
formação pessoal e social, do que todas as outras (...) nós somos todos pessoas e os meninos também o 
são (...) nós temos que construir a nossa identidade pessoal  e a nossa identidade colectiva, de 
comunidade e depois é que passámos para as outras áreas. Portanto, se eu valorizo mais as áreas 
académicas, os saberes escolares que eles vão ter no ano a seguir, não. É muito mais importante que o 
menino saiba dizer desculpa, por favor e obrigado, e que saiba negociar conflitos dentro da sala, do que 
saiba escrever o nome já no Jardim de Infância ou que saiba ler. 
 
D- avalio a relação com os pais, com as crianças, a minha metodologia, o caminho que eu estou a 
percorrer com eles (...) se eu me estou a avaliar a mim própria, tenho que avaliar o meu trabalho perante 
aquilo que eu me proponho a fazer, vejo, se as estratégias que eu  seleccionei para atingir determinados 
fins com aquelas crianças, se estão a ter ou não bons resultados, se estou a ir pelo caminho certo, se 
tenho que mudar a rota. 
 
D- o próprio Agrupamento também tem e pede uma avaliação do currículo e também da postura do 
Educador e da avaliação do Educador face ao currículo (…) a avaliação não está só centrada na 
criança, também está nos adultos que trabalham com a criança porque esta avaliação também é feita do 
Educador e pelo Educador, numa grelha e pelo Auxiliar de Acção Educativa numa outra grelha, que é 
também toda descritiva, aí já não é uma grelha por cruz, porque não tem mesmo espaço de cruz, é 
descritiva. 
 
D- Eu às académicas, dou-lhes a importância que eu acho que elas têm, aos miúdos principalmente 
aqueles que vão sair para JI e começam a ter o entusiasmo de escrever as letras e escrever os números e 
querem saber mais (...) eu tento satisfazer essa curiosidade mas ressalvando sempre (...) que não tenham 
pressa que as letras e os números são para aprender quando chegarem à escola do 1º Ciclo (...) que esse 
é o trabalho que eles terão quando forem para a escola e portanto a minha função não é essa, nem é isso 
que eu quero que eles façam ali (...) se pedirem para eu lhes dizer como é que se escreve a letra a, b ou c 
eu digo-lhes, não lhes nego (...) mas também não estimulo, isso é o trabalho para o ano e digo-lhes 
mesmo, se vocês aprenderem agora depois para o ano não têm nada para aprender, tento não estimular o 
entusiasmo (...). 
 
D-  todas as outras áreas que não têm a ver com o académico, a  motricidade, mas de uma forma livre, 
por brincadeira, a  comunicação, atrás da comunicação vem tudo (...) estou a preparar todo o caminho 
para que eles depois tenham uma boa aprendizagem académica, não estou a procurar, ou melhor, esse 
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não é o meu objectivo de trabalho de JI, em termos de JI quero que eles tenham um desenvolvimento o 
mais pleno possível. 
 
E- A avaliação está centrada na observação da criança, da organização do espaço, do tempo, no modo 
como as crianças reagem aos materiais, como se apropriam dos registos e da informação que está ao 
dispor na sala, que a Educadora faz com eles, nos mapas que proporcionam uma monitorização 
constante do trabalho, a avaliação é tudo 
 
E-   segundo as áreas de conhecimento, as coisas que as crianças são capazes de fazer (…) não há 
preocupação (...) nós não definimos competências, e na ficha há um espaço para todas as áreas que estão 
preconizadas nas Orientações Curriculares, portanto damos igual relevo a todas, tanto às expressões, 
como a matemática, como à língua, como ao conhecimento do mundo, como às ciências e como ao 
conhecimento do meio. 
 
F- As competências têm a ver com o projecto de cada agrupamento (...) vamos avaliar as actividades 
propostas pelo Plano Anual de Actividades e avaliamos as competências de cada uma dessas actividades, 
para o grupo de crianças (...) as aprendizagens, o que elas já conseguem fazer (...) o processo, o espaço 
(...) a avaliação do próprio projecto que cada uma tem, se as actividades tiveram sucesso, se as crianças 
gostaram (...) 
 
F- essa auto-avaliação, é a tal reformulação/acção, o que correu mal, o que posso mudar, existe sempre 
uma auto avaliação de como correu o ano. 
 
PROCEDIMENTOS DA AVALIAÇÃO 
Subtemática: Como é que avalia? 
A- Eu utilizo muito o Movimento da Escola Moderna, nós temos o quadro das tarefas, em que a 
avaliação é feita juntamente com elas. É a avaliação que eu consigo mais fazer, além daquela 
intencional, porque eu tenho determinados trabalhos que executo com elas, com aquela intencionalidade, 
para ver, naquele grupo que eu escolhi naquele dia, como é que executa aquele trabalho, quais foram as 
suas dificuldades, neste e naquele ponto, que eu traço previamente.  
 
A- (…) escrevo, alguma dela é escrita mesmo (…) eu não avalio muito de uma maneira escrita, mas de 
uma maneira pausada e reflectida faço muitas, mas mesmo muitas vezes, às vezes durmo com a reflexão e 
acordo com ela. 
 
A- Este ano, aqui, neste agrupamento, há um modelo de avaliação para se entregar,  (…) cada criança, 
individualmente (…) temos que elaborar um dossier, com umas grelhas de avaliação, de cruz, de coisas 
que vamos observando ao longo do ano. Essas grelhas foram-nos dadas, pelo Agrupamento, é o 
documento que na altura acharam que eram os melhores itens e que é fruto de um trabalho, a nível de 
Faculdade de Psicologia. 

 
B- Parto sempre dos conhecimentos, dos saberes dos sujeitos a que se destina a educação, ou seja das 
crianças, a partir daí tento organizar um campo de intencionalidades e ampliá-las, dando corpo também 
à ampliação desses conhecimentos. 
 
B- Todas estas áreas, apelam a uma avaliação, que tem subjacente uma metodologia interpretativa e 
descritiva das aprendizagens das crianças, que se traduzem em capacidades. 
 
B- Todavia eu sei doutras realidades e de outros Agrupamentos que os processos de avaliação foram 
definidos de uma forma mimética ao 1º Ciclo do Ensino Básico. 
 
C- Eu já tentei de muitas maneiras diferentes (...) descobri uma coisa que se chama Portfólio e que me 
permite, em conjunto com os meninos, trabalhar a avaliação (...) em que tudo aquilo que eles acham que 
é importante, vai para  esse dossier demonstrativo  das aprendizagens 
 
C- Tenho assim dois processos paralelos (...) por um lado a avaliação que eu faço, a ficha de observação 
e desenvolvimento de cada criança (...) para eu ter noção daquilo que aquele menino já conseguiu e o 
que é que eu posso trabalhar mais com ele e por outr lado, para complementar, o Portfólio (…) avalio de 
forma diferenciada (...) Nenhum Portfólio pode ser igual, eu posso ter trinta meninos numa sala e todos 
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os Portfólios são diferentes, eu não tenho um que seja a cópia do outro.  
 
C- Construímos uma grelha com base nas Orientações Curriculares, com as competências que nós 
achávamos que os meninos deviam ter aos três anos, aos quatro anos e aos cinco anos. Mas aquilo não 
me satisfazia, porque eu preenchia mas achei que no fim, ficava a saber o mesmo acerca dos meninos. 
 
C- no agrupamento, o Executivo exige que todos façam a avaliação. Então (...) nós o ano passado 
decidimos, fazer em grelha (...) Este ano, as outras três colegas são novas no Agrupamento e todas 
achamos muito mais interessante, fazer um registo escrito.  
 
D- (…) tem momentos em que preparo a avaliação e tenho outros em que eu vou recolhendo os dados nos 
momentos em que eles estão a funcionar livremente na brincadeira e que eu entro na brincadeira e vou 
recolhendo a informação (...) um dos métodos  para avaliar é através da observação. 
 
D- (…) Depende há situações em que faço para todas as crianças quando estou a fazer uma abordagem 
muito geral do grupo (…) uma avaliação diversificada para cada criança (…) De acordo com as suas 
necessidades e as suas características. 
 
D-(…) pela minha formação pessoal e profissional e os meus registos de agora não são os mesmos de há 
23 anos quando comecei a trabalhar 
 
D- (…) há uma que eu tenho que cumprir porque estou integrada num Agrupamento e  há uma ficha que 
está criada, que por acaso eu não fiz parte da criação dessa ficha Essa ficha não é entregue aos pais, é só 
dado para conhecimento mas fica com a Educadora e é entregue depois ao Executivo, uma cópia ao 
Conselho Executivo. 
 
D- um dos “ses” que eu colocava na grelha de avaliação, que neste momento está em vigor no 
Agrupamento, era essa grelha não dar visibilidade ao que é avaliar no Jardim (…) não corresponde 
àquilo que eu acho que deva ser uma grelha (…) acho que há ali alguns “ses”, portanto, há depois uma 
parte final nessa ficha, que deixa um espaço em aberto para observações e eu procurei, nesse espaço de 
observações responder a tudo aquilo que para mim era essencial numa informação para partilhar com os 
pais e que não estava no resto dos itens, dessa grelha toda a verdadeira avaliação, está nesse espaço das 
observações, eu pessoalmente, fi-la assim e fiz entender isso aos  pais  também. 
 
D- a meu ver e este foi um “se” que eu apontei logo e fiz questão que ficasse registado em acta, que é 
uma grelha que logo pela aparência está muito próxima das grelhas do 1º Ciclo ao ponto, de quando eu 
olhei para ela, só no primeiro impacto, pensei que estava a mexer numa grelha 1º Ciclo, tem o cabeçalho, 
o tipo de estrutura e o tipo de registo muito semelhante ao 1º Ciclo (...) e depois concluí efectivamente na 
prática, quando estive a fazer a avaliação trimestral do 1º período, que de facto não me serve,  tem 
descriminada uma série de comportamentos/áreas de desenvolvimento das crianças que correspondem/ 
enquadram nas OC, quanto a isso não tenho problema, mas que não é uma grelha para todas as crianças 
de Jardim de Infância, dos três aos cinco anos (...) porque é uma grelha avaliada por objectivos ou 
competências, como usam agora a terminologia (...)  mas que depois algumas delas não são específicas 
para crianças de três anos. 
 
D-  alguma proximidade com as fichas de avaliação do 1º Ciclo (...)  aparece ali uma grelha que dá para 
três, quatro e cinco anos com níveis de desenvolvimento, que não estão diferenciados e depois, por outro 
lado, em cada um dos comportamentos dão-nos objectivos, e aparece já conseguido, se ainda está em 
aprendizagem ou se ainda não foi conseguido. A maioria das crianças para mim, estava na cruz do meio, 
porque para estar conseguido tenho que ter a certeza absoluta que essa criança, em todas as 
circunstancias já o consegue, ora se ela ainda vai sendo capaz de conseguir, eu não posso dizer que não 
consegue, porque já conseguiu algumas vezes, mas também ainda não está de todo conseguido, portanto 
aparece-me a cruz em aprendizagem. Vejo é que, quase todos acabam por ter, por ali fora, 
independentemente das idades, tirando pontualmente um outro objectivo definido, está na cruz do meio, o 
que significa que se eu não olhar para o cabeçalho, tenho o grupo todo na cruz do meio quase.  
 
D- (…) se não usa esse tipo de avaliação, do Agrupamento, qual é a estratégia que usa na sua avaliação 
(…) Registo, não uso grelhas, uso mesmo o meu registo de observação. Para além da minha observação 
directa no trabalho voluntário e sem orientação minha, faço também, às vezes trabalhos em que procuro, 
se estou com algumas dúvidas mais específicas, com aquela criança ou aquela criança, principalmente 
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em determinadas áreas, para eu concretizar quais são exactamente  essas dificuldades, muitas vezes sou 
eu que provoco digamos assim essa observação através de um jogo específico, de uma conversa, em que 
eu tenho muito na minha cabeça onde quero chegar, com a avaliação, senão é assim, é através da 
brincadeira, através das conversas, através de jogos, em que eu vou circulando nas diferentes áreas, em 
que eu vou fazendo essa avaliação. 
 
E- (…) combinamos uma estratégia de avaliação a ser desenvolvida por todas, em todos os Jardins de 
Infância, que passaria por (...) muitos registos de ocorrências significativas para depois comparar com 
os trabalhos que as crianças fazem, também combinar com as crianças que tipos de trabalhos, são os 
mais significativos e fazer um Portfólio. 
 
E- (…) a última reorganização escolar originou isso, trazem experiências diferentes, por exemplo, quanto 
à avaliação, há colegas que vinham habituadas a preencher uma ficha que lhes era dada pelo Conselho 
Executivo (...) combinamos como é que podíamos fazer a avaliação portanto, não houve nenhuma ficha 
imposta pelo Conselho Executivo. 
 
E- (…) uma avaliação diferenciada, ou seja, uma avaliação individual e uma avaliação do grupo de 
crianças (…) porque na prática pedagógica essas coisas estão constantemente a acontecer porque há 
momentos de grande grupo, mesmo para reflexão, logo todos ficam a saber tudo de todos. 
 
E- (…) não faço nada com o intuito de depois me sentar a avaliar, não sei trabalhar assim, mesmo na 
minha vida privada, como pessoa, faço sempre avaliação após qualquer coisa, paro para pensar no que é 
que se passou e avalio o ocorrido. Com os meninos é exactamente a mesma coisa, tenho momentos de 
paragem, seja ao fim ou ao meio do dia em que reflicto. Para mim, a avaliação é reflectir sobre o que se 
passou 
 
E- uma avaliação descritiva da criança e não fazendo juízos de valor, mas a partir daquilo que nós vemos 
no dia-a-dia no Jardim de Infância, transcrever para o papel, segundo as áreas de conhecimento, as 
coisas que as crianças são capazes de fazer. 
 
F- grelha de observação é comum a todos os Jardins-de-Infância. Em que nós observamos determinados 
comportamentos, competências que as crianças tiveram ou não (...) Para além de haver essa grelha, as 
crianças todas têm um dossier, que é um portfólio. 
 
F- Há outro suporte que é avaliação do próprio projecto que cada uma tem 
 
F- existe uma avaliação externa e uma avaliação interna. A avaliação externa é feita por inquéritos à 
própria comunidade, não fica só pelos pais, fica nos contactos com o Presidente da Junta, com a Câmara 
Municipal…portanto, há uma avaliação de todo um trabalho que foi feito naquele espaço, naquele 
Jardim. E depois há um avaliação dentro do Jardim, a avaliação das crianças. Avaliação externa pela 
própria instituição, como é aquela instituição na comunidade e depois há uma avaliação interna: o que 
se faz no Jardim e como as crianças se sentem no Jardim. 
 
F- Numa actividade fazemos sempre a avaliação dessa actividade, actividade que funciona sempre como 
estratégia para chegar a algum lado. Nós delineamos determinados objectivos, entre aspas, para as 
crianças atingirem determinadas competências, que são sempre de acordo com as características das 
crianças. 
 
F- O que mudou... penso que fazíamos muitas actividades, mas registávamos pouco, isto é, passávamos 
pouco para o papel, fazíamos no sentido de desenvolver determinadas competências, só que não as 
transmitíamos… agora uma certa obrigatoriedade em registrar, aquilo que se faz, como se faz, o que 
vamos mudar, como vamos fazer para a próxima vez e isso é muito importante… 
 
PROCEDIMENTOS DA AVALIAÇÃO 
Subtemática: Que técnicas/instrumentos utiliza para avaliar? 
A- (…) a observação, o  registo (…) para avaliar, no Movimento da Escola Moderna (...) existem 
instrumentos fáceis de ler a evolução da criança (…) tem muitos instrumentos em todas as áreas, que tem 
na sala, o mapa de presenças, quadro das tarefas (...), instrumentos de suporte, que me ajudam, a que a 
avaliação seja, para mim, mais fácil, de ler, entender e de reformular.  
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A- Elaborei uns dossiers, que ainda estão muito verdes, porque tenho dificuldade e falta de tempo para 
parar, para os organizar, para os preencher, para os escrever. 
 
A-  uma passagem.... falei com a Professora acerca de cada um, com um caderninho muito informal, que 
fomos construindo ao longo do ano. 
 
A-  neste agrupamento, há um modelo de avaliação para se entregar, de cada criança (...) documento que 
é fruto de um trabalho, a nível de Faculdade de Psicologia 

 

B-  (…) Agrupamento Vertical que tem instrumentos de avaliação vários, para os vários níveis de 
educação e ensino, e na Educação de Infância também existem instrumentos de avaliação, concebidos 
tendo como referente as Orientações Curriculares da Educação de Infância (...) a área da formação 
pessoal e social, a área do conhecimento do mundo e a área de expressão comunicação. 
 
B- Estes instrumentos de avaliação não foram muito fáceis de construir, não foram pacíficos na sua 
construção (…) foram construídos em Conselhos de Docentes embora tivesse havido alguma pressão por 
parte dos Órgãos Executivos (…) E houve aqui o apelo a pontos de encontro que permitissem a 
construção desses instrumentos. Isto foi um processo longo, um processo de grande reflexão e de grande 
de discussão mas finalmente o produto aconteceu. 
 
B- (…) dois instrumentos de avaliação básicos, sendo que cada Educador depois escolherá os seus 
instrumentos de avaliação (...) para que possa depois elaborar um registo final, que é a avaliação que é 
solicitada pelo Agrupamento Vertical de Escolas, que decorre de registos múltiplos que se efectuam. 
 
B- Há um documento, um instrumento de avaliação, que é elaborado trimestralmente, ou seja, em cada 
período e que se reporta ao grupo de crianças de cada sala de Jardim de Infância (...) No final do ano 
letivo, no 3º período para além desta avaliação do grupo, há uma avaliação individual de cada criança 
que vai transitar para a escolaridade obrigatória. 
 
C-  nunca tinha o feedback dos pais em relação ao desenvolvimento dos filhos e à própria avaliação, 
então fiz um questionário, que foi anexado ao Portfólio para os pais preencherem, o que tinham achado 
acerca do Portfólio, em que áreas é que achavam que os filhos tinham desenvolvido mais ou menos, o que 
poderia melhorar. 
 
C- (…) ficha de observação e desenvolvimento de cada criança para complementar o Portfólio, porque é 
o ponto de vista do adulto em relação àquela criança (...) com os meninos faço o Portfólio, que é um 
dossier demonstrativo ainda das aprendizagens, com  tudo o que eles fazem de mais significativo   
 
C- Construímos uma grelha com base nas Orientações Curriculares, com as competências que nós 
achávamos que os meninos deviam ter aos três, aos quatro  e aos cinco anos mas aquilo não me 
satisfazia... ficava a saber o mesmo acerca dos meninos 
 
C- Registo escrito em relação ao desenvolvimento de cada criança. Tem a ficha de identificação, na 
primeira página, com nome, data de nascimento, a naturalidade e depois vem por áreas curriculares e 
por domínios com espaços em branco, que nós preenchemos de acordo com o trabalho desenvolvido na 
sala 
 
D- há uma que eu tenho que cumprir porque estou integrada num Agrupamento e que trimestralmente há 
uma ficha de avaliação (...) grelha de avaliação, que neste momento está em vigor no Agrupamento. 
 
D- há um documento específico, que não é por cruz, tem um cabeçalho, depois tem alguma informação de 
identificação e depois deixa um espaço em aberto, para aí o Educador avaliar, sem ser por cruz, como é 
o caso da avaliação das crianças, em que nós, de uma forma descritiva e sumária, fazemos a avaliação. 
 
E-  (...) uma espécie de síntese de todas as observações que foram sendo feitas durante o ano, nessa tal 
folhinha, onde só estão identificadas as áreas de desenvolvimento que estão previstas nas Orientações 
Curriculares; a área de expressão oral, a área da matemática, a área  do conhecimento do mundo.... E 
dentro de cada um desses espaços, a Educadora escreve uma síntese daquelas coisas que conhece acerca 
do menino, para dar aos pais e para numa reunião, no final do ano, em conjunto com os Professores do 
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1º Ciclo, conversar com eles acerca disso (…) a ficha não é feita por encomenda, a ficha não tem 
cruzinhas, não tem satisfaz, nem não satisfaz, ou satisfaz pouco, nem aquelas incógnitas, não. A ficha tem 
o objectivo de fazer a transição para o 1º Ciclo sim, como também está preconizado nas Orientações 
Curriculares, dando um conhecimento aos colegas daquilo que nós sabemos sobre as crianças e sobre o 
nosso conhecimento, do que eles são capazes de fazer, não valorizando as limitações deles, para que não 
haja preconceitos no início do ano escolar. Só no final do ano é que se formaliza a ficha para fazer a 
passagem do testemunho aos pais e aos colegas do1º Ciclo. 
 
E- (…) combinamos uma estratégia de avaliação (...) que passaria por registos, muitos registos de 
acontecimentos de situação no Jardim de Infância, portanto muitos registos de ocorrências significativas, 
para depois (...) combinar com as crianças que tipos de trabalhos são os mais significativos e fazer um 
Portfólio. 
 
E- (…) temos outros materiais e vários instrumentos que me permitem regular a vida do dia-a-dia da 
prática e do grupo, aquilo a que eu chamo instrumentos de pilotagem, numa linguagem do Movimento da 
Escola Moderna, que passa pelo mapa de presenças, pelo mapa de faltas, pelo planeamento do dia num 
quadro de actividades, pela rotina diária, isto é, os momentos para se fazer as coisas, como o tempo do 
acolhimento, o tempo das actividades em pequeno grupo, o tempo de reflexão, o tempo do almoço, o 
tempo de reunião em grande grupo, o tempo comunitário, onde há convidados que vêm ao jardim ou em 
que nós saímos para o mundo, para estarmos em contacto com o meio. Portanto, eu estou constantemente 
a fazer a avaliação, porque cada momento tem direito a essa avaliação. 
 
F- grelha de observação é comum a todos os Jardins-de-Infância (...) feita pelas Educadoras, é individual 
(...) por cruzinhas (...) tem competências e comportamentos que as crianças tiveram ou não, mas vamos 
pondo as cruzinhas consoante vamos observando os comportamentos. 
 
F- Para além de haver essa grelha por cruzinhas, as crianças todas tem um dossier, que é um portfólio 
onde todos os trabalhos que a criança vai fazendo, vai guardando os trabalhos. E também têm uma pasta 
que é deles, onde eles guardam os trabalhos deles. 
 
F- A avaliação externa é feita por inquéritos à própria comunidade, não fica só pelos pais. 
 
F- é um diário das actividades que se vai observando, naturalmente. A gente faz uma actividade qualquer 
e faz uma avaliação em grupo, uma avaliação diária, contínua. 
 
F- no Conselho Executivo à nossa Vice-presidente, que é coordenadora do Pré-Escolar tem que entregar 
uma avaliação do seu trabalho, que fez durante o primeiro período 
 
 
FINALIDADES da AVALIAÇÃO  
A- (…) a avaliação no Pré-Escolar, talvez interesse mais para apoiar a nossa planificação (...) avaliação 
como uma forma de reformular, de melhora (…) do processo, do grupo e da evolução da criança (…) 
partindo de onde estão, para chegar mais além (…) nós vamos tentar que a criança chegue a 
determinados graus de desenvolvimento, em diferentes áreas, as nossas áreas curriculares. E essa 
reflexão trás (…) mudar muito de atitude regularmente, em termos de recursos materiais e humanos, 
tento sempre fazer o melhor para o grupo e estando a fazer para o grupo, estou a fazer para mim, e para 
as pessoas que me estão a apoiar ao longo do processo. 
 
A- Ela tem de aprender a passar isso para o papel, nem que seja à maneira dela, para depois parar e 
reformular a nossa planificação mensal, semanal e anual com base na avaliação, porque ela muda-se em 
relação ao ponto em que está a criança, mas para isso, nós temos que começar a sentir, que isso é 
necessário fazer e essas pausas, aqueles dias que nós tínhamos que estar no Jardim, eu acho que nós 
acabávamos por sentir isso, essa necessidade. 
 
B- Ao reformular avaliamos (...)  Portanto, isto implica reajustes permanentes... 
 
C- Eu já avaliei por muitas razões diferentes, neste momento avalio, porque se eu não o fizesse sentia-me 
perdida. Se não reflectir sobre a minha prática eu não sei se estou a fazer uma boa prática e se é o 
melhor para aqueles meninos e para aquele grupo de crianças, mas avalio porque eu acho que é muito 
importante... e depois eu acho que  nós vivemos tão a correr que se não tivermos momentos obrigatórios 
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de reflexão, então nunca parámos e nunca decidimos novos rumos... avalio no sentido de... novos rumos... 
de melhorar o processo de ensino-aprendizagem... 
 
C- (…) ficha de observação e desenvolvimento de cada criança... serve para os pais terem conhecimento 
do desenvolvimento dos filhos, para eu ter noção daquilo que aquele menino já conseguiu e o que é que 
eu posso trabalhar mais com ele e por outro lado serve para complementar o Portfólio, porque é o ponto 
de vista do adulto em relação àquela criança. 
 
C- (…) perceber qual o desenvolvimento de cada criança e quais as estratégias a utilizar no futuro para 
desenvolver competências ou capacidades que não estão tão desenvolvidas (...) Perante os resultados da 
avaliação... planifico a semana seguinte. 
 
D- avalio se de facto as estratégias que eu estou a utilizar ou seleccionei para atingir determinados fins 
com aquelas crianças, se estão a ter ou não bons resultados, se estou a ir pelo caminho certo, se tenho 
que mudar a rota. 
 
E-  (...) observar o que se passa, para modificar aquilo que não está tão bem e isso é que nos vai dar o 
conhecimento do desenvolvimento das crianças (…) avaliar tudo, para conseguirmos perceber o que 
estamos a fazer, o que se passa à nossa volta, para auscultar o processo de melhoramento, de 
conhecimento mais aprofundado. 
 
E-  (…) as Orientações Curriculares, que é um documento muito rico a esse respeito, não aponta para 
uma escolarização no Pré-Escolar, logo não faz sentido uma avaliação escolarizante, o que faz sentido é 
conhecermos as nossas crianças e ajudá-las a conhecerem-se a elas próprias, o que quer dizer que temos 
que as pôr a participar no processo de avaliação.  
 
E- a avaliação no Jardim de Infância serve, como na nossa vida, para tudo, porque nós só fazendo um 
ponto da situação é que conseguimos avançar (...) O objectivo da avaliação é conhecer-se aquilo que nós 
estamos a fazer e os meninos, para melhorar a prática e desenvolver as crianças ao máximo, 
proporcionar momentos de desenvolvimento sempre mais ricos e nós só podemos partir para um 
momento de avaliação rico, se percebermos o que é que estamos a fazer. (…) com os resultados da 
avaliação (…) aí é que eu posso mudar ou não a minha prática pedagógica, porque se eu vejo que há 
progressos nos meninos significa que é para continuarmos assim, mas se eu vejo que não há evolução, a 
culpa não é dos meninos, talvez seja minha, porque não arranjei uma boa estratégia para trabalhar com 
eles. 
 
F- O propósito é sabermos quem somos, quem temos, como são, se houve melhorias, se não, se 
desenvolveu, se não. É muito importante que haja estes momentos de observação, para reflexão e 
reformulação, para tornar a fazer, para mudar, reformular, para tomar decisões de fazer mais e melhor 
(...) é muito importante que se faça uma avaliação das actividades,  se correu bem, se correu mal... 
 
F-  Numa actividade fazemos sempre a avaliação dessa actividade, que funciona sempre como estratégia 
para chegar a algum lado. Nós delineamos determinados objectivos, para as crianças atingirem 
determinadas competências, que são sempre de acordo com as características das crianças. 
 
F- reformulação/acção, o que correu mal, o que posso mudar, é uma coisa que eu reflicto para mim 
própria... avaliação de como correu o ano, em princípio seguimo-nos sempre por um determinado 
número de objectivos que nós pretendemos no início do ano atingir e depois vemos se atingimos, se não 
atingimos, onde podemos melhorar, o que podemos fazer para o ano. 
 
 
ARTICULAÇÃO DE CONTEXTOS  
Com a família: Os Pais têm uma reunião trimestral, onde é dado o trabalho que se fez e o trabalho que 
vai ser feito. Falo a nível da evolução do grande grupo e às segundas feiras, tenho uma hora de 
atendimento aos Pais, onde falo particularmente, se assim o desejarem, do seu filho. 
 
A- (…) e todos os dados que os pais me dão, quando estão a falar das crianças, são dados importantes. 
 
A- (…) Aliás, ajudam-me no processo, eu tenho tardes comunitárias que são animadas pelos pais e 
depois nós também fazemos a avaliação dessa tarde, eles estão dentro do processo, contribuem para a 
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minha planificação, mas de uma forma natural, não é nenhuma imposição para participar. 
 
Com os pares: vamos estar juntas três anos! Estamos a acabar de chegar, mas há determinadas coisas 
que já vamos dando conta, que tencionamos que mudem. 
 
A- as nossas propostas chegam ao Agrupamento através do Conselho do Pré-Escolar... inclusivamente 
há documentos que este ano, fruto de algumas de nós que vínhamos com outras experiências diferentes, 
propusemos que esses documentos fossem melhorados. 
 
A- Este ano, neste agrupamento, há um modelo de avaliação para se entregar (...) que é fruto de um 
trabalho, a nível de Faculdade de Psicologia e que foi pensado, reflectido (...) tem um molde, preparado 
por pessoas especialistas, que pensaram que era a melhor coisa (...) Eu pronunciei-me este ano acerca 
daquele modelo, mas o que me foi dito, foi que foi o aprovado em Conselho Pedagógico e que, para já, 
até nós não descobrirmos ou não trabalharmos outro documento, será esse que vai ficar a funcionar, até 
haver outra alternativa. 
 
Com os outros níveis de ensino: (...) são crianças que daqui passam para o 1º Ciclo e depois passarão 
para o 2º ciclo do mesmo Agrupamento... nestes pequeninos, temos que trabalhar e melhorá-los, para 
quando chegarem lá, as coisas estarem mais diluídas 
 
A- (…) pelo menos actividades articuladas, quanto mais não seja entre os Jardins, porque é muito 
importante levar os pequeninos às outras instituições, por onde eles irão passar. Talvez para a 
exploração de outro espaço, o contacto com outras crianças iguais, da mesma idade, em salas diferentes, 
com vivências diferentes, o intercâmbio... Tenho feito muito intercâmbio entre as salas de jardim, tem 
sido muito rico, mas também acho muito importante, o contacto com as crianças mais velhas, vão 
exercitando a partilha e o convívio e a inter-ajuda. 
 
A- Se tiver hipótese de conhecer quem vai pegar neles, levar um dossier com determinados pontos que eu 
considero que devem ser mais valorizados no Jardim de Infância. Eles são todos, mas há alguns que lhes 
podem interessar mais às Professoras, daquilo que a criança consegue e daquilo que ela não consegue, 
mas porquê que não consegue e porque é que não conseguiu, enquanto cá esteve. Pretendo levar meia 
dúzia de trabalhos num dossier e dizer que aquele menino já faz aquilo ou que não faz, prefiro fazer uma 
passagem.... tive essa experiência, falei com a Professora acerca de cada um, com um caderninho muito 
informal, que fomos construindo ao longo do ano. Claro que a criança que vai para o 1º Ciclo, tem que 
levar já determinadas competências... não pode ir, sem saber assoar o nariz, relacionar-se bem com uma 
criança, saber respeitar, a inter-ajuda, a auto-estima, valorizo muito mais esses aspectos, do que ela 
saber escrever os números até vinte, ou copiar as letras todas, ou saber recortar na perfeição.  
 
A- solicitações mais das competências académicas e eu acho que isso está a afectar um bocadinho toda a 
nossa comunidade educativa e a nossa sociedade no geral. Constituímos uma 1ª experiência acerca das 
competências que as crianças deveriam ter, na passagem para o 1º Ciclo e começamos por fazer um 
inquérito às Professoras, do que elas queriam, e quase todas diziam e valorizavam as competências 
académicas. 
 
A- uma maior visibilidade do trabalho do jardim de infância, nos agrupamentos, eu acho que podia 
haver sim. O facto de estarmos em contacto com vários níveis de ensino, é um espaço para isso ser 
permitido e tem que ser aproveitado ao máximo. Pois, eu no meu Agrupamento, não digo que seja fácil, 
se calhar nos Agrupamentos é mais difícil ainda, porque o facto de haver uma reunião por mês em 
Conselho Pedagógico, onde estão representados todos os níveis, para se dar a conhecer os assuntos do 
Pré-Escolar é difícil. 
 
A- aqui, eu não consegui muito a colaboração entre os Educadores e os outros níveis de ensino (…) em 
termos de debate do processo educativo, problemas comuns (…) Não, isso não (...) mas o ano passado e 
há dois anos eu tinha muito contacto e muita adesão, que é uma coisa que começa em alguns sítios a 
existir. Talvez por se começarem a habituar a ver a nossa presença nos espaços deles e começam a 
suscitar as perguntas, a curiosidade, o querer saber mais acerca do papel da Educadora. Começam a vê-
la de uma maneira diferente e começam até a vir ter connosco, a propor actividades em conjunto ou 
visitas ou momentos para haver esse contacto, esse convívio. 
 
A- eles começarem a compreender e a conhecer mais o trabalho de Jardim de Infância, que é igual ao 
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deles, só com uma faixa etária mais nova. 
 
A- Eu fiz o meu Projecto Curricular, a partir do Projecto Curricular do Agrupamento, fui ver quais eram 
as intencionalidades do Projecto Curricular do Agrupamento, porque só assim, é que há um Projecto 
Educativo. 
 
Com a família: no campo da minha intervenção educativa ou pedagógica, todo o processo educativo é 
partilhado (...) Eu só concebo a educação, se as várias partes estiverem implicadas, ou seja, a criança, as 
famílias, o Educador e o meio (...)daí a importância das reuniões, dos contactos informais com as 
famílias, com elementos da comunidade. 
 
Com os pares: instrumentos de avaliação, não foram pacíficos na sua construção (…) foram construídos 
em Conselhos de Docentes embora tivesse havido alguma pressão por parte dos Órgãos Executivos (…) a 
Presidente do Conselho Executivo, que não é Educadora de Infância e que entendia que os instrumentos 
de avaliação devessem obedecer a uma outra metodologia em termos de avaliação (…) E houve aqui o 
apelo a pontos de encontro que permitissem a construção, isto foi um processo longo, de grande reflexão 
e discussão. 
 
B- (…) o Conselho de Docentes, está a pensar reformular não em termos do conteúdo fundamental, mas 
em termos da forma como o documento se apresenta, para facilitar a leitura contínua de todo o processo 
de avaliação do sujeito em educação, a criança. 
 
Com os outros níveis de ensino: eu com as colegas do 1º Ciclo reunimos para pensarmos para o ano 
lectivo aquilo que gostaríamos de realizar, sendo que se acautelam aqui, quer as especificidades do 
1ºCiclo, quer as especificidades do Jardim de Infância, no que diz respeito à proposta de algumas 
actividades, considerando no entanto, que deverá haver um contínuo, uma progressão na própria 
actividade 
 
B- uma certa desmotivação para ultrapassar a fronteira do estritamente obrigatório, que é a sua sala de 
actividades, e por outro lado, uma atitude mimética com práticas outras, nomeadamente de colegas do 1º 
Ciclo do Ensino Básico. 
 
B- as Orientações Curriculares evocam... apelando ao desafio dos profissionais dos dois campos da 
educação, quer da Educação de Infância, quer do 1º Ciclo. No final do ano lectivo, para além desta 
avaliação do grupo, há uma avaliação individual de cada criança que vai transitar para a escolaridade 
obrigatória. A intenção é poder partilhar com o Professor do 1º Ciclo, os saberes de que aquele sujeito 
criança é detentor, para que, o Professor do 1º Ciclo possa... pegar nos saberes... no potencial da 
criança, em termos do seu próprio desenvolvimento e o amplie(…) por forma a garantir uma inclusão 
gratificante, satisfatória e com sentido de vida para a criança. 
 
B- eu vou reflectindo, com outros Educadores de Infância, doutros Agrupamentos e doutros contextos, é 
essa necessidade de satisfazer um apelo da escola e que se reflecte nas suas práticas pedagógicas. E a 
isto eu chamo de sequencialidade curricular regressiva. O que importa é que o Jardim de Infância tem 
uma finalidade em si próprio e que o Educador de Infância não esteja preocupado com a porta de saída, 
mas o 1º Ciclo esteja preocupado com a porta de entrada, ou seja, que se construa aqui, em termos do 
grande desafio e da grande ética profissional educativa, um contínuo entre a Educação de Infância e o 1º 
Ciclo e que não se subverta aquilo que é a Educação de Infância em si própria, sem abdicar da 
responsabilidade de desenvolver na criança um corpo de aprendizagens e competências/capacidades que 
lhe permitam ingressar na escolaridade básica com tranquilidade, garantindo o sucesso. Mas que não 
seja o Educador de Infância a estar preocupado com os apelos que vêm dos colegas do 1º Ciclo. Eu temo 
essa escolarização... que esteja a emergir a institucionalização do ano zero da escolaridade, no que se 
reporta às crianças dos cinco, seis anos a frequentar os Jardins de Infância. 
 
B- (…) uma reunião da avaliação somativa, (...) desde o 1º ano de escolaridade até o 9º ano de 
escolaridade, a partir dos resultados finais dos alunos quantificáveis. A Educação de Infância tem o seu 
representante neste órgão (...) é claro que a avaliação que chega a este Conselho Pedagógico é uma 
síntese dos relatórios de avaliação dos vários Educadores,  é uma síntese (...) não se podem ler todos os 
relatórios de avaliação. 
 
B- E o pretexto da avaliação é significado pelos outros professores. É atribuído um sentido à Educação 
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de Infância e perceberam já, que isto não é o mimetismo do 1º Ciclo, apesar da sua proximidade ou física 
ou até eventualmente curricular ou profissional, pela existência das unidades educativas, do 1º Ciclo com 
o Jardim de Infância. Ou há aqui uma especificidade, uma singularidade que se tem feito afirmar e por 
conseguinte pensamos que a construção deste projecto não terá grandes dificuldades em termos da sua 
aceitabilidade porque há essa sensibilidade construída e este conhecimento construído. 
 
B- inseridos num Agrupamento Vertical, e, estamos neste momento, a pretender construir um Projecto 
Curricular de Agrupamento, ou seja, um projecto que permita perceber o campo de finalidades que se 
cruzam numa dialéctica contínua, desde a Educação de Infância até ao 3º Ciclo. Isto implica que, 
tenhamos que ter sempre presente... a grande finalidade da Educação de Infância (…) este Projecto 
Curricular de Agrupamento, constrói-se numa primeira instância, através do currículo prescrito, do 
currículo formal, portanto envolve aqui o 1º Ciclo, o 2º e o 3º Ciclo da escolaridade básica e deixa numa 
fase inicial de fora a Educação de Infância, isto pela complexidade que trás ao campo da construção do 
projecto, todavia, e nesta filosofia do Agrupamento Vertical só faz sentido, se incluir aqui a Educação de 
Infância, até por que se fala em contínuo, o contínuo não pode começar a meio, tem que começar pelo 
início. E nesta construção é um referente fundamental, as Orientações Curriculares, não deixando que 
ela se submeta a um currículo prescrito, aos programas do 1º Ciclo, mas permitindo que haja aqui uma 
dialéctica entre ambas as partes. 
 
Com a família: Na primeira reunião, digo quais são os objectivos do Ministério da Educação e quero 
saber o que é que eles defendem e o que eu defendo X, Y e Z e com base nestes três pareceres diferentes, é 
que eu desenho o Projecto Curricular. Quanto à avaliação, os pais tomam conhecimento dela através do 
Portfólio que todos os trimestres vai para casa. Faço reuniões trimestrais obrigatoriamente e depois há 
as excepcionais que podem dizer respeito a festas, visitas ou projectos 
 
C- Eu achava que nunca tinha o feedback dos pais em relação ao desenvolvimento dos filhos e em 
relação à própria avaliação. Então fiz um questionário, que foi anexado ao Portfólio para os pais 
preencherem (...) É a única forma de eu ter um feedback individual, depois nas reuniões é uma coisa 
muito mais generalista.  
 
C- ficha de observação e desenvolvimento da criança, fica  cópia com os pais, mas isso eu faço, porque 
assim o entendo. 
 
Com os pares: Eu tanto senti essa cultura escolar, de “vamos todos lutar pelo mesmo”, vamos todos em 
conjunto construir um conjunto de documentos e estratégias de avaliação, ou de trabalho, como não 
senti. O sítio em que eu senti isso, de haver uma cultura de Professores, de sermos todos parte do mesmo 
grupo, foi na Delegação Escolar, num Jardim de Infância no P, em que, apesar de não ser obrigatório, 
nós fazíamos reuniões mensais com as quatro docentes daquele Jardim de Infância, trabalhávamos todas 
para o mesmo fim e planificávamos mensalmente (...) No Agrupamento encontrei isto uma vez também, 
que foi quando construí a primeira grelha de avaliação, mas acho que não está directamente relacionado 
com o facto de ser Delegação ou Agrupamento, está directamente relacionado com o tipo de colegas com 
quem se trabalha, porque há pessoas que gostam e fazem muito por esta profissão e que abdicam muito 
do seu tempo, até pessoal, para construírem instrumentos de avaliação, não acho que esteja directamente 
relacionado com o Agrupamento. 
 
Com os outros níveis de ensino: objectivos do Ministério da Educação e quero saber o que é que eles 
(pais) defendem e o que eu defendo e com base nestes três objectivos, três pareceres diferentes, é que eu 
desenho o Projecto Curricular. Eu não desenhei o Projecto Curricular só com base nas minhas 
expectativas, foi também com base nas expectativas dos pais dos meninos (...) não um programa 
curricular (...) um Projecto Curricular que desenho. 
 
C- Avaliação no Jardim de Infância  é uma consequência da articulação com o 1º Ciclo. Entregamos a 
ficha de observação e desenvolvimento da criança, não fica no Agrupamento, fica uma cópia no Jardim 
de Infância, fica outra cópia com os pais, mas isso eu faço, porque assim o entendo, e vai uma cópia para 
a Escola; quando os meninos transitam para o 1º Ciclo. 
 
C- Em alguns sítios por onde passei, não existia articulação e como eu era contratada, só por um ano, 
andava sempre a saltar,  era muito difícil. Articulação não é passar uma ficha, ok, passa deste edifício 
para aquele e fazemos articulação! No ano passado, no fim do ano lectivo, eu consegui com as colegas 
do 1º Ciclo fazer uma tentativa de articulação, que era uma coisa com que eu sonhava há muito tempo... 



 18

existiu um projecto, elaborado em conjunto com as colegas do 1º Ciclo, em que os meninos do Jardim que 
iam para a Escola do 1º Ciclo, para lhes facilitar a transição, foram visitar o edifício e uma sala (...) 
acho preferível darmos oportunidade aos meninos de perceber o quê que realmente lá se faz e terem a 
oportunidade de ver, antes de ingressarem no processo propriamente dito. 
 
C-  Em Relação ao 1º Ciclo, todas as propostas até agora feitas, partiram do Jardim de Infância, como é 
lógico... eu acho que já é de praxe, já passei por outros sítios e também era assim e já estive no Alentejo,  
no norte do País e tem sido assim. As Educadoras são aquelas pessoas que têm ideias... de dizer: e se 
fizéssemos assim, ou assim, e se nós nos juntássemos para fazer e depois as colegas, a maior parte até 
adere. O ano passado, eu desloquei-me ao edifício do 1º Ciclo com a proposta de fazermos um projecto 
de articulação, para facilitar a transição dos meninos e existiram colegas que queriam aderir e outras 
que se mostraram mais renitentes. O Executivo achou a ideia interessantíssima, propôs construirmos o 
projecto por escrito, porque ainda estava tudo no domínio da oralidade, daquilo que vamos conversando 
nos intervalos, entretanto nós fizemos e depois concretizamos o projecto. Este ano somos todas de muito 
longe e os Jardins são distantes e dispersos e só nos encontramos uma vez por mês, é mais difícil 
estarmos nesse processo de construção. 
 
C-  preparar os meninos para escolarização! Não, o trabalho que eu desenvolvo na sala não tem esse 
objectivo, tem mais a ver com as capacidades de cada criança, no seu geral. Só que eu acho que lhes 
posso facilitar o processo, eles vão de facto para o 1º Ciclo podem ir conhecer o edifício,  uma professora 
do 1º Ciclo, e ela pode explicar-lhes quais são as regras, antes de eles lá entrarem e isto pode até fazer-se 
informalmente, nós fizemos, o ano passado quatro visitas à Escola do 1º Ciclo. 
 
C- a passagem entre Educador e o Docente do 1º Ciclo, eu faço-o muito bem, nos espaços informais de 
encontro, como por exemplo, a espera por uma reunião ou se vamos tomar um café em conjunto, eu 
aproveito esses momentos para falar dos meninos 
E é assim que eu faço a verdadeira articulação, não entre instituições, entre profissionais que trabalham 
com o mesmo fim, que é ajudar os meninos no processo de escolarização. 
 
C-  eu propus em Conselho de Docentes de Educadores, depois foi levado a Pedagógico e foi aprovado 
nesse Agrupamento esse tipo de avaliação. 
 
C- É-me permitido avaliar como eu..., tenho total liberdade, desde que avalie, o único pressuposto, 
exigência que o Agrupamento faz, é que a avaliação esteja feita, porque não vem depois ver se está bem 
feita, se concorda (...) Apesar de que a grelha, o ano passado, foi para avaliação e este ano a ficha de 
observação também foi para o Conselho Pedagógico, para aprovação, mas no pressuposto de que seria 
aprovada, porque nos dão liberdade para o fazermos, foi mais cumprir um procedimento, foi mais 
cumprir aquilo que a lei exige, que é ser aprovado em Conselho Pedagógico. 
 
C- Considera que as Educadoras se sentem mais valorizadas no seu trabalho, que o seu trabalho é mais 
conhecido pelos outros níveis de ensino (...) Isso é uma pergunta difícil de responder...! (...) estive num 
Agrupamento Vertical que tinha vinte e tal, Jardins de Infância, eu que eu achava que ninguém via o 
nosso trabalho porque era tão grande, tão grande que todas nós nos sentíamos perdidas. Mesmo nas 
reuniões em Conselho de Docentes do Pré-escolar, sentíamo-nos dispersas. É impossível que trinta 
pessoas consigam estar na mesma sala a defender estratégias e até criar um grupo de trabalho efectivo 
porque se pode falar de muita coisa numa reunião, sem ser obrigatoriamente de trabalho. Neste 
Agrupamento em que estou agora, Horizontal, acho que isso é mais possível, porque somos menos. 
 
Com a família: gosto muito de fazer um trabalho muito próximo com os pais e digo isto sempre aos pais, 
que para além do horário de atendimento que é legalmente definido, uma hora semanal, eu estou sempre 
aberta e disponível para conversar com os pais sobre o desenvolvimento dos miúdos (...) o portão da 
escola não pode servir para limitar o que os pais conhecem dos filhos. 
 
D- As crianças são filhos dos pais, mas passam 5 horas diárias comigo, nessas 5 horas diárias (...) é 
importante que os pais conheçam essa realidade que faz parte da vida dos filhos e para mim é importante 
perceber algumas coisas que acontecem em casa, para perceber determinados comportamentos que os 
miúdos têm, para poder jogar com algumas dessas informações, para conseguir, em conjunto com os pais 
ou com as famílias, ultrapassar algumas dessas dificuldades, que estão a acontecer com os miúdos. 
 
D- (…) os pais entram no processo de avaliação, da forma como é pedida a nível do Agrupamento, têm 
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conhecimento através de uma reunião dessa grelha e é-lhes solicitado que a rubriquem, não levam cópia. 
Eu pessoalmente optei, já que essa era uma imposição, por a adaptar à minha forma de avaliar, então 
tive que marcar um dia para dar conhecimento das avaliações,  mas a leitura da grelha, foi quase no 
final. Primeiro tive toda uma conversa com os pais, em que dei a informação toda que eu tinha sobre o 
filho nas diferentes áreas, o nível de desenvolvimento da criança. E depois, a ficha para eles lerem e 
retirarem as dúvidas que eventualmente ainda lhes sobrasse depois de toda a conversa com eles e para 
assinarem. Não é entregue aos pais é só dado para conhecimento, mas fica com a Educadora e é entregue 
depois ao Executivo, uma cópia ao Conselho Executivo. 
 
Com os pares: Já estive, enquanto elemento do Conselho Executivo a discutir com os meus pares, qual 
era a melhor forma de criarmos um documento que faça passar essa informação para o nível de ensino 
seguinte, para o 1º Ciclo. Deveríamos sempre a nível do Conselho Docentes, e isto especificamente na 
Educação de Infância, ouvir os Educadores de Infância e discutirmos. Por exemplo, todas as grelhas, 
todos os documentos, foram primeiro discutidos em Conselho Docentes e depois é que foram aprovados 
(…) e depois tínhamos o hábito de periodicamente, quando na prática começávamos a ver que 
eventualmente aquela grelha tinha que ser revista, voltávamos a levá-la à discussão no Conselho de 
Docentes, para os ajustes necessários. Essa foi a minha metodologia, enquanto estive como representante 
no Conselho Executivo. 
 
Com os outros níveis de ensino: processo de avaliação, da forma como é pedida a nível do 
Agrupamento, através de uma grelha... entregue uma cópia ao Conselho Executivo. 
 
D- Penso que é importante, ainda que seja discutível, que os Professores tenham alguma informação das 
crianças que vão receber, partindo do princípio, que eles vão usar essa informação para criar uma 
informação base do grupo...  que depois possam planificar, não só a parte académica, mas toda a forma 
como vão trabalhar com as crianças, sabendo que grupo é que vão ter nas mãos. 
 
D- Os meninos que estavam a trabalhar comigo no máximo três anos, iriam passar para o 1º Ciclo e eu 
já achava importante fazer ou haver um elo de ligação e já o fazia antes, e agora continuo a fazer.  
 
D- Penso que é importante haver alguma informação que transite, mas que ela não seja demasiado 
detalhada, que seja objectiva, que seja aquilo que nós consideramos básico e importante para quem a vai 
receber conheça à partida alguma coisa...  que possa deixar um espaço de abertura ao conhecimento do 
Professor e das crianças, para que os Professores antes de contactarem com as crianças, tenham uma 
imagem formada de cada uma  baseada numa informação precisa. 
 
D- (…) Ainda há muita gente e às vezes isso entristece-me muito, porque há alguns Educadores que o 
estão a fazer (…) essa articulação,  com o objectivo de escolarizar o Jardim de Infância. E por exemplo, 
de novo o exemplo da grelha, um dos “ses” que eu colocava na grelha de avaliação, que neste momento 
está em vigor no Agrupamento, era essa grelha não dar visibilidade ao que é avaliar no Jardim. 
 
D- portanto, acho que por cada um desses bocadinhos que nós deixámos cair, como seja passar a utilizar 
este tipo de grelhas de avaliação com cruz e muito parecida com as do 1º Ciclo, juntamente com mais 
pequenas coisas, vão tomando uma dimensão em que a pouco e pouco, nós Educadores de Infância e o 
trabalho de JI e dos Educadores de Infância vai-se diluindo e vai começando a ser visto, em termos 
gerais muito próximo do que é o trabalho do 1º Ciclo e vejo com tristeza, que alguns Educadores 
preferem esta opção, por exemplo das grelhas, porque é mais fácil registar (...) Eu acredito que muitos 
desses Educadores, façam uma avaliação como eu faço e como fazem muitos Educadores, que é aquela 
avaliação muito de registo pessoal, 
 
Com a família: os pais dos meus meninos sabem o que eles estão a fazer no Jardim de Infância, eles 
conhecem a rotina diária e o desenvolvimento dos projectos que estão a acontecer, eles vão 
acompanhando porque há sempre uma ligação muito próxima entre o meu jardim e aqueles pais. 
Portanto, eles não precisam de mais nada, eu acho que quem precisa são as outras pessoas. 
 
E- Para os pais, no final do ano, fazer uma espécie de síntese de todas as observações que foram sendo 
feitas durante o ano, nessa tal folhinha, onde só estão identificadas as áreas de desenvolvimento que 
estão previstas nas Orientações Curriculares; a área de expressão oral, a área da matemática, a área  do 
conhecimento do mundo.... E então dentro de cada um desses espaços a Educadora escreve uma síntese 
daquelas coisas que conhece acerca do menino. 
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Com os pares: No início do ano fizemos uma reunião para combinarmos como podíamos desenvolver a 
avaliação a nível Pré-Escolar, até porque era necessário dar conhecimento disso no Conselho 
Pedagógico, para que os outros colegas saibam o que se passa no Pré-Escolar e chegamos a um acordo 
(...) que cada  colega procuraria e encontraria o seu próprio modo de registar a avaliação (...) quer seja 
numa ficha própria ou num caderno, ficou de facto ao critério de cada uma. 
 
Com os outros níveis de ensino: a Educadora escreve uma síntese daquelas coisas que conhece acerca 
do menino, para numa reunião, no final do ano, em conjunto com os Professores do 1º Ciclo, conversar 
com eles acerca disso (…) a ficha não é feita por encomenda, a ficha é para que não haja confusão, a 
ficha não tem cruzinhas, não tem satisfaz, nem não satisfaz, ou satisfaz pouco, nem aquelas incógnitas, 
que nem se percebem para que é que são, não. A ficha tem o objectivo de fazer a transição para o 1º 
Ciclo sim, como também está preconizado nas Orientações Curriculares, dando um conhecimento aos 
colegas daquilo que nós sabemos sobre as crianças e sobre o nosso conhecimento, do que elas são 
capazes de fazer, não valorizando as limitações delas, para que não haja preconceitos no início do ano 
escolar. Só no final do ano é que se formaliza a tal ficha para fazer a passagem do testemunho aos pais e 
aos colegas do1º Ciclo 
 
E- (…) a última reorganização escolar originou isso, trazem experiências diferentes, por exemplo, quanto 
à avaliação, há colegas que vinham habituadas a preencher uma ficha que lhes era dada pelo Conselho 
Executivo. Mas aí eu penso que entra a Educadora que está no Conselho Executivo, que tem um papel a 
desempenhar na gestão. A Educadora pode por exemplo, a esse nível, fazer um  trabalho cooperado com 
as colegas e chegar assim a uma decisão. No nosso caso, no início do ano, combinamos como é que 
podíamos fazer a avaliação, não houve nenhuma ficha imposta pelo Conselho Executivo e a nossa 
proposta de avaliação foi levada a Conselho Pedagógico pela Coordenadora do Pré-Escolar que está a 
representar os interesses das Educadoras e não havia nada a dizer, o que ela foi lá fazer, foi dizer aos 
colegas como é que se ia fazer a avaliação no Pré-Escolar e não foi questionado sequer, logo foi dar a 
conhecer. 
 
E-  (…) o Ministério da Educação que não vem ao Jardim de Infância e não sabe o que é que cá se passa, 
então precisa de papeis para ter provas de que a avaliação se faz no Pré-Escolar (...) Precisam, se 
calhar, os outros professores que também não conhecem, apesar de nós, com a realidade dos 
Agrupamentos, estarmos mais em contacto com Professores de diferentes níveis. 
 
E- E mesmo a questão de estarmos todos no mesmo organismo, numa mesma unidade orgânica onde, por 
princípio deveria haver uma aproximação entre as pessoas..., começa a acontecer, começa a haver mais 
conhecimento das Escolas em relação aos Jardins e vice versa, mas ainda há muito desconhecimento! 
Sobretudo da maneira como as coisas são feitas (...) porque não há uma prática de se visitarem, de se 
reunirem em comum, ou seja, entre pares.  Quando digo pares é entre Educadores e Professores, não há 
muito essa prática. Começa a haver nos Jardins do meu Agrupamento, sobretudo as colegas que estão em 
Jardins próximos das E.B.1 reúnem de facto, fazem Conselho de Docentes em conjunto..., e aí tem que 
haver conhecimento de práticas. Os Jardins que estão isolados das Escolas, continuam isolados à mesma 
e as Escolas a mesma coisa. 
 
E- (...) Depois há o trabalho no directo que as próprias educadoras assumem e que dão visibilidade de 
outra forma, vindo para a rua, fazendo exposições, comunicações (…) temos um site e eu estou sempre a 
pedir que nos mandem notícias para o site e para o jornal do Agrupamento porque é uma maneira de 
divulgar o que se faz ao nível do Pré-Escolar 
 
E-  há muito desconhecimento; não vou dizer também que não se conhece o trabalho do Pré-Escolar, mas 
eu cada vez me surpreendo mais com os Professores, em relação ao desconhecimento do nosso trabalho! 
Já não se justifica! E mesmo a questão de estarmos todos no mesmo organismo, numa mesma unidade 
orgânica onde, por princípio deveria haver uma aproximação entre as pessoas, começa a acontecer, 
começa a haver mais conhecimento das Escolas em relação aos Jardins e vice versa, mas ainda há muito 
desconhecimento!  
 
E- Considera que o Conselho Pedagógico poderá ser um espaço para uma cultura de pares, para um 
colectivo (…) Ah... poder pode, mas não é, deveria ser. Por exemplo, uma coisa que se podia discutir era 
a realização de projectos transversais a todos os níveis de ensino, é claro que há poucos, no meu 
Agrupamento há alguns, e isso é muitíssimo importante, quando os projectos são transversais, dão muita 
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visibilidade (...) temos um projecto ao nível do Livro e, de facto, a coordenadora da biblioteca está a 
trabalhar com as educadoras, há um outro projecto da hora do conto, dinamizado na E.B.2/3 para os 
Jardins de Infância e para as Escolas do 1º ao 3º Ciclos. Ora, quando as Escolas e os Jardins vêm à sede 
do Agrupamento, pelo menos os outros, dão conta que nós existimos e, essas acções têm visibilidade nos 
trabalhos que as crianças produzem, os textos dão sempre espaço a uma exposição comum, e portanto, 
dá para os colegas perceberem o que se faz ao nível do Pré-Escolar. 
 
E- (…) para se dar a conhecer os assuntos do Pré-Escolar é difícil, há sempre aquele vício de, nas 
reuniões de Conselho Pedagógico se discutirem sempre as coisas da E.B.2/3, há muito pouco espaço 
para se discutirem as coisas pedagógicas  de outros níveis de ensino, e depois quanto mais pequeninos, 
menos direitos temos, e menos tempo de antena temos, a não ser que o representante do Pré-Escolar, seja 
uma pessoa que gosta muito de falar e monopolize o tempo de antena senão, não tem muito espaço para 
se fazer ouvir. Burocraticamente, haver um elemento representante do pré-escolar no Conselho 
Pedagógico, é pouco, mas é um meio de difusão (...) no caso do meu Agrupamento, eu estou no Conselho 
Executivo e não há mais, e depois há uma outra representante do Pré-Escolar na Assembleia da Escola, 
mas que reúne uma vez por trimestre (...) o espaço de participação é muito pouco, depois temos que 
inventar estratégias de participação não burocrática para dar visibilidade ao trabalho e aí entra a 
educadora que está no Executivo e entra o trabalho das colegas, mais concretamente, da prática nos 
Jardins de Infância. 
 
E- No que diz respeito ao Agrupamento, penso que a questão de sermos poucos, não é por aí que se tem 
pouca visibilidade. O que acontece é que a Escola E.B. 2/3, como é maior, tem maior número de alunos e 
professores, o que quer dizer que também, se calhar, tem maior número de problemas e então há sempre 
mais espaço para que se tratem esses problemas e, se calhar, ficamos a perder, porque os Educadores, 
como somos poucos não temos tantos problemas, o que  não quer dizer que não tenhamos problemas 
grandes, mas as reuniões já são tão extensas e normalmente até já são desdobradas, e acho que no fim há 
um cansaço, ao fim de duas, três sessões, que as pessoas já não conseguem dizer nada e  problemas como 
o funcionamento das cantinas do Pré-Escolar, que têm implicações pedagógicas, nunca há tempo para 
discutir isso no Conselho Pedagógico, ou por exemplo os problemas dos prolongamentos do horário. A 
sede do Agrupamento, não sabe que há problemas a esse nível, e que precisavam da implicação de outros 
colegas dos outros níveis de ensino, para se perceber muita coisa e para ajudar a resolver. E pode não 
haver essa sensibilidade, porque não há espaço para isso, para se falar das coisas. Se não houver espaço 
no sítio próprio e no órgão próprio, que é o Conselho Pedagógico, não há outro espaço de participação, 
porque as Educadoras fazem o trabalho delas e têm uma representante democraticamente eleita pelos 
Educadores; não passa disso, é limitativa. 
 
Com a família: forma de conhecer aquele grupo através dos pais, através de reuniões, através de festas, 
através do primeiro encontro. Há primeiro um contacto, principalmente durante o primeiro período... que 
se atende àquilo que os pais dizem e perante isso faz uma avaliação da criança mais contextualizada, 
incluindo a família. 
 
F- temos quatro reuniões ao longo do ano em que os pais tomam conhecimento do trabalho que as 
crianças fazem dentro do Jardim de infância. Essa informação é verbal, é o nosso testemunho de 
profissional, e depois no início do ano, é dado a todos os pais o plano anual de actividades, o que nos 
propomos fazer com os meninos ao longo do ano. Os pais sabem o que vamos fazer, quais são os 
objectivos e também sabem que tipo de competências nós pretendemos desenvolver com eles. É muito 
mais fácil para eles, tendo esse documento na mão; “olha eles agora estão a fazer isto e ...” Nós nessas 
reuniões, tudo é explicado. Há documentos onde podem verificar isso, nos tais portfólios, nos tais 
trabalhos que eles têm, os próprios pais participam e apercebem-se da importância que têm determinadas 
actividades. 
 
F- A avaliação externa é geralmente feita por inquéritos à própria comunidade, não fica só pelos pais, 
fica nos contactos que tem com o Presidente da Junta, com a Câmara Municipal... há uma avaliação de 
todo um trabalho que foi feito naquele espaço, naquele Jardim. Avaliação externa pela própria 
instituição, como é aquela instituição na comunidade: o que os pais acham do Jardim, se acham 
importante as crianças estarem no Jardim, como é que as crianças se sentem, o que levam para casa, o 
que elas contam. isso é uma avaliação externa e depois há uma avaliação interna, o que se faz no Jardim 
e como as crianças se sentem. 
 
F- faz parte do início do Pré-Escolar, o Pré-Escolar sempre trabalhou para a comunidade, para os pais, 
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para os vizinhos. Os Educadores eram mais estranhos até para os próprios pares 
 
Com os pares: Foi decidido por Conselho de Docentes, fazemos uma planificação por período e depois 
vamos avaliar as actividades propostas pelo Plano Anual de Actividades. 
 
F- há uma reunião de Conselho de Docentes, que é mensal e uma reunião de Pedagógico. Na reunião de 
Conselho de Docentes eu vou transmitir tudo aquilo que se falou em termos de Agrupamento, vou 
transmitir ao meu grupo de trabalho que são todos os Educadores do Pré-Escolar. Há um grande 
intercâmbio: tudo o que elas me dizem, problemas, situações, conflitos… eu transmito, eu sou o elo de 
ligação entre o profissional e o Órgão Central que é muito importante, anteriormente não existia (...) foi 
uma forma de dar mais voz ao Pré-Escolar, isso não tenho dúvidas nenhumas. 
 
Com os outros níveis de ensino: No nosso Agrupamento, cada Educadora, faz o seu Projecto Curricular 
de Sala, tem de o entregar logo nos finais de Setembro, como a planificação do 1º período no Conselho 
Executivo, à nossa Vice-presidente, que é coordenadora do Pré-Escolar e em Janeiro tem que entregar 
uma avaliação do seu trabalho, que fez durante o1º período. Quem determina o que é avaliado e como, é 
o Plano Anual de Actividades que é feito pelo Agrupamento e dentro do Agrupamento, cada nível de 
ensino, tem a sua própria planificação baseada no geral. 
 
F- O que mudou… penso que tínhamos uma certa falha, fazíamos muitas actividades, excelentes, as 
crianças desenvolviam-se muito, mas registávamos pouco, fazíamos no sentido de desenvolver 
determinadas competências, só que não as transmitíamos… uma certa obrigatoriedade em registrar, 
aquilo que se faz, como se faz, o que vamos mudar, como vamos fazer para a próxima vez e isso é muito 
importante. 
 
F- A partir do momento em que saiu… penso que foi o Decreto 115/ 98 e está lá tudo contemplado, tem 
que haver muita articulação com todos os níveis de ensino. 
 
F- em relação à articulação, ainda temos muito que caminhar. Eu acho que já se deu um grande passo. 
Eu pelo menos já estou neste agrupamento há seis anos. E acho que realmente neste momento acho que 
estamos a ir no bom caminho. Acho que o Pré-escolar… já desde há três anos que temos sempre menções 
de mérito no fim do ano, por todo o trabalho que desenvolve, realmente conseguimos, porque eles têm 
sempre aquela coisa de nos dizer “Ah! Mas vocês não têm programa para seguir…” têm sempre essa 
desculpa, mas começaram a aperceber que realmente tem que articular mais connosco… uma articulação 
dos dois lados… tem que haver essa vontade da parte do Pré-Escolar e da parte do 1º Ciclo, do 2º e do 3º 
Ciclo. Nós tentamos, por exemplo…nós vamos muitas vezes à Escola Sede... há uma articulação, não é 
ainda a ideal, mas já conseguimos muito que não se conseguia, por exemplo, aqui há três anos atrás. 
 
F- aqui há três anos atrás... vivíamos muito isoladas, não havia transmissão do nosso trabalho, as 
pessoas não o conheciam, ele era invisível, a partir que entramos no agrupamento, ele tem que ser 
visível. Quando pedem, o Pré-Escolar tem propostas para o plano anual de actividades, para o Projecto 
Curricular, para o Projecto Educativo. Neste momento eu acho se trabalha já muito em equipa, há muito 
intercâmbio, já há muita articulação, porque houve um trabalho todo para trás. No sentido de nós nos 
metermos também. Mas penso que os agrupamentos foram importantes. Houve quase como uma 
obrigatoriedade de aceitar um Educador. Tinha que ser, a lei assim o diz. Eu penso que passou por uma 
lógica de subordinação, não tenho dúvidas disso. 
 
F- Mas acho que as pessoas começaram a aperceber-se que era fundamental. Eu para pegar nesta 
criança tenho de conhecer o que está para trás. Isso a gente notava muito… Eu lembra-me os meus 
primeiros anos de Educadora, em que ninguém queria saber quem era aquele menino, de onde ele tinha 
vindo, como é que ele era... ninguém sabia! Aquele menino não vinha de casa, aquele menino tinha 
estado três anos num Jardim-de-Infância! Agora há uma certa articulação…entre o Jardim-de-infância e 
o 1º, 2º e 3º Ciclos. 
 
F- Compreendem perfeitamente o facto de a avaliação no Jardim-de-Infância ser totalmente diferente e é 
bem acolhida (...) a Coordenadora do 1º Ciclo o que ela diz é que é um bom testemunho, o que nós 
fazemos ao final de cada ano, aquela conversa com o professor do 1º Ciclo, mostramos os trabalhos dos 
meninos, damos a conhecer como é a criança, mais, integramos um bocado a criança até na própria 
turma e eles acham isso excelente, aquela articulação entre o Pré-Escolar e o 1º Ciclo. 
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F- Mesmo essa avaliação formal, ente aspas, porque não acho que seja, é feita no final do ano com o 
professor que vai receber aquele grupo de crianças que vem deste Jardim, ou daquele ou daquele (...) 
temos sempre uma primeira reunião em Setembro com todos os colegas do 1º Ciclo que vão receber (...) 
as crianças que vão para o 1º Ciclo, em que nós temos todo o dossier da criança temos essa grelha de 
competências que tem mais a ver com o perfil desejado, entre aspas, que nós falamos oralmente com o 
professor do 1º Ciclo e falamos de cada uma das crianças mediante os trabalhos, esse tal Portfólio, os 
trabalhinhos que eles fizeram livres durante o ano (...) Essa grelha é descritiva a educadora descreve, faz 
uma observação… qualitativa…E é oral com o professor: “esta criança tem estas competências e estas e 
estas” (...) mais para ele conhecer melhor aquela criança quando a receber e saber que ela esteve três 
anos naquele Jardim e que houve determinadas competências que ela já adquiriu. 
 
F- Quem determinou essa grelha foi o Pré-Escolar, foi construída pelas educadoras todas do Pré-
Escolar. Temos uma grelha standard que usamos todas e que vamos reformulando, também não quer 
dizer que seja sempre a mesma. Este ano estamos a reformulá-la porque achamos que há determinadas 
coisas que deveríamos mudar e estamos a mudar. Tem muito a ver com autonomia, participação, 
oralidade (...) para dar a conhecer ao professor do 1º Ciclo quem é aquela criança num primeiro 
impacto, o que é que ela já sabe.  
 
F- no último Conselho de Docentes, todos os anos se faz um Projecto Curricular geral, de agrupamento, 
em que estão presentes todos os níveis de ensino... faz-se o plano anual de actividades, mediante esse 
grande tema. Estamos todos a trabalhar para esse Projecto, geralmente, ele visa atingir as grandes 
carências do Agrupamento. 
 
F- Houve uma feira na EB 2,3, que é escola Sede, em que foram todos os Jardins, todas as Escolas do 1º 
Ciclo, toda a gente participou, toda a comunidade: os pais, os avós, os Presidentes da Junta, elementos 
da Câmara Municipal... Isso já é feito em Conselho de Docentes, nós temos de planificar as actividades 
que vamos ter e que estão contempladas para aquele período. 
 
F- O Pré-Escolar sempre trabalhou para a comunidade (...) nós dávamos mais a conhecer o nosso 
trabalho à comunidade local onde estava inserida a instituição, que propriamente aos outros níveis de 
ensino, há agora uma maior abertura e uma maior possibilidade de mostrar aquilo que somos, que 
fazemos, quem somos. Acho que há receptividade. No início houve ali..., que é normal, era um nível de 
ensino desconhecido…, tivemos que nos impor. Mas acho que nos aceitaram muito bem, principalmente o 
2º e o 3º Ciclo, porque o nosso agrupamento é constituído por professores muito jovens, todos com filhos 
pequeninos e (...) trouxeram os filhos para os nossos Jardins. Só mostra que o trabalho dos Jardins de 
Infância foi valorizado, onde? No próprio Conselho Pedagógico, porque ao nós lá irmos, ao irmos à 
escola Sede, ao mostrarmos o nosso trabalho, toda a comunidade da própria escola Sede verificou qual 
era o trabalho que fazia o Jardim de Infância, isso foi muito importante e muito rico. 
 
 
IDENTIDADE  
A- (…) os Agrupamentos constituíram uma forma de maior proximidade entre os Jardins de Infância e os 
outros níveis de ensino? (…) Eu acho que isso é um trabalho que tem que ser construído, sobretudo pelas 
Educadoras, porque nós é que estamos a entrar, a invadir, que é o que sentem muitos, a casa deles, que 
estava quietinha com x pessoas, a funcionar direitinho e de repente!  
 
A- a habituar a ver a nossa presença nos espaços deles e começam a suscitar as perguntas, a 
curiosidade, o querer saber mais acerca do papel da Educadora. Começam a vê-la de uma maneira 
diferente e começam até a vir ter connosco (...) 
 
A- Eu gostei, gostei de entrar num Agrupamento, gostei Profissionalmente, acho que ganhamos com isso, 
só não ganhamos se não quisermos, porque em termos de recursos, em termos de contactos com os outros 
graus de ensino, foi um meio ou é um  meio, para eles começarem a compreender e a conhecer mais o 
trabalho de Jardim de Infância, que é igual ao deles, só com uma faixa etária mais nova. 
 
A- (…) os tempos de avaliação para nós, avaliação, reflexão, planificação, as pausas que os outros graus 
de ensino têm, nós devíamos tê-las também, era muito importante para quem faz avaliação, para quem 
não a faz, para a começar a fazer (…) tinha aquela altura, aqueles dias e reflectia, acabava por reflectir 
e encontrava a sua avaliação, nem que fosse a sua própria avaliação, porque dão-nos tantos modelos, 
que não têm nada a ver connosco, nem com o modelo que a gente está a trabalhar! (…)  A Educadora é 
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tão séria como outro profissional qualquer, o que precisa é de tempo para sentir que a sua profissão é 
séria também e esses momentos, que nos estão a ser tirados e que nos levam à revolta, fazem com que a 
gente nunca pare,  para reflectir, para  melhorar, para avaliar, melhor, pior, encontrar o seu meio de 
falar da criança. Porque se for perguntar a uma Educadora, aliás a primeira coisa que uma Educadora 
lhe faz, quando fala com ela, é começar a dizer, este menino diz isto, faz aquilo, já vai ali sozinho, as 
proezas que aquela criança faz. 
 
B- (…) sendo que há sempre vozes resistentes ao processo, da anulação da especificidade do sector, isto 
reflecte-se também no campo de um outro órgão, que é o Conselho Pedagógico, quando estamos  
reunião(...) desde o 1º ano de escolaridade até o 9º ano de escolaridade 
 
B-  neste Conselho Pedagógico já reflectiram da pertinência desta avaliação para a construção do seu 
conhecimento sobre o que é a Educação de Infância, e sobre a valorização que começa a ter, para esses 
colegas, a Educação de Infância no Sistema Educativo Português e no desenvolvimento da criança, ou 
seja, a forma como nós narramos e traduzimos os resultados das nossas avaliações, ou seja, o texto evoca 
o pretexto. E o pretexto da avaliação é significado pelos outros professores é atribuído um sentido à 
Educação de Infância 
 
B- Estes instrumentos de avaliação não foram muito fáceis de construir, não foram pacíficos na sua 
construção, considerando as várias identidades profissionais em presença. E quando falo das identidades 
profissionais em presença, falo, naquilo que está implícito que são a diversidade das formações iniciais, 
a diversidade das práticas pedagógicas e fundamentalmente, a forma diversa como cada Educador vê o 
mundo e vê a educação, ou seja, aquilo que eu designo de cosmovisão ou de cosmovisões que são 
diferenciadas. E houve aqui o apelo a pontos de encontro que permitissem a construção desses 
instrumentos. Isto foi um processo longo, um processo de grande reflexão e de grande de discussão mas 
finalmente o produto aconteceu. 
 
B- (…) cada vez mais as pessoas têm alguma dificuldade em aceitar desafios mais amplos, e essas 
discussões sobre o que aconteceu, sobre o que acontece, sobre o que gostávamos que acontecesse, 
implica uma reflexão no campo da forma, das práticas pedagógicas ou educativas mas também da forma 
como vemos ou gostaríamos de ver a educação, a definição das políticas educativas, para ter uma 
reflexão crítica sobre as políticas. 
 
B- Temos permanentemente medo de sermos avaliados nas representações que cada um constrói de si e 
cada vez mais, a engenharia das políticas educativas apela a um campo de competição e muito menos de 
cooperação, as práticas são pouco partilhadas, ou então só se partilha quando elas têm uma visibilidade 
espantosa e todos ficam surpreendidos com elas, ou seja, partilhamos muitos sucessos, não partilhamos 
as dúvidas e partilhar a dúvida é fundamental à reformulação das práticas, ao pensar alternativas, ao 
pensar a mudança. 
 
B- Eu sou uma pessoa favorável à constituição de Agrupamentos Verticais, porque eu penso a educação 
num todo e não a educação constituída por várias partes, onde as várias partes dialogam, e neste 
Agrupamento, apesar de algumas resiliências que existem e que não são tão pontuais quanto desejado, 
temos conseguido que se crie a possibilidade de uma cultura profissional, onde exista uma 
inteligibilidade comum entre as várias partes, daí o desafio à construção do Projecto Curricular do 
Agrupamento. Para mim é uma convicção de que há vantagens para todas as partes, neste encontro, onde 
aprendemos a conhecer aquilo que é desconhecido, que nos amedronta ou que nos cria reservas ou sobre 
o qual construímos estereótipos. Ou seja, ao Educador de Infância, que no âmbito do Sistema Educativo 
se constitui como uma minoria profissional, é-lhe dada a possibilidade, pela sua inclusão nesse espaço 
colectivo mais amplo, de se afirmar na sua profissionalidade e de tornar visível as suas práticas 
educativas e pedagógicas, assim como, a valorização e o reconhecimento que é suposto que se atribua e 
que as partes já atribuem à Educação de Infância como texto e pretexto do desenvolvimento das crianças. 
 
B- Eu quis ser Educadora e eu fui-me construindo Educadora de Infância num espaço de grande 
gratificação pessoal e profissional e social. Porque a minha prática educativa e pedagógica não se 
circunscreve ao espaço, e ao tempo estrito da sala do Jardim de Infância, com o grupo das crianças mas, 
partilha-se e constrói-se com as famílias das crianças e com a comunidade onde eu trabalho. E esta 
forma de intervir sócio-educativamente para mim, enquanto, Educadora de Infância, transcende o campo 
da afirmação profissional estrito e alarga-se para o campo da intervenção educativa global e mais 
abrangente. 
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B- Não é uma percepção, é mais, uma reflexão factualizada, os Educadores tendem na actualidade a 
desmerecer o campo da sua intervenção sócio-educativa e em valorizar mais o espaço e o tempo da sala 
de actividades com o grupo de crianças, cada vez mais reconheço dificuldades na devolução dos 
Educadores à comunidade, ou seja, na construção de um colectivo comunitário, do qual eles fazem parte. 
A escola não existe num vazio social, a escola existe num contexto comunitário, e parece-me redutor o 
Educador de Infância abdicar desta dimensão, que é a sua intervenção social, no contexto onde está a 
exercer a sua profissão. 
 
C-  (…) esta questão de nós sermos profissionais de educação e de haver a tentativa de há uns anos esta 
parte sermos todos iguais. Mas isso, eu acho que é um erro crasso, que de certa forma nós estamos a 
permitir, porque não temos lutado pelo nosso estatuto. Agora fala-se muito de Estatuto de Carreira 
Docente e não se fala do Estatuto dos Educadores de Infância, ou seja, nós não somos Professores do 1º 
Ciclo, não somos Professores do 2º Ciclo, não somos Professores do 3º Ciclo, nem Professores da 
Faculdade, nós somos Educadores de Infância. 
 
C- Conseguirmos efectivamente um grupo que defina estratégias e objectivos de trabalho, que se 
identifique e tenha uma identidade profissional colectiva onde trabalhamos todas para um fim comum e 
portanto, nós perdemos peso e perdemos valor perante os outros Ciclos ou até perante os pais. 
 
C-  este ano lectivo tenho voz individual, nós temos voz enquanto Conselho de Docentes do Pré-Escolar 
(...) Nós, no Agrupamento Horizontal, temos dois Conselhos de Docentes, o primeiro é o Conselho de 
Docentes dos Educadores de Infância, o segundo é o Conselho de Docentes geral, em que estão 
inclusivamente os representantes dos Conselhos de Docentes. Neste Conselho Geral, nós temos voz no 
que diz respeito aos nossos assuntos específicos do Jardim de Infância todos nos ouvem, mas quando são 
questões gerais, que dizem respeito, imaginemos ao Projecto Educativo, a questões do Agrupamento..., 
ou da Educação na totalidade, aí já é diferente! Primeiro estamos em desvantagem numérica, e se formos 
a votos, somos desvalorizadas. Eu defendia muito mais um voto de qualidade, isto é, o 1º Ciclo vota com 
um voto, o Jardim de Infância vota com outro e aí estaríamos em igualdade de circunstâncias, porque 
assim estamos sempre em desvantagem. Há muito mais Escolas do que Jardins, logo mais Professores do 
que Educadoras e perdemos sempre por isso. 
 
C- há espaço para falar da Educação de Infância e para nos darmos a conhecer (...) Depende dos 
Agrupamentos! E só quando nós funcionamos como grupo é que conseguimos ter voz activa nos 
Conselhos Pedagógicos, nos Conselhos de Docentes e Assembleias. Só quando nós lutamos no mesmo 
sentido e com consciência da nossa identidade, que é uma identidade muito específica, é que conseguimos 
levar a água ao nosso moinho. Se nós continuarmos a fazer fichas iguais ao 1º Ciclo, a fazer grafismos, a 
fazer letrinhas, e mais a avaliar parecido com eles, aí ficamos iguais ao 1º Ciclo e depois não podemos 
defender aquilo em que acreditamos. Acredito e defendo uma Educação de qualidade e isso para já não 
tenho conseguido, eu tenho episódios de qualidade, não tenho Educação de Qualidade. Não tenho 
instalações adequadas, não tenho nada. As razões são várias, ou porque são as instalações, ou porque 
não tenho Auxiliar, ou porque... 
 
C- Eu acho que progressivamente, em termos de Ministério da Educação, em termos de orientações da 
DREN, de orientações de CAES, que nos têm castrado progressivamente (...) Se todos os anos mudam as 
orientações em relação à prática pedagógica, como posso construir um fio condutor da minha prática! 
Eu não estou de falar de deformações profissionais, mas sim de termos tempo para a adaptação a um 
processo e construirmos dentro desse processo a melhor forma de atingir os objectivos. 
 
C- Se nós não temos um único Sindicato como vamos ter uma identidade colectiva? Se nós não temos 
identidade colectiva, dentro de um Agrupamento, como é que vamos tê-la a nível Nacional ou até mesmo 
a nível do CAE..., é impossível! 
 
C- Qual é o seu grau de satisfação na profissão?... Eu não sei responder...., ah..., ah..., porque é assim, 
desde que eu comecei a trabalhar que digo: para o ano vai ser melhor! Porque para o ano penso, vou 
construir grelhas diferentes, vou avaliar de outra forma, vou ter outra prática de melhor qualidade, para 
valorizar a Educação de Infância. Todos os anos tento mudar, e saio desiludida! Ou porque não consegui 
encontrar os documentos adequados, ou porque no Agrupamento eu não posso fazer aquilo que eu 
defendo, ou porque no Conselho de Docentes eu não tenho voz, ou porque eu defendo aquilo que mais 
ninguém defende. Pode acontecer! Eu posso querer uma educação de qualidade e pode haver quem 
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queira ir para casa cedo, também acontece! Há sempre qualquer coisa que me deixa insatisfeita e todos 
os anos eu digo, para o ano vai ser melhor, mais ainda não encontrei esse ano. 
 
D- por cada um desses bocadinhos que nós deixámos cair, como seja passar a utilizar este tipo de grelhas 
de avaliação com cruz e muito parecida com as do 1º Ciclo, juntamente com mais pequenas coisas, vão 
tomando uma dimensão em que a pouco e pouco, nós Educadores de Infância e o trabalho de JI e dos 
Educadores de Infância vai-se diluindo e vai começando a ser visto, em termos gerais muito próximo do 
que é o trabalho do 1º Ciclo e vejo com tristeza, que alguns Educadores preferem esta opção, das grelhas 
(...) à  avaliação muito de registo pessoal. 
 
D-  somos muitos Educadores novos, neste actual Agrupamento. Só tivemos a opção de escolher, decidir 
por votação, entre aquelas duas grelhas que nos foram apresentadas, qual era a que passaria a vigorar a 
partir daquele momento. Não achei que funcionasse muito bem, porque se estávamos muitos educadores 
novos no Agrupamento, se vamos ter que começar a funcionar com ela e não tivemos oportunidade de 
criar alterações, de todo me parece que esta grelha nos diga alguma coisa. 
 
D- (…) neste Agrupamento, o CD é um grupo muito grande, somos 19 Educadores e o que acontece, é 
que a reunião são duas horas e normalmente ultrapassa,  onde são trabalhadas outras coisas, que não 
esta abertura de espaço, para eu colocar as minhas dificuldades, dificuldades a nível de funcionamento, a 
nível de sala. 
 
D- (…) porque é uma regra do Agrupamento (…) Isto tem a ver com um funcionamento, não um 
funcionamento meu, enquanto Educadora, relação Educadora e criança, mas tem a ver com uma 
estrutura que está por trás em termos do que é ou não é, função do Educador nesta dimensão. 
 
D- existiram alterações às práticas do Educador a partir do momento em que estou em Agrupamento, há 
regras. São umas regras de um grupo de pessoas, que pode ser mais ou menos democrático e desça às 
bases para ouvir os diferentes elementos, antes de criar as regras. Se assim for, a regras que são criadas 
dizem respeito ao funcionamento e às necessidades de cada Educadora na sua prática. 
 
D- (…) presentemente a regra mantém-se, as Educadoras que entraram de novo não foram ouvidas. Não 
consideraram que era ou não era importante, por exemplo..., actuar nesta situação ou quem diz nesta, diz 
numa série de regras, que dizem respeito àquele Agrupamento. 
 
D- Venho de um Agrupamento anterior onde as regras, algumas delas, não tinham nada a ver com estas, 
não digo que sejam completamente contrárias, mas que são diferentes. Quem estava no outro 
Agrupamento, onde eu estive, tinha que estar sobre a alçada dessas regras e tinha que de alguma forma 
as fazer cumprir, cumpri-las, tal como agora, neste Agrupamento, onde eu estou, há regras que eu tenho 
que cumprir concorde ou não concorde, estão estabelecidas de uma forma geral é o CE que diz como 
essas regras podem ser. 
 
D- (…) relativamente à grelha que está a ser agora aplicada, no Agrupamento onde eu estou, eu não 
concordo com a grelha. Declarei que não concordo, ficou em acta... quanto à grelha de avaliação, foi 
votada por maioria uma grelha e é essa que está a ser utilizada e é essa que eu tenho que cumprir, apesar 
de não concordar com ela. Isto era uma grelha. Há outras situações em que são ouvidas as bases, há 
outras em que a regra surge, sem que sejamos ouvidas, nesse sentido, eu penso que, de alguma forma, 
nós perdemos a nossa autonomia enquanto Educadores, se há Agrupamentos em que ainda não se ouve 
muito a base (…) a base refiro-me a nós que estamos no terreno. Se os Coordenadores de Departamento 
ou de CD, antes de qualquer decisão ser tomada, se ouvirem quem estão a representar com as questões 
levadas a Pedagógico e sejam discutidas e daí, é que seja criada a regra, não estamos a perder tanto a 
nossa autonomia, não podemos estar cada uma a trabalhar para seu lado de uma forma muito díspar. Há 
Agrupamentos em que isto acontece, há alguns em que não acontece nada, as decisões são tomadas pelos 
órgãos de gestão sem que nós saibamos o que está a acontecer, quando nos chega a informação, já nos 
chega como concretizada, aí sim estamos a perder a nossa autonomia, concordemos ou não 
concordemos, está decidido e ponto final. 
 
D- Nos Agrupamentos por onde eu passei há sempre um representante do Pré-Escolar no CP ou no CD 
(...) tenho conhecimento de que existem alguns Agrupamentos, existiam até pelo menos há um, dois anos 
atrás, situações em que no CE não havia representante da Educação de Infância e isso incomodou-me 
saber, porque a lei prevê que haja obrigatoriamente um representante da Educação Pré-Escolar no CE. 
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Não havia representante porque os candidatos às listas ou ao cargo no CE entendiam que o número de 
Educadores de Infância era reduzido e que não justificava haver um elemento no CE, era suficiente haver 
um elemento como assessor. Isso foi levado ao parecer dos Educadores e que os Educadores tenham 
concordado, isso foi uma coisa que me chocou muito, que haja alguém a pensar que não é necessário 
haver um representante no CE porque há poucos Educadores, já me incomoda, mas pensar que há 
Educadores que concordam com isto e que se deixam representar por um outro elemento doutro grupo de 
educação, seja do 1º Ciclo, seja de outro... estamos a falar é de alguém, que não é do mesmo sector e não 
sendo do mesmo sector, obrigatoriamente não tem conhecimento do que é ser Educador de Infância e da 
realidade dos Educadores de Infância. Por muito esforço que faça em representar, nunca pode 
representar muito bem uma coisa da qual não faz parte, estou a falar de uma realidade que é vivida por 
nós Educadoras e que essa realidade vivida não pode ser substituída por alguém que ouve falar. 
 
D- Na minha primeira experiência, no meu primeiro Agrupamento, aí posso ser um bocado suspeita, 
porque eu fazia parte do CE. Eu fiz parte de um grupo de trabalho, que criou um Agrupamento logo por 
base Vertical, desde o JI até ao 3º Ciclo, tínhamos muito uma perspectiva de articulação de base, 
partimos muita pedra, tivemos que nos esforçar muito e lutar muito para fazer entender que cada nível de 
ensino tinha a sua importância e a sua especificidade. Nomeadamente esse esforço foi muito grande para 
o JI e 1º Ciclo sem dúvida, porque a tendência é os colegas do 2º e 3º Ciclo acharem que os níveis de 
ensino anteriores, que no fundo têm um peso muito relativo, então no que diz respeito às Educadoras, já 
não se vive naquela época em que se acha que a Educadora só entretém meninos, mas ainda se pensa que 
nós só brincamos com meninos. 
 
D- Lembro-me que vários colegas do 2º e 3º Ciclos me abordaram, enquanto representante da Educação 
de Infância, para saber o quê que era isso das OC. Era um esforço que nós fazíamos a nível do CP, a 
colega que estava a representar a Educação de Infância no CP e eu enquanto representante da Educação 
de Infância no CE, era fazer-lhes entender que nós, no nosso trabalho, era através da brincadeira com os 
meninos que se trabalham determinados objectivos, não estamos a entreter meninos, foi partir muita 
pedra, para fazer com que os outros níveis de ensino percebessem a nossa forma de trabalhar, a nossa 
forma de avaliar e o quê que é o nosso trabalho. Para algumas pessoas é um bocadinho complicado, ou 
já têm filhos e tiveram que passar pelo Jardim e têm alguma sensibilidade ou então acham que nós somos 
meros entreteiners, digamos assim e portanto, houve todo um trabalho que foi preciso fazer. Penso que os 
Agrupamentos Verticais, a serem bem trabalhados e a funcionar na verdade naquilo que se propõem, são 
um bom espaço para que os outros níveis de ensino percebam, o que é o funcionamento e a actividade do 
Educador de Infância, ou seja o funcionamento de um JI e a actividade do Educador de infância. 
 
D-  se eu estivesse outra vez a escolher a profissão, voltava a escolher ser Educadora de Infância, porque 
continuo a achar que é uma profissão que nos preenche em muito e continuo a achar pela relação que 
tenho com as famílias, pelo trabalho que procuro fazer com as famílias, que o caminho que eu estou a 
seguir, continuo a achar que vale a pena e vou continuar a ir por aqui. 
 
D- Eu acredito que muitos desses Educadores, façam uma avaliação como eu faço e como fazem muitos 
Educadores, que é aquela avaliação muito de registo pessoal, mas depois por uma questão de facilidade, 
aceitem com benevolência, por uma maioria, a opção de uma avaliação registo de avaliação deste 
género, por uma questão de facilidade. É que ao estarmos a permitir, facilitar um pouquinho mais o 
registo, que eu acho que não facilita, pessoalmente, a mim não me facilitou, admito que para algumas 
pessoas possa facilitar, estamos a deixar cair mais um estandarte digamos assim, do que é o trabalho dos 
Educadores de Infância, porque vamos começando a criar instrumentos muito semelhantes a todos os 
níveis de ensino e as pessoas se depois se debruçarem claramente nos diferentes aspectos, depois até 
vêem que somos diferentes, mas é preciso se debruçarem e como a tendência é ver o geral e o global, o 
meu receio é que, entre tantas coisas gerais e globais, a nossa especificidade se vá perdendo, não se 
perde na prática, que eu acho que ainda não se perde, mas depois em termos de documentos visíveis para 
todos perde-se e depois de perdermos em termos de visibilidade, a pouco e pouco vamos passar a ser 
considerados como o geral. 
 
D- Talvez não estejamos muito longe de considerarem o Jardim, a Educação de Infância como um geral, 
em que depois também não se especifique que no JI, as coisas funcionam segundo moldes diferentes. 
Tenho muito receio que isso vá acontecer porque muitos de nós Educadores também estamos a ajudar, 
quando continuamos a não fazer força, para que aquilo que é muito específico nosso, que continue a 
valer e continuarmos a fazer força para que, apesar de nos dar mais trabalho, continuemos a querer que 
seja essa a nossa forma especifica de avaliar e não tanto as formas de avaliar que sejam as que são 
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visíveis para todos os outros, ainda que depois não seja tão fácil trabalhar estatisticamente os nossos 
dados. 
 
D- Espero que os Educadores ainda tenham a força suficiente, para fazer valer um trabalho muito 
específico nosso e que é muito..., podia ser específico mas não ser válido e daí, deveríamos deixar cair e 
nós próprios dar um passo para que as coisas se alterassem mas naquilo que ainda considero, eu 
pessoalmente e felizmente há muitos educadores a considerar também, que faz parte da nossa maneira de 
estar na Educação, que isso, nós devemos lutar com unhas e dentes, para que continue a ser válido.  
 
D- mas acabo por ao ter que cumprir uma coisa que me está a ser solicitada, estou a colaborar. Depois 
ficamos nesta situação, eu não concordo, mas é exigido em termos práticos, no meu Agrupamento. Se eu 
não entrego estes documentos, estou a incorrer em falta. A minha forma de fugir a esta formalização, 
destes documentos, foi na capa do meu PC: a capa, é a capa do Agrupamento que foi dada, em que diz 
PC de Turma, mas depois como é dado a todos os Educadores tópicos para podermos respeitar ou não, 
depois todo documento, além da capa, a capa é aquilo que o Agrupamento me pediu, todo o interior é o 
meu Projecto Pedagógico, que eu sempre fiz, desde que sou Educadora e já trabalho há 23 anos. 
 
E- (…) o Ministério não nos dá um tempo para fazermos avaliação como os outros Ciclos, portanto não 
encerramos no Natal e na Páscoa para fazer avaliação. 
 
E- somos desrespeitadas. Porque o que se valoriza, não é a Educação (...) é um atendimento social às 
crianças, não se mede a qualidade, eu nunca vejo a preocupação pedagógica em primeiro lugar por parte 
da Administração Central. Lamento dize-lo e isso entristece-me muito! Há desrespeito, porque, se calhar, 
as crianças por serem as mais pequeninas, pensa-se que qualquer coisa serve e eu acho que era preciso 
respeitá-las muito e respeitá-las muito, é apostar numa Educação de qualidade, numa pedagogia 
diferenciada, não é apostar em pô-las todas a comer no Jardim de Infância, mesmo que elas não 
precisem, não é apostar a tirá-las da família e a estarem obrigatoriamente no prolongamento de horário 
e que os Jardins estejam abertos das sete da manhã às sete da noite (...) Mas não é pensar numa política 
educativa que tira as crianças da família para estarem no Jardim de Infância, que se está a valorizar a 
Educação, antes pelo contrário, os primeiros educadores são os pais, e nós não estamos, quando eu digo 
nós, falo do estado, a ajudar os pais proporcionando muitas horas para as crianças no Jardim de 
Infância (...) No meu Agrupamento, o ano passado, tive que justificar muito bem porque é que no Jardim 
de Infância não havia prolongamento de horário (...) Porque é que os meninos da aldeia, com as mães em 
casa, precisavam de ficar obrigatoriamente no prolongamento de horário, porque é que a Administração 
Central queria que isso se fizesse? Se não temos cuidado, somos enrolados nessa teia de desrespeito pela 
educação. 
 
E- O que me parece é que a identidade do Educador de Infância não se valoriza porque ele faz fichas de 
avaliação ou porque é um técnico, ou porque está muitas horas com os meninos. Mas para estarmos com 
os meninos, também estão as empregadas domésticas em casa, as avós, as amas, pessoas idóneas, se 
calhar ou qualquer pessoa responsável serve. Para exercer a função de Educador, já são precisos outros 
requisitos. A Educadora tem um papel muito importante no sistema educativo. É o primeiro patamar, é a 
pessoa que está com as crianças nas idades mais delicadas e, portanto, para além de conhecimentos 
científicos, requer um estofo, uma postura, uma identidade que só ela é que a pode construir, mas não é 
isso que o Ministério da Educação reconhece nas Educadoras. O Ministério só reconhecerá o trabalho, 
se tiver papeis a comprovar que as Educadoras estão muitas horas a trabalhar, acho que não reconhece 
o papel muito importante que as Educadoras têm na Educação. 
 
E- Como Educadora! Não quero fazer outra coisa! Apesar de todas as dificuldades que estamos a 
atravessar neste momento. Preocupações a nível laboral, as discussões sindicais, o pouco carinho que 
temos por parte do Ministério da Educação, desrespeito que eu acho que a Educação em Portugal tem no 
geral e isso, acho que merece que eu me dedique a 100% à Educação. 
 
E- (…) Em relação a mim, não me deixo subvalorizar, tento ter sempre o meu ego em cima e não me 
afecta ou nem sequer dou conta de ter um tratamento desigual. De um modo geral, eu penso que a 
educação Pré-Escolar está sempre na cauda da Educação, se calhar, porque não precisa de passar os 
meninos de ano! Ainda não conta para os rankings, não têm notas e parece que só isso é que é visível, 
logo se não têm visibilidade, também não tem interesse! Não é muito dignificante, é por isso que eu digo, 
que a identidade da Educadora de Infância tem que ser construída por ela própria, pelas boas práticas, 
porque se não se defender a ela própria, ninguém a defende, ninguém lhe dá valor. Acho mesmo que é 
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uma profissão, se calhar não é de um modo geral, há os que entendem um bocadinho mais disto, mas não 
é a Administração Central que nos dá reconhecimento, porque não se apercebe da importância da 
passagem das crianças pelo Jardim de Infância e do trabalho pedagógico feito pela Educadora, enquanto 
profissional. 
 
F- Houve quase como uma obrigatoriedade de aceitar um Educador! A lei assim o diz (...) quando se 
formou o Conselho Pedagógico era obrigatório ter lá um Educador (...) houve uma curiosidade por parte 
dos outros professores dos outros níveis de ensino: o que é que faz o Educador? Começaram-se a 
aperceber que nós, os Educadores, tínhamos um trabalho! Um trabalho tão rico como o deles! (...) Já 
disse no Conselho Pedagógico, acho que os Educadores têm mostrado como se pode trabalhar 
determinadas áreas, conteúdos, de uma forma experiêncial, de jogo lúdico. Penso que os professores já 
têm a noção que o Pré-Escolar é muito importante. 
 
F- as Educadoras têm voz nos outros diferentes órgãos. São ouvidas, são atendidas…E neste momento 
sinto que há uma grande receptividade pelo Pré-Escolar. Participam na feitura do Projecto de Escola, no 
Regulamento Interno (...) aqui há três anos atrás vivíamos muito isoladas! 
 
F- É uma diferença muito grande, houve um grande progresso (...) há quatro anos atrás (...) eu lembra-
me de sentir-me um corpo presente, porque naquele Conselho Pedagógico falava-se de tudo menos no 
Pré-Escolar. Chegava-se ao fim da reunião, que geralmente demorava sempre três horas e meia e (...) já 
não tinha tempo, já toda a gente tinha ido embora. Até que numa dessas reuniões Conselho Pedagógico, 
tive de dizer isto várias vezes: “ eu sou figura de corpo presente aqui, eu tenho que ter voz e tenho que 
falar como todos os colegas falam (...) não se vem discutir casos particulares de cada uma das crianças, 
não quer dizer que não caiba aqui, mas o que tem de se discutir é problemas de vários níveis de ensino, 
não é só a Escola Sede! A Escola Sede é o 1º Ciclo e é o Pré-Escolar também e que também têm voz! 
Todas as questões que eu ouço os colegas pôr aqui eu também tenho! … Se eu fosse trazer para aqui 
todos os problemas que se passam individuais em cada Jardim, eu também demorava três horas e meia”, 
depois disto houve realmente uma modificação de postura, a Presidente achou realmente que tinha de 
haver espaço para todos, não poderia ser só ao fim que o Pré-Escolar falava qualquer coisinha, qualquer 
problemazinho, só ao fim, quando já faltava para aí cinco minutos! Agora pergunta-se a toda a gente, há 
uma Ordem de Trabalhos e dentro dessa Ordem de Trabalhos fala o Pré-Escolar, fala o 1º Ciclo, fala o 
2º, fala o 3º.  
 
F- Como profissional sou mais reconhecida no trabalho. Porque em agrupamento podemos pôr os nossos 
problemas em relação, por exemplo, à questão do isolamento, às práticas em si, porque uma prática 
participada é uma prática muito melhor, tanto para nós como profissionais, como para as próprias 
crianças. Portanto há todo um trabalho que foi feito no sentido de maior participação de todos com os 
outros níveis de ensino, crianças entre crianças, Professores com Educadores, Professores com crianças, 
Educadores com alunos. 
 
F- no Pedagógico é o terceiro ano e lembro-me num primeiro ano dos Professores do 1º, do 2º e do 3º 
Ciclos acharem muita gracinha aos nossos meninos “Ai! São tão engraçadinhos, quando vêm aqui são 
tão girinhos!” Tinham uma forma de ver o Educador como aquele profissional que fazia coisas 
engraçadinhas, fazia coisas muito girinhas, que tinha muito jeitinho de mãos… Havia este conceito, este 
estereótipo e hoje não noto nada disso. Noto que eles nos pedem ideias para fazer uma coisa mais 
prática, uma coisa mais lúdica, uma estratégia mais criativa e isso é muito gratificante, apercebermo-nos 
que somos valorizados no sentido das práticas pedagógicas. Isso é muito importante, acho que nós temos 
ajudado de alguma forma alguns professores do 1º, 2º e 3º Ciclos no sentido de sermos um bocadinho 
menos teóricos e mais práticos, mais participativos, mais criativos. 
 
 
 



 

ANEXOS VII 
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Quadros de Análise e Discussão de Dados 
 
 I – O JARDIM de INFÂNCIA: É um Espaço Educativo Singular ? 
Entrevistadas CONSENSOS / CONTRADIÇÕES    AMBIGUIDADES / SINGULARIDADES 
Educadora Mi 
Entrevista A 

“tudo o que se tenha que aprender, os valores, mas de uma maneira imaginária, desenvolvendo muito a fantasia, o sorriso, o bem estar... mas 
sem que a criança deixe de ser criança” 
 
“o Jardim de Infância não é o que era, a gente planificava, reformulava a nossa planificação, mas o registo, a observação, a avaliação no 
Pré-escolar foi sempre uma coisa difícil (...) é uma coisa que está a ser exigida no Pré-Escolar, que a grande parte de nós, acaba por fazer 
uma avaliação talvez perigosa! Porque, sobretudo no Pré-Escolar, é muito difícil, porque a criança está diariamente, semanalmente a 
evoluir ou a regredir” 

Educadora I 
Entrevista B 

a Lei Quadro, as Orientações Curriculares 
 
“tem subjacente uma metodologia interpretativa e descritiva das aprendizagens das crianças 
 
“uma preocupação muito grande no que diz respeito a esta singularidade que é anulada, esta massificação que está a ser inventada e a este 
prejuízo para o desenvolvimento das crianças devido à “forma como estão a ser elaborados os instrumentos de avaliação nalguns 
Agrupamentos. É que “muitos instrumentos de avaliação para a Educação de Infância são construídos nos mesmos moldes e com os mesmos 
pressupostos que os instrumentos de avaliação criados para avaliar as crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico (…) tenho um receio fundado, 
não é infundado de que as práticas dos Educadores se assemelhem às práticas dos Professores do 1º Ciclo, nomeadamente aqueles que têm o 
1º ano de escolaridade, ou seja, que esteja a emergir a institucionalização do ano zero da escolaridade, isto no que se reporta às crianças 
dos cinco, seis anos a frequentar os Jardins de Infância (…) aí teríamos uma avaliação próxima do 1º Ciclo (…) e temos tudo a perder 
nomeadamente aqueles que acreditam na Educação de Infância”. 

Educadora C 
Entrevista C 

“(...) o Jardim de Infância é muito específico, não é o 1º Ciclo (...) nós somos diferentes e também trabalhamos de forma diferente, até o 
espaço da sala é diferente, porque não temos carteiras todas viradas para um quadro (...) Nós temos áreas diferentes para desenvolver, 
competências diferentes e isso é interdisciplinar e é trabalhado de forma integrada (...) não damos matemática às nove horas da manhã, nem 
damos Português às dez horas, nem damos meio físico às onze horas” 
 
“avaliação contínua e integrada que contempla todos os saberes, que não valoriza um saber mais do que o outro, é uma avaliação que coloca 
em primeiro lugar o educando” 
 
“continuarmos a fazer fichas iguais ao 1º Ciclo, a fazer grafismos, a fazer letrinhas, e mais, a avaliar parecido com eles, aí ficamos iguais ao 



2 

1º Ciclo e depois não podemos defender aquilo em que acreditamos (...) o desenvolvimento integral e harmonioso da criança (...) a avaliação 
no Jardim de Infância (...) tem que ser obrigatoriamente diferente da avaliação realizada no 1º Ciclo, se os meninos fazem coisas diferentes, 
a avaliação tem que ser obrigatoriamente diferente! (...) a avaliação que temos construído e negociado, não encaixa na dinâmica do 1º Ciclo 

Educadora A 
Entrevista D 

“ não temos um Plano Curricular de Turma (...) não temos uma turma, temos um grupo de crianças com quem trabalhamos e não temos um 
Projecto Curricular, mas sim Orientações Curriculares, que estão por trás, de toda a nossa prática como Educadores de Infância (...) o 
Projecto Curricular não existe no Jardim de Infância, existe sim, um Projecto Pedagógico” 
 
“ir analisando e observando o comportamento e desenvolvimento das crianças (…) em cada uma das áreas de desenvolvimento tendo sempre 
em conta as Orientações curriculares (…) através de um registo muito específico nos momentos em que elas estão a funcionar livremente e 
de uma forma dispersa pelas diferentes áreas onde escolheram estar a trabalhar na brincadeira e que eu entro na brincadeira e vou 
recolhendo a informação daí” 

Educadora S 
Entrevista E 
 

“Jardim de Infância as coisas funcionam segundo moldes diferentes (...) nós somos Educadores de Infância temos as Orientações 
Curriculares 
 
“a rotina diária, isto é, os momentos para se fazer as coisas, como o tempo do acolhimento, o tempo das actividades em pequeno grupo, o 
tempo de reflexão, o tempo do almoço, o tempo de reunião em grande grupo, o tempo comunitário, onde há convidados que vêm ao jardim ou 
em que nós saímos para o mundo, para estarmos em contacto com o meio.” 
 
“importamos para o Jardim de Infância aquilo que os meninos sabem e que trazem de fora, não faz sentido termos um Jardim de Infância 
separado da realidade exterior, da sociedade, logo tem que ser esse o objectivo, conviver com as realidades que temos. Viver no Jardim de 
Infância, é proporcionar experiências variadas que tenham a ver com a vida (…) porque o Jardim de Infância é uma escola da vida (...) não 
podemos proporcionar no Jardim de Infância uma vida de “faz de conta”, uma vida simulacro (...) estamos a prepará-los para a vida, para 
os valores” 
 
“(…) é diferente da avaliação dos outros Ciclos ou níveis de ensino 
 
“pensada para o Pré-Escolar e é diferente, porque de facto nos outros Ciclos a avaliação é só com um fim prescritivo e no Pré-Escolar 
lutamos muito para que não seja assim, para que a avaliação não incida só sobre o que são as crianças (…) a avaliação tem que ser de um 
ambiente pedagógico (…) não conseguimos isolar o desenvolvimento da criança de todo o ambiente educativo e. como não temos de passá-la 
de ano ou de nível (...)  não faz sentido uma avaliação escolarizante 

Educadora M 
Entrevista F 

“os próprios pais participam (…) e tomam conhecimento do trabalho que as crianças fazem dentro do Jardim de Infância, sabem quais são 
os objectivos e que tipo de competências nós pretendemos desenvolver 
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“(…) é diferente da avaliação dos outros Ciclos ou níveis de ensino 
 
“(...) é uma avaliação muito na base da observação, da reflexão, da planificação” 

 
 
 
 II – A - A AVALIAÇÃO NO JARDIM de INFÂNCIA - O que é avaliar: concepções de avaliação 
Entrevistadas CONSENSOS / CONTRADIÇÕES    AMBIGUIDADES / SINGULARIDADES 
Educadora Mi 
Entrevista A 

“processo fundamental que decorre de uma triangulação entre o passado do sujeito, entre aquilo que ele já sabe, o presente que se está a 
construir e o futuro que se pretende alcançar (…) portanto estamos a falar de uma avaliação formativa que decorre de campos de 
observação diversificados” 
 
“a avaliação é uma coisa que nos está a ser exigida no Pré-Escolar (…) mas a avaliação no Pré-escolar, foi sempre uma coisa difícil (...) 
tenho muito pouca prática em termos de avaliar... é sempre muito difícil para mim, a avaliação é sobretudo o que me atrapalha mais (...) 
realizo-a embora tenha muita dificuldade em trabalhá-la em ordenar, em termos de instrumentos de escrita, a recolha que faço de toda a 
informação que avalio (...) aquela avaliação escrita, que nos dá muito que fazer e que nós não temos tempo para o fazer (…) há quem 
consiga e quem não consiga (…) não sei… porque avaliar é difícil, muitas de nós perdemo-nos” 

Educadora I 
Entrevista B 

“campos de observação diversificados (...) considerando as várias identidades profissionais em presença (...) a diversidade das práticas 
pedagógicas e fundamentalmente, a forma diversa como cada Educador vê o mundo e vê a educação, ou seja, aquilo que eu designo de 
cosmovisão ou de cosmovisões que são diferenciadas” 

Educadora C 
Entrevista C 

“que tem que ser partilhado entre o Educador e o Educando, em que se tenta perceber o desenvolvimento de cada criança” 
 
“estratégias a utilizar no futuro para desenvolver competências ou capacidades que não estão tão desenvolvidas” 
 
“comecei por apalpar terreno no início (...) é um processo que ainda está em construção (...) Portanto estes anos todos tenho vindo a tentar 
(...) encontrar o melhor caminho e andei uns anos um bocadinho às escuras e não sabia…” 

Educadora A 
Entrevista D 

“em cada uma das áreas de desenvolvimento, tendo sempre em conta as Orientações Curriculares” 
 
“ir analisando e observando no que é que eles já evoluíram/não evoluíram, em que caminho estão a seguir e quais as dificuldades que têm 
para que se tente com o trabalho, ir ajudando a ultrapassar essas dificuldades” 

Educadora S 
Entrevista E 

“sobre o que se passou, assim é algo que decorre no tempo e não só, é relativo aos factos, às pessoas, ao trabalho, com o fim de pensar as 
práticas pedagógicas, observar o que se passa, para modificar aquilo que não está tão bem (…) é um processo(…)” 
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“as nossas crianças e ajudá-las a conhecerem-se a elas próprias, o que quer dizer que temos que as pôr a participar no processo de 
avaliação” 
 
“avaliação, é um assunto muito pertinente que perturba muito as Educadoras, que as deixa muito inquietas, elas têm muitas inseguranças, 
estão muito preocupadas, ouvem muitas coisas e portanto sentem-se muito incomodadas. Nós falámos muitas vezes sobre isso nas reuniões” 

Educadora M 
Entrevista F 

 

 
 
 
 II - B – A AVALIAÇÃO NO JARDIM DE INFÂNCIA - Finalidades da Avaliação 
Entrevistadas CONSENSOS / CONTRADIÇÕES    AMBIGUIDADES / SINGULARIDADES 
Educadora Mi 
Entrevista A 
 

“apoiar a planificação (…) é uma forma de parar e reformular a nossa planificação, para a melhora do processo, do grupo e da evolução da 
criança e essa reflexão trás mudar de atitude regularmente ao longo do processo (…) porque ela muda-se em relação ao ponto em que está a 
criança” 
 
“partindo de onde as crianças estão” (Ed. Mi) 

Educadora I 
Entrevista B 

“ao reformular avalia-se e isto implica reajustes permanentes 

Educadora C 
Entrevista C 

“no sentido de novos rumos… de melhorar o processo de ensino-aprendizagem (…), perante os resultados da avaliação tenho a noção 
daquilo que aquele menino já conseguiu” 
 
“se não reflectir sobre a minha prática eu não sei se estou a fazer uma boa prática e se é o melhor para aqueles meninos e para aquele grupo 
de crianças” 

Educadora A 
Entrevista D 

“se estou a ir pelo caminho certo, se tenho que mudar a rota” 
 
“avalio se de facto as estratégias que eu estou a utilizar ou seleccionei para atingir determinados fins com aquelas crianças se estão a ter ou 
não bons resultados, se estou a ir no caminho certo” 

Educadora S 
Entrevista E 

“(...) o que se passa, para modificar aquilo que não está tão bem e isso é que nos vai dar o conhecimento do desenvolvimento das crianças 
(…) avaliar tudo, para conseguirmos perceber o que estamos a fazer, o que se passa à nossa volta, para auscultar o processo de 
melhoramento, de conhecimento mais aprofundado (…)a avaliação no Jardim de Infância serve, como na nossa vida, para tudo, porque nós 
só fazendo um ponto da situação é que conseguimos avançar (...) O objectivo da avaliação é conhecer-se aquilo que nós estamos a fazer e os 
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meninos” 
 
“melhorar a prática e desenvolver as crianças proporcionando momentos de desenvolvimento sempre mais ricos e nós só podemos partir 
para um momento de avaliação rico, se percebermos o que é que estamos a fazer (…) com os resultados da avaliação aí é que eu posso ou 
não mudar a minha prática pedagógica” 
 
“conhecermos as nossas crianças e ajudá-las a conhecerem-se a elas próprias, o que quer dizer que temos que as pôr a participar no 
processo de avaliação” 

Educadora M 
Entrevista F 

“ É muito importante que haja estes momentos de observação, para reflexão e reformulação, para tornar a fazer, para mudar, reformular, 
para tomar decisões de fazer mais e melhor” 
 
“nós delineamos determinados objectivos para as crianças atingirem determinadas competências, de acordo com as suas características… e 
depois vemos se atingimos se não” 
 
“sabermos quem somos, quem temos, como são e se houve melhorias 

 
 
 
 II – C - A AVALIAÇÃO NO JARDIM DE INFÂNCIA – O que avalia: conteúdos da avaliação 
Entrevistadas CONSENSOS / CONTRADIÇÕES    AMBIGUIDADES / SINGULARIDADES 
Educadora Mi 
Entrevista A 

“observação da criança” ou do grupo face “às diferentes áreas de desenvolvimento”  
 
“não valorizo mais uma do que outra ou toco nelas todas ou destaco mais um conhecimento do mundo ou um aspecto científico” 

Educadora I 
Entrevista B 

“três eixos fundamentais, a área da formação pessoal e social, a área do conhecimento do mundo e a área de expressão e comunicação (…) 
que estão instituídos nas Orientações Curriculares” 
 
“processos de avaliação criados por alguns Agrupamentos e que foram definidos de uma forma mimética ao 1º Ciclo do Ensino Básico” 

Educadora C 
Entrevista C 

“o processo de ensino-aprendizagem de cada criança”  
 
“inicialmente responderia que são todas por igual, mas é mentira, eu valorizo muito mais a área da formação pessoal e social, do que todas 
as outras (…) nós temos que construir a nossa identidade pessoal e a nossa identidade colectiva, de comunidade e depois é que passamos 
para as outras áreas” 
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“ mais as áreas académicas, os saberes escolares que eles vão ter no ano a seguir, é muito mais importante que o menino saiba dizer 
desculpa, por favor e obrigado e que saiba negociar conflitos do que saber escrever o nome já no Jardim de Infância ou que saiba ler” 

Educadora A  
Entrevista D 

“a relação com os pais, com as crianças, a metodologia e o caminho que estou a percorrer com eles” 
 
“o próprio agrupamento também tem e pede uma avaliação do currículo e também da postura do Educador face ao currículo (…) numa 
grelha por cruz” 
 
“às académicas dou a importância que eu acho que elas têm, aos miúdos principalmente aqueles que vão sair do Jardim de Infância e 
começam a ter o entusiasmo de escrever as letras e os números (…) eu tento satisfazer essa curiosidade mas ressalvando sempre que não 
tenham pressa que as letras e os números são para aprender quando chegarem à escola do 1º Ciclo, que esse é o trabalho que eles terão 
quando forem para a escola e portanto a minha função não é essa, nem é isso que eu quero que eles façam ali (…) não lhes nego mas também 
não estimulo (…) e digo-lhes mesmo, se vocês aprenderem agora depois para o ano não têm nada para aprender (…) tento preparar todo o 
caminho para que eles depois tenham uma boa aprendizagem académica (…) em termos de Jardim de Infância quero que eles tenham um 
desenvolvimento o mais pleno possível” 

Educadora S 
Entrevista E 

“organização do espaço, do tempo, o modo como as crianças reagem aos materiais, como se apropriam dos registos e da informação que 
está ao dispor na sala e que a Educadora faz com eles, nos mapas que proporcionam uma monitorização constante do trabalho” 
 
“todas as áreas que estão preconizadas nas Orientações Curriculares e portanto damos igual relevo a todas, tanto às expressões, como à 
matemática, como à língua, como ao conhecimento do mundo, como às ciências…” 

Educadora M 
Entrevista F 

“o próprio projecto (…) e sobre as actividades propostas pelo Plano Anual de Actividades (…) e tem que se entregar no Conselho Executivo 
à nossa Vice-Presidente, que é coordenadora do Pré-Escolar, a avaliação do nosso trabalho” 

 
 
 
 II – D – A AVALIAÇÃO NO JARDIM DE INFÂNCIA - Procedimentos de avaliação 
Entrevistadas CONSENSOS / CONTRADIÇÕES    AMBIGUIDADES / SINGULARIDADES 
Educadora Mi 
Entrevista A 

“essas grelhas lhes foram dadas pelo Agrupamento” e foram concebidas “com os melhores itens e que é fruto de um trabalho a nível de 
Faculdade de Psicologia” 
 
“na passagem… falei com a professora acerca de cada um com um caderninho muito informal que fomos construindo ao longo do ano” 

Educadora I “instrumentos de avaliação do Agrupamento não foram muito fáceis ou pacíficos (…) isto é, embora tenham sido construídos em Conselho de 
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Entrevista B Docentes (…) sofreram alguma pressão por parte dos Órgãos Executivos (…) assim houve aqui o apelo a pontos de encontro que permitissem 
a sua construção (…), foi um processo longo de grande reflexão e de grande discussão mas finalmente o produto aconteceu” 
 
“no final do ano lectivo há uma avaliação individual de cada criança que vai transitar para a escolaridades obrigatória” 

Educadora C 
Entrevista C 

“dois processos paralelos, por um lado a ficha de observação e desenvolvimento de cada criança e por outro lado para complementar, o 
portefólio que me permite em conjunto com os meninos trabalhar a avaliação ” 
 
“grelha porque este ano, as outras três colegas são novas no agrupamento e todas achamos muito mais interessante fazer um registo escrito” 
 
“de muitas maneiras diferentes” 
 
“aquilo não me satisfazia, porque eu preenchia mas achei que no fim, ficava a saber o mesmo acerca dos meninos” 

Educadora A 
Entrevista D 

“cumprir porque estão integradas num Agrupamento e há uma ficha que está criada que é entregue depois ao Conselho Executivo” 
 
“a maioria das crianças independentemente das idades na cruz do meio (…) portanto quase todos acabam por ter por ali fora a mesma 
avaliação” 
 
“dos ses da grelha de avaliação, que neste momento está em vigor no agrupamento, é essa grelha não dar visibilidade ao que é avaliar no 
Jardim de Infância (…) uma grelha que logo pela aparência está muito próxima das grelhas do 1º Ciclo, o tipo de estrutura e de registo é 
muito semelhante e concluí, quando estive a fazer a avaliação trimestral, que de facto não me serve (…) não é uma grelha adequada para 
todas as crianças de Jardim de Infância dos três aos cinco anos porque é uma grelha que avalia por competências, como usam agora a 
terminologia mas que depois algumas delas não são específicas para as crianças de três anos (…) e têm níveis de desenvolvimento que não 
estão diferenciados” 

Educadora S 
Entrevista E 

“combinar com as crianças que tipos de trabalhos são os mais significativos”  
 
“avaliação diferenciada, ou seja, uma avaliação individual e uma avaliação do grupo de crianças” 
 
“estratégias de avaliação a serem desenvolvidas por todas, em todos os Jardins de Infância” (…) “fazendo muitos registos de ocorrências 
significativas” 

“experiências diferentes quanto à avaliação (…)  há colegas que vinham habituadas a preencher uma ficha que lhes era dada pelo Conselho 
Executivo (…) contudo neste agrupamento combinámos como é que podíamos fazer a avaliação portanto não houve nenhuma ficha imposta” 
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“regular a vida do dia a dia, da prática e do grupo (…) são instrumentos de pilotagem, como o mapa de presenças e de faltas, o planeamento 
do dia, isto é da rotina diária num quadro de actividades, que passa pelo tempo do acolhimento, das actividades em pequeno grupo, pelo 
tempo de reflexão (…) e pelo tempo comunitário… portanto eu estou constantemente a fazer avaliação” 

 

“ a ficha tem o objectivo de fazer a transição para o 1º Ciclo sim, como está preconizado nas Orientações Curriculares (…) portanto é no 
final do ano que se formaliza a ficha para fazer a passagem do testemunho aos pais e aos colegas do 1º Ciclo (…) dando a conhecer aquilo 
que nós sabemos sobre as crianças e do que elas são capazes de fazer” 

Educadora M 
Entrevista F 

“grelha de observação é comum a todos os Jardins de Infância” 

 
 
 
 II – E – A AVALIAÇÃO NO JARDIM DE INFÂNCIA – Autores e actores da avaliação 
Entrevistadas CONSENSOS / CONTRADIÇÕES    AMBIGUIDADES / SINGULARIDADES 
Educadora Mi 
Entrevista A 

“criança auto-avalia-se… vai mostrando a sua evolução” 
 
“a avaliação são eles próprios que a fazem” (Ed. S), portanto “é feita pelo grupo e por mim” 
 
“reformular, da melhora do processo” 
 
“existe um modelo específico, umas grelhas de avaliação de cruz que foram dadas pelo Agrupamento que foram feitas por uma equipe de 
Doutoras fruto de um trabalho a nível de Faculdade de Psicologia” 
 
“eu pronunciei-me acerca daquele modelo de avaliação preparado por pessoas especialistas da Faculdade, mas o que me foi dito é que foi o 
aprovado em Conselho Pedagógico e será esse que vai ficar a funcionar” 
 
“as nossas propostas chegam ao Agrupamento através do Conselho do Pré-Escolar. Inclusivamente há documentos que este ano, fruto de 
algumas de nós que vínhamos com outras experiências diferentes, propusemos que esses documentos fossem melhorados (...) mas disseram 
que foi o aprovado em Conselho Pedagógico e que será esse que vai ficar a funcionar” 
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“os pais estão dentro do processo” 
 
“todos os dados que os pais me dão são dados importantes, portanto eles estão dentro do processo, contribuem para a minha planificação, 
mas de uma forma natural, não é nenhuma imposição para participar” 

Educadora I 
Entrevista B 

“pensar como é que nos sentimos e o que aconteceu” 
 
“em Conselho de Docentes, embora tivesse havido alguma pressão por parte dos Órgãos Executivos (…) foram construídos tendo como 
referente as Orientações Curriculares da Educação de Infância” 

Educadora C 
Entrevista C 

“tenho que fazer, se os meus meninos fazem auto-avaliação porque é que eu não hei-de fazer!” 
 
“porque o executivo exige que todos façam avaliação, então como o Executivo exige, nós decidimos fazer em grelha mas este ano todas 
achamos mais interessante fazer um registo escrito” 
 
“temos obrigação de avaliar e temos obrigação de seguir as Orientações Curriculares (…)” 
 
“conhecimento do desenvolvimento dos filhos através do portefólio que todos os trimestres vai para casa (…) e faço reuniões trimestrais (…) 
mas eu achava que nunca tinha o feedback dos pais em relação à própria avaliação então fiz um questionário que foi anexado ao portefólio 
para os pais preencherem” 

Educadora A 
Entrevista D 

“penso que é um dado inegável que não se pode pôr de lado, acho que é essencialíssimo que se faça auto-avaliação (…) eu faço e acho muito 
interessante fazer a auto-avaliação com eles” 
 
“consciência de como é que as coisas estão” 
 
“a minha metodologia enquanto estive como representante no Conselho Executivo era discutir com os meus pares por exemplo, todas as 
grelhas (...) Deveríamos sempre a nível do Conselho Docentes ouvir os Educadores de Infância e discutirmos (...) todos os documentos, 
foram primeiro discutidos em Conselho Docentes e depois é que foram aprovados” 
 
“os pais entram no processo de avaliação da forma como é pedida a nível do Agrupamento, têm conhecimento através de uma reunião dessa 
grelha e é-lhes solicitado que a rubriquem, não levam cópia” 
 
“gosto muito de fazer um trabalho muito próximo com os pais e digo-lhes, que para além do horário de atendimento que é legalmente 
definido, eu estou sempre disponível para conversar com eles sobre o desenvolvimento dos miúdos, o portão da escola não pode servir para 
limitar o que os pais conhecem dos filhos, é importante que os pais conheçam a realidade que faz parte da vida dos filhos e para mim é 
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importante perceber o que acontece em casa para em conjunto com os pais ultrapassar dificuldades ou perceber determinados 
comportamentos das crianças” 

Educadora S 
Entrevista E 

“com o fim de pensar as práticas pedagógicas, observar o que se passa para modificar aquilo que não está tão bem” 
 
“no início do ano combinamos como podíamos desenvolver a avaliação a nível do Pré-Escolar, até porque é necessário dar conhecimento 
disso no Conselho Pedagógico, para que os outros colegas saibam o que se passa no Pré-Escolar e chegamos a um acordo (...) que cada 
colega procuraria e encontraria o seu próprio modo de registar a avaliação (...) quer seja numa ficha própria ou num caderno, ficou de facto 
ao critério de cada uma” 
 
“que os pais conhecem a rotina diária do Jardim de infância, eles vão acompanhando porque há sempre uma ligação muito próxima entre o 
meu Jardim e aqueles pais (…) no final do ano para os pais fazer uma espécie de síntese de todas as observações que foram sendo feitas 
durante o ano” 
 
“uma ligação muito próxima com eles” (…) “a rotina diária e o desenvolvimento dos projectos que estão a acontecer e que eles vão 
acompanhando” 

Educadora M 
Entrevista F 

“atende àquilo que os pais dizem e perante isso faz uma avaliação mais contextualizada incluindo a família (…) os próprios pais participam 
na avaliação, participam as crianças e os pais (…) quatro reuniões ao longo do ano que os pais tomam conhecimento do trabalho que as 
crianças fazem dentro do Jardim de infância, é o nosso testemunho de profissional” 
 
“da importância que têm determinadas actividades (…) o que vamos fazer, quais são os objectivos a desenvolver através também do Plano 
Anual de Actividades” 

 
 
 
 II – F – A AVALIAÇÃO NO JARDIM DE INFÂNCIA – Quando avalia? 
Entrevistadas CONSENSOS / CONTRADIÇÕES    AMBIGUIDADES / SINGULARIDADES 
Educadora Mi 
Entrevista A 

“faço a avaliação do processo de forma contínua” 
 
“avaliação de cruz de coisas que vamos observando ao longo do ano” 
 
“os tempos de avaliação, reflexão… as pausas que os outros graus de ensino têm nós devíamos tê-las também, era muito importante para 
quem faz avaliação, para quem não a faz, para começar a fazer” 



11 

Educadora I 
Entrevista B 

“falamos de uma avaliação formativa, ou seja, uma avaliação contínua que decorre em campos de observação diversificados” 
 
“avaliamos o quotidiano através dessas narrativas que são registadas diariamente” 
 
“no 3º período para além desta avaliação do grupo há uma avaliação de cada criança que vai transitar para a escolaridade obrigatória” 

Educadora C 
Entrevista C 

“o portefólio é semanal, à sexta feira é dia de portefólio” 
 
“há um instrumento de avaliação que é elaborado trimestralmente” (Ed. I), ou seja, “no fim do primeiro trimestre, do segundo e do terceiro” 
 
“nas primeiras semanas passo muito tempo em observação porque tenho que fazer o ponto de partida” 

Educadora A 
Entrevista D 

“há uma que eu tenho que cumprir porque estou integrada num agrupamento e que trimestralmente há uma ficha de avaliação que o 
Agrupamento pretende (…) passo para aquela grelha o que as crianças foram atingindo” 
 
“para ver o ponto de situação do grupo e de cada criança particularmente” 
 
“depois dessa avaliação inicial vou fazendo sempre” 
 
“tem momentos em que preparo a avaliação e outros em que eu vou recolhendo os dados nos momentos em que eles estão a funcionar 
livremente” 

Educadora S 
Entrevista E 

“ao fim de cada dia tenho um momento com os meninos onde reflectimos, fazendo assim a avaliação do dia” 
 
“ao fim da semana temos outro momento de avaliação em que reunimos em Conselho e fazemos a avaliação da semana” 
 
“a avaliação é um processo, como tal decorre no tempo (…) durante o ano fazemos registos significativos” 
 
“não preciso de ter um momento específico para a avaliação (…) não há momentos certos para a avaliação ela vai-se fazendo” 
 
“o Ministério não nos dá um tempo para fazermos a avaliação como os outros Ciclos, portanto não encerramos no Natal e na Páscoa para 
fazer avaliação” 

Educadora M 
Entrevista F 

“de forma contínua ao longo de todo o processo” 
 
“um diário das actividades portanto uma avaliação diária” 
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“avaliação no final de cada período mas uma avaliação do grupo e outra individual”  
 
“fazemos no final do ano mas vamos pondo as cruzinhas consoante vamos observando os comportamentos” 
 
“uma avaliação do grupo e uma individual no final de cada período, para isso é que existem as interrupções de actividade, é para fazer as 
avaliações e as novas planificações” 

 
 
 
 II – G – A AVALIAÇÃO NO JARDIM DE INFÂNCIA – Articulação entre actores/contextos educativos 
Entrevistadas CONSENSOS / CONTRADIÇÕES    AMBIGUIDADES / SINGULARIDADES 
Educadora Mi 
Entrevista A 

“falar acerca do que a criança consegue e não consegue e porquê” 
 
“solicitação das competências académicas (…) isso está a afectar a comunidade educativa e a sociedade em geral” 
 
“uma 1ª experiência acerca das competências que as crianças deveriam ter na passagem para o 1º Ciclo (…) inquérito às Professoras (…) 
quase todas diziam e valorizavam as competências académicas” 
 
“assoar o nariz relacionar-se bem com uma criança, saber respeitar, a inter- ajuda, a auto-estima (…) valorizo muito mais esses aspectos do 
que ela saber escrever os números ou copiar as letras todas” 
 
“um dossier com determinados pontos (…) num caderninho muito informal que fomos construindo ao longo do ano para dizer que aquele 
menino já faz aquilo ou que não faz” 
 
“Agrupamentos é mais difícil ainda porque o facto de haver só uma reunião por mês do Conselho Pedagógico onde estão representados 
todos os níveis de ensino, para se dar a conhecer os assuntos do Pré-escolar é difícil (…) mas é um meio de eles começarem a compreender e 
a conhecer mais o trabalho de jardim de infância, que é igual ao deles só com uma faixa etária mais nova” 
 
“muito a colaboração entre os Educadores e os outros níveis de ensino em termos de debate do processo educativo, de problemas comuns” 

Educadora I 
Entrevista B 

“intenção de poder partilhar com os Professores do 1º Ciclo os saberes de que aquele sujeito criança é detentor, para que o Professor possa 
pegar nos seus saberes, no potencial da criança, em termos do seu próprio desenvolvimento e o amplie” 
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“da institucionalização do ano zero da escolaridade, no que se reporta às crianças dos cinco, seis anos a frequentar os Jardins de Infância” 
 
“o que importa é que o Jardim de Infância tem uma finalidade em si próprio e que o Educador de Infância não esteja preocupado com a 
porta de saída, mas que o 1º Ciclo esteja preocupado com a porta de entrada” 
 
“contínuo entre a Educação de Infância e o 1º Ciclo” 
 
“abdicar da responsabilidade de desenvolver na criança um corpo de aprendizagens e competências/capacidades que lhe permitam 
ingressar na escolaridade básica com tranquilidade, garantindo o seu sucesso! 
 
“construir um Projecto curricular de Agrupamento que permita perceber o campo de finalidades que se cruzam numa dialéctica contínua, 
desde a Educação de Infância até ao 3º Ciclo e isto implica ter sempre presente a grande finalidade da Educação de Infância, ainda que 
numa primeira instância este [projecto] constrói-se através do currículo prescrito e deixa de fora, numa fase inicial, a Educação de Infância. 
Isto pela sua complexidade (…). Todavia nesta filosofia do Agrupamento Vertical só faz sentido se a incluir até porque se fala em contínuo, 
logo tem que começar no início. E nesta construção são um referente fundamental as Orientações Curriculares, não deixando que ela se 
submeta a um currículo prescrito, nomeadamente aos programas do 1º Ciclo, mas permitindo que haja aqui uma dialéctica entre ambas as 
partes” 
 
“outros Educadores de Infância de outros Agrupamentos e de outros contextos com uma atitude mimética com práticas outras 
nomeadamente de colegas do 1º Ciclo do Ensino Básico (…) necessidade de satisfazer um apelo da escola e que se reflecte nas suas práticas 
pedagógicas” 
 
“uma avaliação individual de cada criança que vai transitar para a escolaridade obrigatória” 
 
“uma inclusão gratificante, satisfatória e com sentido de vida para a criança” 
 
“a avaliação que chega ao Conselho pedagógico é uma síntese de todos os relatórios de avaliação dos vários educadores e a pretexto da 
avaliação é atribuído um sentido à Educação de Infância. Perceberam já que isto não é o mimetismo do 1º Ciclo, apesar da proximidade 
física, curricular ou profissional (…), portanto há aqui uma singularidade que se tem feito afirmar” 

Educadora C 
Entrevista C 

“um projecto elaborado em conjunto com as colegas do 1º Ciclo, em que os meninos do Jardim que iam para a Escola do 1º Ciclo, para lhes 
facilitar a transição, foram visitar o edifício e uma sala (...) para perceberem o quê que realmente lá se faz, antes de ingressarem no processo 
propriamente dito” 
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“a espera para uma reunião ou a ida para tomar um café em conjunto e aproveito esses momentos para falar dos meninos” 
 
“não é só passar uma ficha ou passar deste edifício para aquele e fazemos articulação!” 
 
“é assim que eu faço a verdadeira articulação não entre instituições mas entre profissionais que trabalham com o mesmo fim, que é ajudar 
os meninos no processo de escolarização” 
 
“uma ficha de observação e desenvolvimento da criança entregue na escola quando os meninos transitam para o 1º Ciclo 
 
“Agrupamento Vertical onde estive tinha vinte e tal Jardins de Infância e acho que ninguém via o nosso trabalho porque era tão grande que 
todas nós nos sentíamos perdidas. Até mesmo nas reuniões de Conselho de Docentes do Pré-Escolar nos sentíamos perdidas! Agora no 
Agrupamento Horizontal acho que isso é mais possível porque somos menos ” 
 
“Foi levado a pedagógico e foi aprovado nesse Agrupamento esse tipo de avaliação, mas é-me permitido avaliar como eu… desde que 
avalie! O único pressuposto, exigência que o Agrupamento faz, é que a avaliação esteja feita. Portanto a ficha de observação foi para o 
Conselho Pedagógico para aprovação mas no pressuposto de que seria aprovada, foi mais cumprir um procedimento ou aquilo que a lei 
exige, que é ser aprovado no Conselho Pedagógico” 
 
“a avaliação no Jardim de Infância é uma consequência da articulação com o 1º Ciclo” 

Educadora A 
Entrevista D 

“importante, ainda que seja discutível, que os Professores tenham alguma informação sobre as crianças que vão receber (…) partindo do 
princípio que a vão usar para planificar, não só a parte académica, mas toda a forma como vão trabalhar com as crianças, sabendo que 
grupo é que vão ter em mãos” 
 
“há alguns Educadores que estão a fazer uma articulação com o objectivo de escolarizar o Jardim de Infância” 
 
“do trabalho que se desenvolve na sala do Jardim de Infância” que “tem mais a ver com as capacidades de cada criança no seu geral”. 
 
“grelhas de avaliação de cruz, muito parecidas com as do 1º Ciclo, juntamente com outras pequenas coisas (…) no trabalho dos Jardins de 
Infância e dos Educadores de Infância (…) vai começando a ser visto em termos gerais como muito próximo do que é o trabalho de 1º Ciclo 
(…) com tristeza (…)” 
 
“que muitos ainda façam uma avaliação como eu faço e como fazem muitos Educadores que é aquela avaliação muito de registo pessoal” 

Educadora S “uma síntese daquilo que conhecem acerca dos meninos para numa reunião conversar com o Professor acerca disso (…) a ficha não é feita 
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Entrevista E por encomenda, não tem cruzinhas nem não satisfaz, nem satisfaz, a ficha tem o objectivo de fazer a transição para o 1º Ciclo, como está 
preconizado nas Orientações Curriculares” 
 
“há sempre aquele vicio de nas reuniões do conselho Pedagógico se discutirem sempre as coisas da EB 2/3, há muito pouco espaço para se 
discutirem as coisas pedagógicas de outros níveis de ensino e depois quanto mais pequeninos, menos direitos temos e menos tempo de antena 
temos, portanto não tem muito espaço para se fazer ouvir, e burocraticamente haver um elemento representante do Pré-escolar no Conselho 
Pedagógico é pouco, mas é um meio de difusão” 
 
“Não existiu nenhuma ficha imposta pelo Conselho Executivo e a proposta foi levada a Conselho Pedagógico pela Coordenadora do Pré-
Escolar e não havia nada a dizer, o que ela lá foi fazer, foi dizer aos Colegas como é que se ia fazer a avaliação no Pré-Escolar e não foi 
questionado sequer, logo foi só dar a conhecer” 
 
“o Ministério da Educação que não vem ao Jardim de Infância e que não sabe o que é que cá se passa e então precisa de papéis para ter 
provas de que a avaliação se faz no Pré-Escolar (…) e também os outros Professores que também não conhecem apesar de nós, com a 
realidade dos agrupamentos, estarmos mais em contacto com Professores de diferentes níveis” 
 
“estarmos todos numa mesma unidade orgânica onde por princípio deveria haver mais aproximação entre as pessoas e mais conhecimento 
até das Escolas em relação aos Jardins e vice-versa (…) há muito desconhecimento, sobretudo da maneira como as coisas são feitas, porque 
não há uma prática de se reunirem em comum (…) a haver nos Jardins do meu agrupamento, sobretudo as colegas que estão em Jardins 
próximos das Escolas de Ensino Básico, que reúnem e fazem Conselho de Docentes em conjunto e aí tem que haver conhecimento das 
práticas” 

Educadora M 
Entrevista F 

“mostramos os seus trabalhos e damos a conhecer como é a criança” 
 
“essa avaliação formal entre aspas, com o Professor que vai receber as crianças que vão para o 1º Ciclo com todo o dossier da criança. 
Entretanto falamos de cada criança mediante o portefólio para lhe dar a conhecer quem é a criança e o que é que ela já sabe (…) e temos 
uma grelha standard que usamos todas que é descritiva e que tem muito a ver com a autonomia, participação, oralidade… e fazemos uma 
observação qualitativa para dar a saber que enquanto a criança esteve no Jardim existiram determinadas competências que a criança já 
adquiriu” 
 
“em relação à articulação ainda temos muito que caminhar” 
 
“O trabalho dos Jardins de Infância foi valorizado no Conselho Pedagógico (…) e agora há uma maior possibilidade de mostrar aquilo que 
fazemos e quem somos, mas no início houve ali…, era um ensino desconhecido e tivemos que nos impor (…) nós vivíamos muito isoladas, não 
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havia transmissão do nosso trabalho, não o conheciam, ele era invisível, mas a partir da entrada nos Agrupamentos ele tem que ser visível 
(…) e para além disso os Agrupamentos foram importantes também porque houve quase uma obrigatoriedade em aceitar o Educador “ 

 
 
 
 II – H – A AVALIAÇÃO NO JARDIM DE INFÂNCIA - É desejável? É necessária? 
Entrevistadas CONSENSOS / CONTRADIÇÕES    AMBIGUIDADES / SINGULARIDADES 
Educadora Mi 
Entrevista A 

uma coisa difícil (…) avaliar é difícil e por isso perdemo-nos 
 
“quando se começa a sentir que é necessário fazê-la” 
 
“partindo de onde estão para chegar a determinados graus de desenvolvimento” 

Educadora I 
Entrevista B 

“é impossível trabalhar em educação sem avaliar, a avaliação é portanto um processo fundamental (…) ao reformular avaliamos, o que por 
sua vez implica reajustes permanentes” 

Educadora C 
Entrevista C 

“importante senão sentia-me perdida (…) ela é necessária para reflectir e decidir novos rumos” 

Educadora A 
Entrevista D 

“ver se estou a ir pelo caminho certo ou se tenho que mudar a rota” 

Educadora S 
Entrevista E 

“assunto seja considerado muito pertinente uma vez que perturba muito as educadoras e as deixa muito inquietas porque elas têm 
muitas inseguranças e portanto sentem-se muito incomodadas” 

Educadora M 
Entrevista F 

“para fazer mais e melhor de acordo com as características das crianças” 

 
 
 
 II – I – A AVALIAÇÃO NO JARDIM DE INFÂNCIA – Identidade profissional/pedagógica do Educador/Jardim Infância 
Entrevistadas CONSENSOS / CONTRADIÇÕES    AMBIGUIDADES / SINGULARIDADES 
Educadora Mi 
Entrevista A 

“dão tantos modelos que não têm nada a ver connosco, nem com o modelo que nós estamos a trabalhar!” 
 
“em termos de contactos com os outros graus de ensino e é também um meio para eles começarem a compreender e a conhecer mais o 
trabalho do Jardim de Infância, que é igual ao deles, só com uma faixa etária mais nova” 
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“o trabalho de proximidade tem que ser construído sobretudo pelas educadoras” e aponta as suas razões dizendo que “nós é que estamos 
a entrar, a invadir o espaço deles, que é o que sentem muitos (…) a casa deles que estava quietinha com x pessoas a funcionar e de repente!” 

Educadora I 
Entrevista B 

“os instrumentos de avaliação não foram pacíficos na sua construção (...) houve alguma pressão por parte do Órgão Executivo (...) a 
Presidente do Conselho executivo que não é Educadora de Infância e que entendia que os instrumentos de avaliação deviam obedecer a uma 
outra metodologia em termos de avaliação e houve aqui o apelo a pontos de encontro que permitissem a sua construção, isto foi um processo 
longo de grande reflexão e discussão” 
 
“a educação como um todo, onde as várias partes dialogam, apesar das resiliências, temos conseguido uma cultura profissional onde existe 
uma inteligibilidade comum. Portanto há vantagens para todos neste encontro, onde aprendemos a conhecer aquilo que é desconhecido e que 
nos amedronta ou cria reservas e estereótipos. Ou seja, ao educador de Infância que no âmbito do sistema educativo se constitui como uma 
minoria profissional, é-lhe dada a possibilidade, pela inclusão nesse espaço colectivo mais amplo, de se afirmar na sua profissionalidade e 
de tornar visível as suas práticas educativas e pedagógicas” 

 Educadora C 
Entrevista C 

“ter voz activa nos Conselhos Pedagógicos, nos Conselhos de Docentes e Assembleias, isto é, só quando nós lutarmos no mesmo sentido e 
com consciência da nossa identidade, que é uma identidade muito específica, é que conseguimos levar a água ao nosso moinho. Se nós 
continuarmos a fazer fichas iguais ao 1º Ciclo, e a avaliar parecido com eles, aí ficamos iguais ao 1º Ciclo e não podemos defender aquilo 
em que acreditamos, uma educação de qualidade” 

Educadora A 
Entrevista D 

“somos muitos educadores novos neste actual agrupamento e só tivemos a opção de decidir por votação entre aquelas duas grelhas que nos 
foram apresentadas, qual é que passaria a vigorar a partir daquele momento”. 
 
“pouco a pouco o trabalho dos Jardins de Infância e dos Educadores de Infância” 
 
“cumprir regras concorde ou não concorde (…) nomeadamente a grelha que está a ser utilizada é essa que eu tenho que cumprir apesar de 
não concordar com ela” 
 
“instrumentos muito semelhantes a todos os níveis de ensino (…) por uma maioria (…) e o meu receio é que, entre tantas coisas gerais e 
globais, a nossa especificidade se vá perdendo, não se perde a prática (…) mas depois em termos de documentos visíveis para todos perde-se, 
depois perdemos visibilidade e a pouco e pouco vamos passar a ser considerados como o geral” 
 
“talvez não estejamos muito longe de considerarem o Jardim, a Educação de Infância como um geral, em que depois não se especifique que 
no Jardim de Infância as coisas funcionam segundo moldes diferentes (...) o receio advém do facto de muitos de nós educadores também 
estarmos a ajudar e a educadora justifica que quando continuamos a não fazer força para que, aquilo que é muito específico nosso, que 
continue a valer e continuarmos a querer que, apesar de nos dar muito trabalho, seja essa a nossa forma especifica de avaliar e não tanto as 
formas de avaliar que são visíveis para todos os outros ainda que não seja tão fácil trabalhar estatisticamente os nossos dados” 
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“a respeito da avaliação, presentemente a regra mantém-se portanto as educadoras que entraram de novo não foram ouvidas”  
 
“quando há agrupamentos em que ainda não se ouve muito a base, isto é, nós que estamos no terreno” 
 
“se descesse às bases para ouvir os diferentes elementos, antes de criar as regras (…) há agrupamentos em que isto acontece, há alguns em 
que as decisões são tomadas pelos órgãos de gestão sem que nós saibamos o que está a acontecer, a informação já nos chega concretizada e 
aí sim, estamos a perder a nossa autonomia, concordemos ou não concordemos, está decidido e ponto final” 
 
“são um bom espaço para que os outros níveis de ensino percebam o que é o funcionamento do Jardim de Infância e a actividade do 
Educador de Infância e a sua forma de trabalhar e de avaliar” 
 
“a educadora só entretém meninos ou só brinca com eles” 

Educadora S 
Entrevista E 

“a identidade do Educador de Infância não se valoriza porque ele faz fichas de avaliação ou porque é um técnico (…), mas sim porque, na 
sua opinião, “a educadora tem um papel muito importante no sistema educativo. É o primeiro patamar, portanto para além de conhecimentos 
científicos requer uma postura, uma identidade que só ela a pode construir (…) mas não é a Administração Central que nos dá 
reconhecimento, porque não se apercebe da importância da passagem das crianças pelo Jardim de infância e do trabalho pedagógico feito 
pela educadora enquanto profissional” 

Educadora M 
Entrevista F 

“no Conselho Pedagógico era obrigatório ter lá um Educador (…) houve uma obrigatoriedade em aceitar um Educador e eu lembro-me de 
me sentir um corpo presente porque falava-se de tudo menos no Pré-Escolar (…) e acho que tem que se discutir os problemas dos vários 
níveis de ensino, não é só a Escola Sede! E a Escola Sede é também o 1º Ciclo e o Pré-Escolar e que também têm voz!” 
 
“os professores dos outros Ciclos achavam muita gracinha aos meninos e até diziam: eles são tão girinhos, fazem coisas tão engraçadinhas” 
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