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#deprofessorparaprofessor 

Aproveitar este momento de quarentena para refletirmos alguns temas 
da Ed. Infantil. 

 

 Analisar e comparar sobre textos acadêmicos com as práticas da sala de 
aula. 

 

Conversar sobre este material via email, plataforma 

 AVEP (Ambiente Virtual de Prática Pedagógicas) e por formulário 
Google. 

 

Vamos... 



Olá! 
Nos encontramos de novo 
 

Neste material vamos falar do Relatório Descritivo, que é 
o relatório de desenvolvimento do aluno.  

Neste processo da Avaliação na Educação Infantil, 
aprendemos passos importantes para um trabalho de 
acompanhamento e desenvolvimento dos alunos. 

Neste material você irá conhecer um pouco mais em como 
comunicar o que você observou e registrou. 

Preparados...então vamos lá. 
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“ 
○ (...)A continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias adequadas 

aos diferentes momentos de transição vividos pela criança (transição casa/instituição de Educação 

Infantil, transições no interior da instituição, transição creche/pré-escola e transição pré-

escola/Ensino Fundamental); Documentação específica que permita às famílias conhecer o 

trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da 

criança na Educação Infantil; A não retenção das crianças na Educação Infantil. (BRASIL, 2010, 

p.29).  
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Práticas 
Escolares 
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Você sabia... 

 

Que há diversas possibilidades para 

analisar o modo como as crianças agem, 

durante as práticas escolares. 

Mas, os relatórios descritivos estão entre 

as melhores opções, visto que permitem 

organizar informações referentes ao 

desenvolvimento de cada criança. 

 



Qual a sua 
função?? 

○ Relatório Descritivo 

 

○ Tem como finalidade documentar a 

progressão do educando no contexto 

escolar durante um determinado 

período. Este documento individual e 

personalizado oportunizará a família e 

a comunidade escolar o conhecimento 

de todo o processo escolar da criança 

na Educação Infantil. 
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A criança 

Cada momento da vida de uma 
criança representa uma etapa 
altamente significativa e  precedente 
as próximas conquistas, devendo ser 
analisada no seu significado próprio 
e individual em termos de estágio 
evolutivo de pensamento e de suas 
relações interpessoais. 
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Como elaborar um relatório 
individual?! 
Passos importantes... 

9 



 

O professor neste processo poderá seguir os seguintes 
passos: 

Como elaborar 
um relatório 
individual? 

1- Evidenciar os aspectos positivos da criança; 

2-Expor as habilidades desenvolvidas. Exemplo: “A 

partir das situações de aprendizagens propostas, a 

criança desenvolveu as seguintes habilidades 

(descrever).” 

3- Apresentar as evidências a partir do que foi 

registrado no diário de bordo com base na 

observação diária: “Foi possível constatar que o 

aluno...” 
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Nesse processo, nós docentes somos 
incentivados 

a conhecer melhor  cada um de 
nossos alunos, 

para que possamos  propor 
atividades de ensino com o foco em 

diferentes necessidades e 
habilidades. 
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Perguntas Norteadoras 
Sugestões por Níveis 
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Pensando nisso criamos algumas *perguntas 

norteadoras no intuito de ajudar você colega 

professor, na escrita do relatório descritivo. A 

partir dos objetivos de aprendizagem, por 

campo de experiência e separadas por 

níveis. 

 

 
*serão enviadas posteriormente para as unidades escolares. 

 

 



 

Compartilhe com a gente um pouco 

de suas experiências ou ações. 

 

• Você já fez algum relatório? 

 

• Quais reflexões apontaram as jornadas de aprendizagem das crianças? 

 

• Quais narrativas tornam visíveis as aprendizagens? 

14 E você professor... 



https://tempodecreche.com.br/espaco-de-

coordenar/8375-2/ Pra saber 
+++ 
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Obrigada! 

 
EPP Educação Infantil 

eppseed@gmail.com 
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