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A Lei de Diretrizes e Bases em relação à Educação Infantil prevê “[...] a avaliação mediante                
acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças [...]” (BRASIL, 1996). Tendo           
isso em vista, o presente resumo aborda aspectos sobre a avaliação diagnóstica em turmas do               
nível pré-escolar. Dessa forma, pretende-se trazer à tona algumas práticas de avaliação na             
Educação Infantil. A atuação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência             
(PIBID) - Área Letramento e Educação Infantil, fomentado pela Comissão de           
Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES), em diversas Escolas Municipais de            
Educação Infantil de Jaguarão/RS tem em um de seus princípios desenvolver práticas de             
letramento (SOARES, 1998) e alfabetização (BRANDÃO; LEAL, 2011) na Educação          
Infantil. Entendendo o sistema alfabético como um sistema notacional, é imprescindível que            
se estabeleça metodologias que garantam um ensino sistemático com práticas reflexivas           
(MORAIS, 2012). Pensando nisto, a avaliação diagnóstica no início da prática pedagógica            
permite que se possa planejar diversas situações de aprendizagem, visando o avanço das             
crianças em relação às compreensões sobre o Sistema de Escrita Alfabética (SEA). Tendo em              
vista essa perspectiva, assume-se o exercício do planejamento de atividades que oportunizem            
os alunos avançarem nas hipóteses de escrita, auxiliando no processo de alfabetização e             
letramento. A avaliação contínua, bem como os registros nos documentos pedagógicos,           
possibilita (re)pensar as práticas pedagógicas de forma crítica. Por fim, torna-se importante            



 

assumir a avaliação desvinculada com um processo de verificação de respostas, e sim como              
um processo reflexivo do professor sobre as manifestações dos alunos (HOFFMAN, 2013). 
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