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Antecedentes

Agenda do Banco na avaliação e monitoramento do desenvolvimento 
infantil precoce e educação inicial 

Enfoque integral, alinhado com as políticas e prioridades dos países, 
e motivada a contribuir no debate do monitoramento da qualidade.

Processos e insumos: avaliação de sistemas de gestão e/ou qualidade 
entendida como atividades ou campos de investimento

Resultados: avaliação de crianças

Entende-se que a avaliação de “processos” e de “resultados” são duas 
faces da mesma moeda. 



Avaliação Processos e Insumos
Avaliação Qualitativa e Quantitativa da Qualidade da Educação Infantil, 
2010, MEC, FCC e BID.

Aplicação dos ECERs-R e ITERs-R em 6 capitais: Rio de Janeiro, Belém, 
Fortaleza, Campo Grande, Teresina e Florianopolis



Avaliação Processos e Insumos

Outros exemplos: 

Observação: HOME; Family Daycare Rating Scale; Classroom Assessment 
Scoring System (CLASS): captura os comportamentos dos professores. 
Experiencia preliminar em Petrolinas

Redes municipais: sistemas de gestão. 



Avaliação de Crianças: Individuo 

Triagem (Screening): Aplicação de teste clinico, com o fim de: identificar 
crianças que podem necessitar de avaliação mais completa; levar ao 
diagnóstico definitivo; e/ou à formulação de intervenção. Categorização 
de criança (ex:) normal, em risco; com problema

Normas/Límites requerem ser estabelecidos por país. Se não: 
interpretação resultados deve limitar-se a um “indicador”, comparação  
de um grupo de crianças com outro

Aplicação requer recurso humano altamente qualificado. 

Exemplos: Escala de Denver (ex: linguagem em Belem); Teste do Pezinho 
(triagem neonatal); Ages and Stages, ASQ-3 em português (Rio)



Avaliação de Crianças: População  

Comparação  de um grupo de crianças com outro – ex: turma, escola –
com o fim de informar a política ou toma de decisão. 

Aplicação requer recurso humano menos sofisticado e tende ser de 
menor custo.

Exemplos: PRIDI; MELQO; Early Development Inventory

No Brasil: Peabody: experiencia preliminar em Petrolinas
Performance Indicadors em Primary Schools: Linha de Base Brasil, 
Prefeitura de Rio



Avaliação na conjuntura atual do Brasil  

Parâmetros Nacionais da Qualidade 

Base Nacional Comum Curricular

Plano Nacional de Educação 

Avaliação Nacional de Alfabetização 

Necessidades de: 
Cumprir com as políticas (BNCC, Plano)
Entregar serviço de qualidade (resultados na ANA, entre outros)
Monitorar política



Recomendação

Virar as atividades às crianças

Definir o perfil de crianças na educação infantil: 
competências e habilidades, o que a criança deve 
saber e ser capaz de fazer

Avaliacao de crianças a nível de população 

Deixar variar os insumos segundo o contexto


