
 

A Rede Ibero-Americana de Administrações Públicas para a primeira infância oferece aos países membros a 

estratégia de trabalho "Pontos de Encontro", baseada no intercâmbio, cooperação Sul-Sul, virtual ou 

presencial, criando espaços de trabalho conjunto em questões-chave na construção políticas públicas na 

primeira infância. 

México e Portugal têm trabalhado em conjunto durante os meses de maio e junho de 2020 em aspetos 

como: construção de um currículo para a primeira infância, fundamentos pedagógicos, pistas de trabalho 

para a formação e avaliação de professora/es nesta etapa educacional, 

 O programa de educação inicial "Un buen comienzo” encara as crianças como sujeitos de direitos e 

aprendizes competentes, e a família como sendo igualmente destinatária da educação de infância.  

  Tem como fundamento pedagógico o jogo como experiência básica, a linguagem e comunicação; e o 

desenvolvimento corporal e o movimento. 

 O eixo central dos fundamentos e práticas pedagógicas, são o apoio emocional e a gestão dos vínculos 

emocionais dos meninos e meninas. 

 A revalorização da profissão de educador/a de infância, a sua formação inicial e contínua são aspetos 

fundamentais para proporcionar uma educação de qualidade, nessa fase crítica do desenvolvimento. 

 O sentido da supervisão na educação inicial deve ser entendido como um processo de 

acompanhamento e um processo de aprendizagem mútua, que é construído de maneira compartilhada. 

 Embora não tenha sido abordado explicitamente nos encontros, o México também tem um 

pensamento sobre avaliação, de cariz formativo, centrada na observação e levando em consideração a 

singularidade de cada criança. Não são adotados perfis padronizados e classificações padronizadas. 

Observação e avaliação são a base do planeamento pedagógico que cada educador prepara para seu 

grupo de meninos e meninas. 

  

“Na primeira infância, mais que ensinar, deve-se levar a aprender” 

 As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar sustentam-se em fundamentos e princípios 

pedagógicos, colocando sempre a criança no centro, como sujeito de direitos, com voz e voto no seu 

processo de aprendizagem. Aprendizagem e desenvolvimento são aspetos indissociáveis, o 

conhecimento é construído de forma articulada, sendo que o ato de brincar desempenha um papel 

importante. 

 A avaliação na educação pré-escolar tem uma dimensão formativa e centra-se no processo educativo e 

na descrição da aprendizagem da criança de modo a valorizar as suas formas de aprender e os seus 

progressos. Deste modo, avaliar consiste na recolha de informação necessária para o/a educador/a 

tomar decisões sobre a sua prática, de acordo com as suas conceções e opções pedagógicas. Utiliza 

https://www.dge.mec.pt/orientacoes-curriculares-para-educacao-pre-escolar
https://www.dge.mec.pt/avaliacao-0


instrumentos e técnicas de recolha de informação diversificados (como por exemplo a observação) que 

permitem evidenciar o desenvolvimento e a aprendizagem de cada criança e do grupo. A avaliação deve 

ser autêntica, real e que reconheça que cada criança é única.    

 A avaliação é uma ferramenta de apoio estratégico para o desenvolvimento do currículo. As imagens de 

criança (representações sociais, históricas e culturais do que se pensa que a criança é e do que é capaz 

de fazer) e as conceções de aprendizagem (o que aprende e o modo como aprende) influenciam a 

forma como se desenvolve o currículo e como se avalia. Nesse sentido, a imagem de criança 

competente deve ser alvo de reflexão no desenvolvimento profissional dos/das educadores/as de 

infância, desde a formação inicial. 

 


