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RESUMO 

 

A finalidade deste artigo consiste em analisar como é o processo avaliativo na Educação 

Infantil. A avaliação se dá num processo contínuo e os professores devem interagir 

constantemente com o aluno acompanhando o desenvolvimento motor, cognitivo e 

sócio afetivo. Com base na leitura de autores que aprofundam, de forma teórica e 

prática, a temática da avaliação na Educação Infantil, buscamos entender e assimilar o 

processo avaliativo, bem como, a partir da análise de instrumentos avaliativos utilizados 

para desenvolver a avaliação nesta fase educacional. Ampliar as questões de coerência e 

de concepção relacionando a transformação entre as experiências desenvolvidas em sala 

de aula e as observações feitas pelo professor, desde que o mesmo seja capaz de fazer e 

refazer, se necessário, as atividades realizadas a partir do conhecimento das crianças 

foram elementos essenciais que foram evidenciados no decorrer do processo da escrita e 

análise. Descrevemos ainda alguns dos instrumentos de avaliação usados para registrar 

as observações do aprendizado da criança de Educação Infantil. Conclui-se que a 

avaliação nesta etapa de ensino, auxilia no desenvolvimento da aprendizagem da 

criança, e que as formas de como avaliar e relatar o desempenho da criança individual e 

coletivamente, demostra que o ambiente que a criança está inserida tem influência na 

aprendizagem. 
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Obs. O resumo apresenta de forma clara e compreensível o tema e o que se pretende com a 

apresentação. Apresenta uma temática e uma problemática desafiadora para a educação em 

novas modalidades de aplicação. Importante é destacar a não restrição da avaliação a um 

mero exercício de quantificação da aprendizagem, mas diretamente vinculado ao processo de 

ensino-aprendizagem. Recomendo para ser apresentado. 
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