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Avaliação na educação infantil é um processo de construção de conhecimento diário que respeita a
criança e sua infância. A presente pesquisa pretendeu: Identificar a metodologia de avaliação
aplicados na educação infantil da instituição, compreender o processo de construção, definição e
aplicação de avaliação dos professores na educação infantil, constatar a prática do professor no
processo avaliativo do aluno. Como procedimentos metodológicos foram realizados alguns
acompanhamentos durante a realização do estágio não obrigatório bem como experiências
compartilhadas com os professores que permitiram a sistematização dos fragmentos para a análise.
Os resultados da pesquisa proporcionaram perceber a importância da observação e investigação do
desenvolvimento da criança em seu mundo e cultura vivendo o momento mais marcante da infância
na educação infantil.
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1 INTRODUÇÃO

Este estudo faz uma abordagem sobre a avaliação na educação infantil, um lugar de construção
progressiva do desenvolvimento integral da criança.

A avaliação enquanto processo de ensino aprendizagem tem a necessidade de uma atenção maior por
parte do corpo docente e da instituição de ensino para ampliar e desmistificar suas formas
avaliativas, pois é um processo de observação em que o professor acompanha o desenvolvimento de
forma processual do aluno.

No ano de 2017 e 2018 estagiei numa instituição particular em que seu compromisso com a educação
valoriza e promove de forma diversificada a criança, pois a mesma considera sua proposta
pedagógica em que o aluno é instruído ao longo do ano em atividades pedagógicas à construção de
sua identidade, autonomia individual e coletiva no seu processo de ensino aprendizagem
evidenciando o cuidar e o brincar, valorizando o erro, o acerto, suas intenções, possibilidades e
descobertas promovendo-o e humanizando como indivíduo em ação coletiva com a família.

Durante o estagio fui instigada a compreender como acontece o processo de avaliação e suas
implicações no ambiente da educação infantil tendo em vista que ela é a base mais importante da
educação básica e por entender que o desenvolvimento integrado da criança acontece nessa fase tão
importante e relevante para sua formação como integrante da sociedade, é imprescindível saber que
em todo o seu processo de aprendizagem existe um acompanhamento pedagógico nas avaliações, ao
diagnosticar e registrar suas práticas.

Na educação infantil, para a avaliação atingir seus objetivos se faz necessário entender que a
aprendizagem é alcançada de várias formas, pois cada criança é um mundo a explorar e que possui o
seu tempo e sua maneira de aprender, entre elas o acerto, o erro e as possibilidades que são
importantes para alcançar a meta traçada pelo professor.

A aprendizagem é uma consequência diária do ser humano, e a criança na educação infantil não é
diferente, pois em todo momento ela faz uma descoberta seja ela durante uma atividade ou no
brincar, pois “[...] a aprendizagem é o processo pelo qual os nossos conhecimentos, habilidades são
adquiridos ou modificados.” (SPINELLO, 2014, p.2) e na escola acontece o processo de aquisição
desses conhecimentos que são transformados a partir das relações de modo que o professor pode
avaliar o desenvolvimento que realmente ela internalizou do que foi proposto no seu planejamento,
podendo ser visto na roda de conversa no brincar ou no surgimento do erro nas respostas e práticas
que estão sendo vivenciadas.

Assim, sob o olhar criterioso do professor que aproveita a expressão voluntária do aluno em suas
atividades para aprimorar e instigar como afirma Hoffmann (2001, p. 47) “[...] O olhar do professor
precisará abranger a diversidade de traçados, provocando-os a prosseguir sempre”, em que está
condizente com a Lei de Diretrizes Curriculares da Educação Infantil afirmando que “[...] a
observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano”
(BRASIL, 2010) assim, por meio da observação essa avaliação é concretizada.

A partir dessas afirmações e da vivência na instituição foi perceptível observar o desenvolvimento e
como consequência a avaliação contínua de forma diversificada, para tanto me propus a entender
como ocorre à avaliação na educação infantil e a prática dos professores com base nas tomadas de
decisões durante o processo avaliativo em consonância com sua proposta pedagógica.

Faz-se necessário refletir e repensar sobre as formas de avaliação adotadas nas instituições de ensino
que atende a essa fase de escolaridade em articulação com a Lei n° 9394/96. Pois, as formas
utilizadas nas instituições de ensino dificilmente são pensadas como uma forma diagnostica do
conhecimento construído pelo aluno.
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Para tanto os instrumentos avaliativos precisam promover a construção de relações e aprendizagem
do aluno desenvolvendo individual e coletivamente sendo indispensável o acompanhamento direto
do professor que é o mediador do ensino aprendizagem ao compartilhando o conhecimento
crescendo processualmente nos resultados significativos na vida do aluno.

Nesse aspecto, a proposta pedagógica necessita ser elaborada a partir da sondagem do
desenvolvimento integrado da criança que têm como objetivo atingir a aprendizagem aplicando uma
avaliação com base na aquisição de conhecimentos já observáveis pelo professor. Assim, a presente
pesquisa pretende entender o processo de avaliação na educação infantil da instituição e suas formas
avaliativas que corroboram para o desenvolvimento integrado do aluno.

Dessa forma foram elencados os seguintes objetivos específicos:

a. Identificar a metodologia de avaliação aplicada na educação infantil da instituição;
b. Compreender o processo de construção, definição e aplicação de avaliação dos professores na

educação infantil;
c. Verificar a prática do professor no processo avaliativo do aluno.

Esses objetivos têm como base responder a questão central dessa pesquisa: Como acontece a
avaliação na educação infantil na escola particular em que fora feito o estágio não obrigatório.

E para responder essa questão foram realizados percursos metodológicos que se articularam a minha
prática em estágio não obrigatório, o qual será descrito a seguir:

2 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA

A pesquisa acontece numa escola[1] particular de Aracaju-Se, em que fui estagiária durante dois anos
na educação infantil, instituição que tem o compromisso com a educação infantil na qual sua
proposta pedagógica permite que a criança desfrute da infância brincando, errando e aprendendo no
seu tempo construindo sua identidade e autonomia. A escola atende a creche, educação infantil,
educação fundamental menor e maior (Alfabetização de Jovens e Adultos) AJA. A pesquisa
enquadra-se numa abordagem qualitativa com procedimento de produção através de registos orais
nos espaços de vivências da escola com oito professores que trabalham na educação infantil que se
dispusera a responder três perguntas referentes aos processos de avaliação que ocorre na sala de aula
na educação infantil, a saber, que o projeto politico pedagógico da referida escola bem como o
regime interno concerne com Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96 da educação Nacional no Art. 31, é
citada que na educação infantil “[...] a avaliação mediante acompanhamento e registro do
desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino
fundamental”. Ambos os documentos tem o objetivo de observação e acompanhamento para o
desenvolvimento processual do aluno na avaliação dentro da educação infantil na idade de crianças
de zero a seis anos de idade.

Este artigo apresenta algumas reflexões quanto à avaliação na educação infantil, com base em
teóricos que abordam a temática como Hoffmann (1998), Luckesi (2005), Moro; Olivveira, (2015)
Ostetto (2000) citado em todo trabalho que ajudaram na compreensão e desenvolvimento da
pesquisa. Com tópico intitulado “Vivenciando a prática avaliativa”, são descritas as experiências
vivenciadas na escola e conhecimentos partilhados com os professores da educação infantil, de modo
que pude capturar informações quanto ao seu entendimento da avaliação nessa fase da educação
básica. Na sequência, as considerações finais e as referencias que ancoraram esse estudo.

3 ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Avaliação é sinônimo de medida, dar valor a algo e essa impressão aplicada na forma de mensuração
e hierarquização causa medo e pressão psicológica prejudicando o desenvolvimento criativo do
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individuo deixando-o apreensivo para expressar-se livremente, seus pensamentos e desejos, apesar
do ser humano em todo o momento da sua vida está fazendo avaliações mesmo desde sua infância
com o poder de escolher o que quer comer, brincar, vestir e em sua fase adulta fazendo avalições do
que lhe parece melhor para seu futuro, ainda assim enquanto ele não sabe que está sendo avaliado lhe
parece natural fazer todas essas escolhas, pois ela de qualquer forma faz parte da vida como afirma
Luckesi “[...] A avaliação é uma ferramenta da qual o ser humano não se livra. Ela faz parte de seu
modo de agir e, por isso, é necessário que seja usada da melhor forma possível”. (LUCKESI, 2005,
p. 118-119). Porém ao saber que está sendo avaliado de alguma maneira lhe causa ansiedade de
modo que sua demonstração de conhecimento seja no papel ou verbalmente passa a ser prejudicado
por uma pré-autoanálise deixando-o com sentimento que não é capaz de executar com êxito o que foi
apreendido como afirma Borralha que

Alunos com ansiedade em situação de avaliação apresentam um limiar baixo
à ansiedade nas situações de desempenho, com uma tendência para avaliar as
situações de avaliação e as de desempenho nos testes, como ameaçadoras.
Estas situações são evocadas quando as pessoas não acha que tem capacidade
cognitiva para fazer a situação, acabando por responder às situações com
sentimentos de incapacidade, atribuições de falhas antecipadas, cognições
negativas de incapacidade de desempenho entre outras (BORRALHA, 2012
p.5)

A partir desses sentimentos de incapacidade que o individuo sente ao ser avaliado prejudicando seu
desenvolvimento integral se faz necessário repensar as formas de avaliações nas instituições mais
precisamente nas instituições de ensino na qual ao aplicá-las não permite que o aluno expresse sua
criticidade e criatividade de modo que o pressiona e exclui mensurando sua capacidade de
entendimento, a saber, que provas e testes não mede conhecimento, mas oprime o individuo
limitando-o. Para tanto é imprescindível o acompanhamento individual e em grupo na trajetória do
aluno na escola sabendo que todo o aluno tem seu tempo e modo de aprender, contudo é o olhar do
professor observador que precisará percorrer todo o caminho aproveitando cada expressão de
aprendizagem que foi apreendida.

Tendo em vista todos esses sentimentos no processo de avaliação se faz necessário que seja
desmistificada desde a infância na educação infantil sendo vivida na prática e não somente na teoria,
com base na constatação de aprendizagem e desenvolvimento trabalhando diariamente em sala de
aula como forma de sondagem analisando cada crescimento individual e coletivo da criança
deixando-a consciente de todo o processo avaliativo.

Essa forma diagnostica tende a deixar a criança livre para expressar o que aprendeu ou o que
precisará ser trabalhado como conteúdo no planejamento pedagógico de modo que o aluno não se
sinta pressionado, mas compreenda que em todo o seu percurso escolar e pessoal estará sendo
avaliado obtendo resultados significativos.

E é nas praticas pedagógicas diárias que o professor precisa ser curioso e estimulador para que o
aluno atinja os desafios propostos por ele, de modo que não iniba o senso de criticidade e
autenticidade para que o mesmo entenda que a avalição é simplesmente um método qualitativo que
lhe direciona e impulsiona a novos conhecimentos que são construídos diariamente pelo mesmo.
Esse conhecimento adquirido pelo aluno na educação infantil, construído diariamente junto com o
professor e os outros alunos tem como objetivo proporcionar experiências de modo que o conteúdo e
as expectativas de aprendizagem tornem-se efetivamente prática e a avaliação seja expressa no
desenvolvimento diário de sua vivência.

São as vivências de práticas avaliativas que deve ser contínuas e observadas estabelecendo relações
entre professor e aluno, por meio do percurso do seu planejamento pedagógico em que o professor
identifica e verifica o que o aluno internalizou e se o objetivo da proposta foi atingido, pois
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O planejamento educativo deve ser assumido no cotidiano como um processo
de reflexão, pois, mais do que ser um papel preenchido, é atitude e envolve
todas as ações e situações do educador no cotidiano do seu trabalho
pedagógico (OSTETTO, 2000, p. 177).

Em que essas ações pedagógicas de cunho avaliativo proporcionam as crianças o desenvolvimento
da sua autonomia e identidade. No qual foi perceptível durante o percurso no estágio não obrigatório
identificar o crescimento significativo de cada criança como individuo, fazendo sondagens tanto de
caráter individual e coletivo, instigando, orientando e deixando-os livres para aprender e errar,
levando todo o conceito verbal para a prática ao aproximar atividades do seu dia a dia como parte
integrante da vida delas que é o brincar na infância.

Durante estágio foi notório observar o desenvolvimento da identidade e a autonomia das crianças em
que são construídas progressivamente mediante o conhecimento de si mesmas desenvolvendo sua
capacidade para utilizar recursos disponíveis em cada momento. Dessa forma, a avaliação na
educação infantil busca promover a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças a prosseguir na
definição de sua identidade, do conhecimento de si mesma num ambiente estimulador, seguro e
conhecido por ela sendo promovido pelo professor para que ganhem confiança em suas
experimentações possibilitando explorar novas aprendizagens “[...] afinal, se existe uma historia
humana é porque o homem tem uma infância” (KRAMER,1997, p.20).

A infância é uma fase de experiências em que de sua própria maneira a criança interage e se
comunica de acordo com sua necessidade tornando-se independente e construindo sua personalidade,
formando a sua identidade, amadurecendo progressivamente ao relacionar-se com novos conceitos e
obtendo novos conhecimentos.

Nesse processo progressivo de conhecimento de si, a criança descobre o mundo a sua volta através
das escolhas feitas diariamente e com ela identifica-se, experimenta o novo e reproduz com seu jeito
de ser nessas relações e faz avaliação de si mesma quando há interação com as outras crianças, ela
aprimora o seu brincar, o falar e é nessa interação social e cultural que ela constitui-se como sujeito
construindo seus conhecimentos e novas culturas a fim de relacionarem-se com quem as cerca.

É no brincar que a criança representa o que ela vê de mundo expressando seus desejos e sentimentos
num desenho, ao manusear massinha de modelar ou conversando com outra criança e é por esses
acontecimentos que na educação infantil que deve proporcionar interações sociais brincando, como
afirma Brougère

Na brincadeira, a criança se relaciona com conteúdos culturais que ela
reproduz e transforma, dos quais ela se apropria e lhes dá uma significação.
A brincadeira é entrada na cultura, numa cultura particular, tal como ela
existe num dado momento, mas com todo seu peso histórico. [...] A
apropriação do mundo exterior passa por transformações, por modificações,
por adaptações, para se transformar numa brincadeira: é liberdade de
iniciativa e de desdobramento daquele que brinca, sem a qual não existe a
verdadeira brincadeira. (BROUGÈRE, 2010, p. 82).

Ao brincar a criança passa por modificações e transformações desenvolvendo e ganhando autonomia
para escolher, sentir, falar o que lhes interessa, ao se expressar avaliando suas escolhas, opiniões e as
coisas simples do dia, no que gosta de comer, no que poderia vestir valorizando suas apreciações
sentindo-se um ser importante no mundo do adulto porque

Ao compreendermos que a infância não significa um simples conjunto de
crianças, mas uma categoria social, não podemos nos esquecer de que não se
trata apenas daquilo que as instituições inventam para ela, mas sim, de que há
algo naquilo que a criança faz de si e naquilo que se faz dela, como ser
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“criança” ou ser “aluno” (MEDEIROS, 2009, p 32).

A criança é criativa sua imaginação é viva e aproveita qualquer momento para expressar suas
emoções e partilhar sua cultura independentemente do que idealizam para ela, no convívio social
com outras crianças na escola o professor pode observar as expressões aprendizagens e descobertas
oportunizando a convivência com outras crianças num espaço diversificado e com experiências
únicas dirigidas por propostas pedagógicas. A educação infantil deve constituir-se num espaço físico
adequado e indispensável para o desenvolvimento da criança bem como sua autonomia e identidade
sendo um laboratório de observação onde cada momento está sendo avaliado.

A organização do ambiente precisa ser acolhedora e prazerosa, promovendo uma construção do saber
e a socialização entre as crianças, num espaço pensado para brincar e explorar as dimensões em que
o estimulo é para criar e recriar brincadeiras e historias em frequentes momentos. As relações das
crianças são entrelaçadas umas com as outras e com o mundo como afirma Horn

É no espaço físico que a criança consegue estabelecer relações entre o mundo
e as pessoas, transformando-o em um pano de fundo no qual se inserem
emoções [...] nessa dimensão o espaço é entendido como algo conjugado ao
ambiente e vice-versa. Todavia é importante esclarecer que essa relação não
se constitui de forma linear. Assim sendo, em um mesmo espaço podemos ter
ambientes diferentes, pois a semelhança entre eles não significa que sejam
iguais. Eles se definem com a relação que as pessoas constroem entre elas e o
espaço organizado. (HORN 2004, p. 28).

As relações e expressões da criança em suas brincadeiras e conversações umas com as outras
mostram a construção de novos saberes, novas culturas, originalidade e inovação para tanto é
necessário que a estimulação aconteça no espaço de aprendizagem em que a independência da
criança deve ser estimulada sem a intervenção centralizada da figura adulta para que ela possa
expressar suas potencialidades, habilidades o erro e o acerto.

Segundo a Referência Curricular Nacional da Educação Infantil afirma que “[...] as crianças
constroem o conhecimento a partir das interações que estabelecem com as outras pessoas e o com o
meio em que vivem. O conhecimento não se constitui em copia da realidade, mas sim fruto do
intenso trabalho de criação, significação e ressignificação”. (BRASIL, 1998, p. 21)

A cada construção de pensamento, palavra que antes pronunciada de forma não esclarecida, o
professor pode fazer a avaliação da criança considerando o momento que chegou a escola os desafios
superados, o desenvolvimento motor e cognitivo em que as suas habilidades e competências foram
desenvolvidas por ter sido instruídas e estimuladas interagindo com suas significações da sua cultura
e convívio social de forma que ela possa viver cada momento intensamente. Pois, para que favoreça
“[...] o desenvolvimento da autonomia é necessário que o professor compreenda os modos próprios
de as crianças se relacionarem, agirem, sentirem, pensarem e construírem conhecimentos” (BRASIL,
1998, p. 40). Para tanto se faz necessário uma relação de confiança entre professor e aluno em que a
mesma não tenha receio de errar, mas de superar desafios sendo encorajada pelo professor.

Pois para a criança o brincar é coisa séria, é explorar o imaginário, representar seu super-herói
desbravando o mundo, no olhar do adulto é um passa tempo para distração, porém no olhar do
professor observador e estimulador é nas atividades dirigidas que suas potencialidades e equilibro
são avaliados possibilitando a criança reconstruir significados produzindo e apropriando-se de
cultura.

Portanto a exploração dos espaços na educação infantil é fundamental para que esse processo de
desenvolvimento da imaginação da criança aconteça, bem como o processo avaliativo, pois a
sondagem pode acontecer em qualquer lugar desde que a criança seja dirigida e assistida nas
atividades recreativas como pular amarelinha, pega-pega, bola, casinha ou representando seu
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super-herói podendo recriar sua historia. Como afirma Lane e Codo

O meio escolar deve ser um lugar que propicie determinadas condições que
facilitem o crescimento, sem prejuízo dos contatos com o meio social
externo. Há dois pressupostos de partida: primeiro, é que a escola tem como
finalidade inerente a transmissão do saber e, portanto, requer-se a sala de
aula, o professor, o material de ensino, enfim, o conjunto das condições que
garantam o acesso aos conteúdos; segundo, que a aprendizagem deve ser
ativa e, para tanto, supõe-se um meio estimulante (LANE; CODO, 1993, p.
174).

A partir da estimulação de uma aprendizagem ativa pelo professor a criança por sua vez usa a
imaginação para construir seus próprios brinquedos do jeito que ela acredita ser como carrinhos com
caixa de papelão para pilotar, cabos de vassouras como espada sendo um super-herói, caixas como
casinhas recriando o cotidiano de seu lar, nesses momentos podem ser observadas a sua criação, o
seu pensamento lógico matemático em que cada peça se encaixa e o que poderia ser recriado.

A aprendizagem na educação infantil a partir dos muitos conhecimentos pedagógicos propostos pelo
professor é efetuada apenas brincando, num simples jogo ou num faz de conta como adverte
Carvalho, ao escrever que

o ensino absorvido de maneira lúdica, passa a adquirir um aspecto
significativo e afetivo no curso do desenvolvimento da inteligência da
criança, já que ela se modifica de ato puramente transmissor a ato
transformador em ludicidade, denotando-se, portanto em jogo (CARVALHO
1992, p.28).

O planejamento do professor construído de forma mais lúdica aproxima a criança de sua realidade de
forma que a apreensão do ensino aprendizagem e desenvolvimento integrado podem ser aproveitados
num ambiente em que ela possa construir um cenário para suas próprias brincadeiras em que atue
diretamente como protagonista construído com materiais recicláveis nos seus próprios espaços,
pintando com suas cores preferidas o que faz parte do seu cotidiano ou que deseja vir a ser, pois “[...]
é no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva” (VIGOTSKY, 1998, p.126) e por
meio da imaginação, a construção, o recriar as historias permite que ela atue como o ator principal de
todo o ambiente.

A construção de um mini mercado, de um salão de beleza, um consultório médico espaços em que
ela possa desenvolver todas as práticas e conteúdos propostos pelo professor como, o exercício da
linguagem e oralidade, a escrita, ciências da natureza e matemática são conteúdos que de forma
lúdica podem ser apresentados, pois

O mundo da criança, constitui um momento em que ela experimenta,
organiza-se, regula-se, constrói normas para si e para o grupo. Desse modo, o
brincar é uma das formas de linguagem que a criança usa para entender e
interagir consigo mesma e com os outros e o próprio mundo. (OLIVEIRA,
2012, p.36).

Durante o brincar a criança constrói suas próprias normas e códigos de linguagens sendo sua
identificação para interagir com outros. Nas atividades de construção de cenários com participação
da criança faz com que a mesma sinta-se útil, sua opinião e criação frutos da sua imaginação
valorizada, sendo concretizada nos seus trabalhos manuais em que cada processo de sua construção é
avaliado pelo professor atingindo o objetivo da proposta pedagógica.

Esses acontecimentos são todos discutidos e planejados nos momentos de roda de conversa em que a
criança expressa na fala todas suas intenções o que sente e o que deseja brincar com sua expressão
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corporal e gestual, emitindo sua ideia e verbalizado a forma de como vê o mundo, aprendendo
democraticamente externar sua opinião construída numa ação coletiva em que envolve o grupo ao
“[...] desenvolver com as crianças atividades em que a professora propõe uma forma qualquer de
ação que exige o esforço individual de cada membro, valoriza a participação do grupo em lugar de
negá-la”. (FREIRE 2002, p.21). É nas conversas dirigidas pelo professor que a criança pode ser
estimulada ao esforço individual e coletivo de forma que ela expresse seus conhecimentos.

É na roda de conversa sob o olhar do professor que a expressão da oralidade é atingida,
problematizando e provocando soluções por parte dos alunos a fim de que em meio aos diálogos um
senso crítico seja evidenciado e os saberes sejam ampliados para que a criança valorize a presença e
opinião do outro. Essas experiências contextualizam valores humanos que são necessários na
convivência como senso de justiça, solidariedade, respeito que possibilitam uma comunicação entre
o cotidiano e o mundo, esse é

o momento privilegiado de diálogo e intercâmbio de ideias. Por meio desse
exercício cotidiano as crianças podem ampliar suas capacidades
comunicativas, como a fluência para falar, perguntar, expor suas ideias,
dúvidas e descobertas, ampliar seu vocabulário e aprender a valorizar o grupo
como instância de troca e aprendizagem. A participação na roda permite que
as crianças aprendam a olhar e a ouvir os amigos, trocando experiências
(BRASIL, 1998, v. 3, p. 138).

O documento expõe formas de desenvolvimento que ocorre na roda sendo um momento privilegiado
tanto para a criança quanto para o professor, pois é uma ferramenta de observação para que as
práticas pedagógicas dirigidas aconteçam bem como a exposição dos sentimentos das crianças
podendo ser observados, direcionados e atenuados. Durante esse momento de conversa as pretensões
de criação e o despertar da imaginação são expostos, sendo um lugar em que a criança se encontra
como sujeito crescendo em sua autonomia em decidir o que gosta expressando sua opinião e
firmando sua identidade junto com o outro. Desenvolve-se psicologicamente e emocionalmente e por
meio dessas explorações aprende sobre o mundo e sobre si, saindo de um contexto individualista na
família para um momento coletivo na escola em que suas emoções são partilhadas sendo observado
em todo o tempo pelo professor o seu progresso no grupo.

No grupo há uma diversidade de cultura gerando somas e trocas que a criança se apropria
constituindo-se como pessoa completa, pois a aprendizagem é um processo ativo e constante para o
desenvolvimento do sujeito num

lugar em que há uma reunião de seres pensantes que compartilham ideias,
trocam experiências, contam histórias, enfrentam desafios, rompem com o
velho, buscam o novo, enfim, há pessoas que trazem e carregam consigo
saberes cotidianos que foram internalizados durante sua trajetória de vida,
saberes esses que precisam ser rompidos para dar lugar a novos saberes
(VASCONCELLOS, 1993, p 24).

Contudo é no cotidiano que os saberes e as experiências precisam ser compartilhadas entre as
crianças bem como entre professores e coordenação pedagógica evoluindo num processo de
conhecimento em que eles se concretizam, contextualizam e inovam obtendo auxilio necessário para
enfrentar percalços encontrados tanto no ensinar quanto no avaliar o aluno, pois “[...] toda a relação
com o saber é indissociavelmente singular e social. Sendo assim fica clara a importância da figura do
professor em sala de aula, pois o aluno não aprende sozinho, não adquire o saber sem a intervenção
do outro (CHARLOT, 2001, p 28).

O saber é uma construção diária, uma soma da intervenção do outro assim, professor é aprendiz do
conhecimento no seu cotidiano, pois em toda a sua relação social é suscetível à aprendizagem.
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Contudo o conhecimento adquirido em uma formação continuada na carreira do professor desperta o
querer aprender mais sobre a criança entendendo como ela aprende como sente e o modo de
observá-la oportunizando novos saberes que poderão contribuir para as práticas pedagógicas,
ampliando a capacidade de cuidados especiais ao longo do processo de ensino aprendizagem, e
consequentemente do processo avaliativo.

Essa aquisição do conhecimento na sua formação não se restringe somente ao ensinar, é um processo
amplo que visa acompanhar o aluno no seu desenvolvimento integrado e em toda a sua trajetória na
educação infantil bem como em toda sua vida escolar e essas aprendizagens precisam ser
compartilhadas com as crianças, pois

A criança, em quanto sujeito ativo na construção de seu conhecimento, deve
ser tida como parceira em todas as situações de seu cotidiano escolar,
inclusive na construção dos registros de acompanhamento da prática
pedagógica. (BESSELER; FARIA, 2014, p, 162).

É pela parceria entre professor e aluno que o acompanhamento diário acontecerá bem como o
processo avaliativo em registros individuais de cada criança e no coletivo como grupo social no
cotidiano em sala, sendo de sua responsabilidade, o planejamento e a execução de forma que
oportunize o aluno a aprendizagem, no processo de ensino tendo por consequência uma avaliação
diagnostica como afirma o documento

É um elemento indissociável do processo educativo que possibilita ao
professor definir critérios para planejar as atividade e criar situações que
gerem avanços na aprendizagem das crianças. Tem como função
acompanhar, orientar, regular e redirecionar esse processo como um todo.
(BRASIL, 1998, v.1, p. 59).

O acompanhamento e a orientação da criança na educação infantil é um sinônimo de avalição que
não se detém na acumulação de notas para a promoção, mas está presente diariamente no cotidiano
da sala de aula, pois as significações valorizadas pelo professor e vividas pela criança são
conhecimentos adquiridos em cada descoberta que se perpetuará para a vida.

As inúmeras experiências vividas pela criança na educação infantil serão levadas para a vida sendo
um momento único que ela tem oportunidade de experimentar a vivência na escola e encontrar-se
com outras crianças percebendo gostos e vontades diferentes sendo difíceis nos primeiros momentos
reagindo com resistência e estranhamento em qualquer aproximação seja ela de adulto ou outra
criança de sua mesma idade, mas com ao passar do tempo ela aprende que não é necessário
demostrar uma autodefesa, mas desfrutar e socializar brincando no parquinho, dividindo os
brinquedos ocasionando uma mudança na sua rotina. Pois, “[...] a aprendizagem é inferida quando
ocorre uma mudança ou modificação no comportamento, mudança esta que permanece por períodos
relativamente longos durante a vida do individuo” (GAGNÉ, 1980, p. 91).

A aprendizagem ocasiona mudança dentro ou fora da sala de aula, pois ela é constante e
consequentemente o desenvolvimento integral da criança na educação infantil está vinculado à
apreensão desse conhecimento que ela leva para a vida.

4 VIVENCIANDO A PRÁTICA AVALIATIVA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Durante o primeiro ano de estágio não obrigatório com crianças de 02 anos do primeiro período pude
registrar desde o primeiro dia de aula do ano letivo até o último dia o desenvolvimento de crianças
que chegaram pela primeira vez na escola na educação infantil.

Cada criança tinha sua personalidade, vontade e autodefesa para proteger-se do que era novo para
ela. Os primeiros dias eram longos até a fase da adaptação do convívio social, contudo depois de
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alguns dias de interação umas com as outras se tornava amigável e sociável dividindo brinquedos,
balbuciando palavras e encontrando amigos inseparáveis.

A socialização na educação infantil corrobora para a maturação do processo de desenvolvimento
integral, pois quando as “[...] crianças participam ativamente do próprio processo de socialização, em
um contexto relacional entre pares caracterizado por normas, códigos e práticas” (SANTOS; SILVA,
2016, p. 138). É possível observar seu desenvolvimento em grupo assistidas pela proposta
pedagógica da referida escola e avaliar o crescimento em sua socialização e autonomia expandindo
suas próprias culturas.

Durante sua estadia na escola a criança não apenas internaliza o que vê do mundo adulto, mas
contribui para o desenvolvimento da cultura em sua volta, são “[..] atores competentes nas interações
entre si com os demais grupos de idade da sociedade, por meio das quais produzem culturas que
expressam e, ao mesmo tempo, reconstroem a experiência infantil” (SANTOS, SILVA, 2016, p.
135). Em meio à prática social o conhecimento é produzido no cotidiano da criança.

Sob o olhar criterioso do professor do primeiro período que acompanhou toda a trajetória das
crianças no ano citado com relatórios, ficha e portfólios possibilitou que os conhecimentos
adquiridos proporcionassem um crescimento no processo educacional incentivando o brincar na
infância seguindo o planejamento pedagógico concernente a proposta pedagógica em que ambos são
uma

construção-transformação de representações é uma mediação teórica
metodológica para a ação, que em função de tal mediação passa a ser
consciente e intencional. Tem por finalidade procurar fazer algo, vir à tona,
fazer acontecer, concretizar e para isso é necessário estabelecer as condições
objetivas e subjetivas prevendo o desenvolvimento da ação do tempo
(VASCONCELLOS, 2000, p.79).

O fazer algo, fazer acontecer como afirma o autor é a intencionalidade de cada planejamento que
consiste numa perspectiva de alcançar o desenvolvimento de cada criança, sejam em sequência
didática, projetos, atividades permanentes ou atividades independentes usadas na instituição.

Durante uma das atividades permanentes em que o conteúdo abordado era alimentação saudável, não
saudável e a experimentação dos sabores das frutas e verduras durante toda a semana, uma das
crianças disse “tia eu não gosto disso, disso e disso” apontando para as frutas cortadas e expostas
para a degustação na mesa, logo tínhamos conhecimento prévio pela mãe da criança que ela não
comia em casa porque não apreciava, porém ao passar os dias ela observava as outras crianças
experimentando e logo depois de sua observação prontamente aproximou-se da mesa e experimentou
umas das frutas expostas, assim foi nos dias seguinte e juntamente com o apoio da família a criança
finalizou o ano levando frutas na lancheira.

Logo, essa observação interessada do professor a questão da criança é fundamental para o seu
desenvolvimento fazendo uma avaliação diagnostica em que “[...] deve possibilitar que as crianças e
suas famílias acompanhem suas conquistas, dificuldades e possibilidades ao longo de seu processo
de desenvolvimento e construção de conhecimento” (MORO; OLIVEIRA, 2015, p. 203). Portanto o
professor observador cria um ambiente incentivador de modo que a criança passe a sentir,
experimentar o novo e superar desafios no seu meio social a fim de ampliar possibilidades e
reconstruir sua própria cultura. Vale destacar que a Resolução CNE/CEB n° 05/2009, estabeleceu as
DCNEI que

A avaliação na educação infantil deve favorecer a continuidade dos processos
de aprendizagem, auxiliando na criação de estratégias adequadas aos
diferentes momentos de transição vividos pela criança, respeitando as
especificidades etárias.
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O documento afirma que é imprescindível que a avaliação seja adequada a cada criança e com
estratégias de modo que ouvir e observar o seu desenvolvimento na autonomia de lidar com seus
sentimentos, o modo de agir quando pressionado por outra criança durante o brincar deve ser
diagnosticado, manifestando desejo e intenções no professor para construir um planejamento que
atinja a todos em sala de modo que o principal beneficiado seja o aluno construindo novo saberes e
aprendendo a lidar com cada conquista e frustração.

E uma das tantas áreas a ser desenvolvida é a autonomia uma característica que a criança adquire
durante sua vida e a sua permanência na escola aumenta as perspectivas de aperfeiçoá-la e foi
durante as vivências que pude constatar que seu desenvolvimento cresce processualmente, para tanto
se faz necessário o incentivo a desafiar suas limitações.

E um dos tantos desafios para a criança dessa faixa etária é abrir a sua própria lancheira durante o
lanche, pois sua precisão e coordenação não estão definidas e uma das expressões que logo dizem é
“tia abra aqui, não sei abrir” então logo avaliamos que sua autonomia de abrir e lanchar sozinho é
limitada, porém durante o ano ele é incentivado a desafiar-se e abrir sozinho de modo que, ao final
podemos observar que além de desenvolver autonomia ainda ajuda aqueles que tem dificuldades,
então podemos entender que o incentivo ao desafiar suas próprias limitações ela ganha autonomia e
sente-se confiante em si para superar outras dificuldades.

Ao decorrer do ano aconteceram inúmeras experiências sólidas além das citadas acima de que o
desenvolvimento integrado da criança avançou, bem como sua socialização podendo ser observado
que as “[...] experiências das crianças no ambiente da educação infantil é importante para o processo
de sensibilização dos/as profissionais e pesquisadores/as da infância e da educação infantil no eu
concerne à alteridade das crianças” (SANTOS; SILVA, 2016, p.148). A infância é um campo fértil
para plantar e colher saberes e as experiências são frutos que podem ser observados por profissionais
sensíveis para pesquisar o quão bela é essa fase.

Durante o segundo ano de estágio as experiências aconteceram com crianças de 03 anos, pude
observar que a curiosidade e a observação eram notáveis sobre quaisquer acontecimentos desde que
chamasse a atenção e “[...] aproveitar o potencial que o indivíduo traz e valorizar a curiosidade
natural da criança são princípios que devem ser observados pelo educador” (BRUNER, 1991, p.
122).

E uma das muitas experiências vividas aconteceu durante uma aula lúdica expositiva sobre
conhecimentos geométricos e a exploração das figuras como formas, lados e curvas logo, foi exposta
figuras de triângulos, círculos, quadrados e retângulos confeccionados pelos professores em que
pediram aos alunos que observassem em sua volta, dentro da sala onde estávamos e identificassem
alguma forma geométrica das quais foram apresentadas tão rapidamente onde estavam sentados
curvaram a cabeça para o lado e disse “tia a porta é um retângulo” depois olharam para a janela onde
tinha uma cortina amarrada pelo meio em que seu formato era de um triângulo invertido e eles
imediatamente ficaram de cabeça para baixo e disseram “tia a cortina é um triângulo, ele tá de cabeça
pra baixo” a observação da criança vai além dos olhos adultos.

Outra experiência aconteceu na semana do trânsito em uma aula lúdica expositiva em que mostramos
algumas placas de trânsito e falamos o que era correto ou não fazer enquanto alguém dirigia então na
semana seguinte um aluno disse “tia meu pai falou no telefone dirigindo, eu disse a ele que não podia
porque pode fazer um acidente” outro aluno disse “tia eu fui na feira com meu pai e eu vi a placa que
não pode parar o carro, mas ele parou, eu falei a ele que não podia parar” a observação da criança vai
além das expectativas de um adulto.

Pude avaliar que as crianças internalizaram o que foi exposto durante as aulas lúdicas em que elas
puderam expor seus pensamentos e experiências vividas ao seu redor bem como em sua casa levando
consigo conhecimento para toda a vida, portanto “[...] avaliar a criança de uma forma compreensiva
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significa estar atento ao modo próprio de aprender e de se desenvolver de cada uma” (MORO;
OLIVEIRA, 2015, p. 200).

A partir da observação do professor é possível avaliar comportamentos diferentes do habitual das
crianças que não é notado pelos pais devido ao afeto protetor que as cerca ou mesmo pela jornada de
trabalho cansativa que os impede de ter mais tempo de observação dos seus filhos, comportamentos
que denunciam ansiedade, agressividade, tristeza, reclusão no brincar e socialização, essa avaliação
comportamental, sentimental e emocional pode ser percebida diariamente através do olhar do
professor sensível aos seus alunos que precisam de atenção de profissionais especializados em
parceria com os pais para trazer solução do possível problema ou comportamento que pode afetar
futuramente como indivíduo.

Em uma dessas observações pude perceber o comportamento de alunos que foi modificado durante o
ano, uma aluna de três anos subitamente começou a roer unhas, triste e chorosa durante as
brincadeiras no parquinho, no lanche sempre cabisbaixa pelos cantos sem socialização com as
demais crianças, então sentamos conversamos e descobriu-se que a mãe da criança que estava
desempregada começou a trabalhar sofrendo assim um distanciamento na relação. Portanto

a observação das crianças precisa ser atenta, curiosa e investigativa,
evidenciando os modos concretos de elas aprenderem, agirem brincarem e se
expressarem de maneira singular. Avaliar deve necessariamente ser um
exercício de conhecer melhor cada criança, de realçar sua identidade, assim
como a identidade do professor (MORO; OLIVEIRA, 2015, p. 203).

A observação individualizada ou grupal faz parte da avalição integral do aluno, pois através dela o
professor tem uma dimensão de quem são seus alunos e qual conteúdo a partir da proposta
pedagógica deve expor aos seus pequenos a fim de ter resultados significativos de seu trabalho
pedagógico em parceria com a família com o objetivo de crescimento individual e coletivo da
criança.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A infância é um tempo permeado por descobertas e aprendizagens que faz dela um momento único
para ser vivido. Na educação infantil não é diferente, pois esse período é marcado por aprendizagens
que têm a intencionalidade em práticas pedagógicas mediadas pelo professor que acontecem durante
a fase mais importante da vida da criança, uma etapa em que todos estão envolvidos em seu
desenvolvimento integral como individuo.

A avaliação da aprendizagem é um momento singular em que o professor precisa estar sensível para
observar, investigar e refletir sobre sua prática com a finalidade de executar o planejamento com
práticas pedagógicas respeitando a particularidade e cultura de cada criança.

Para tanto a teoria da avaliação da aprendizagem que permite o erro, o acerto numa ação diagnostica,
reflexiva, deverá convergir com a prática dos professores, pois o compromisso com a mudança em
relação à avalição tradicional que mensura o aluno de modo quantitativo necessitará da
disponibilidade de tempo para observar, investigar e refletir a fim de executar em sala ou fora dela.
Contudo é necessária uma mudança, uma vontade politica de querer resignificar sua metodologia
para uma ação que permita a criança ser criança na escola.

O aproveitamento do que cada criança internaliza durante o período de socialização na educação
infantil é para toda vida, uma fase marcante em que a avaliação do processo ensino aprendizagem
precisará ser acompanhada de modo reflexivo e investigativo de forma que não sinta o peso de estar
sendo avaliado ou ainda ferir sua criatividade e ímpeto de lançar-se ao novo em seus desafios diários.

Durante toda a permanência da criança na educação infantil, a avaliação precisará ocorrer mediante
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acompanhamento com registros, portfólios e fotos do seu desenvolvimento sem o objetivo de uma
promoção. Portanto, a aprendizagem é inevitável, essa acontece durante seu período escolar ou
mesmo fora dele, pois criança é um campo fértil e dinâmico que na agilidade e habilidade do
professor que ao propor atividades acaba ensinando e isso independe de promoção.

Diante do exposto, essa pesquisa proporcionou perceber o quanto é importante a observação e
investigação do desenvolvimento da criança em seu mundo e cultura e o quanto os professores
devem ter vontade de mudar mesmo em situações adversas ao que lhe é proposto para que haja
mudança significativa em futuras gerações.

[1] A escola referida não permitiu que seus dados fossem expostos bem como a identidade de seus
professores. Porém foram disponibilizados alguns documentos como o projeto politico pedagógico,
regimento interno, proposta pedagógica da escola.
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