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Relatório Descritivo Individual Pedagógico 

 

O Relatório descritivo é um documento oficial e deve ser utilizado para 

refletir, discutir e dar visibilidade ao percurso e aprendizado dos bebês e 

crianças nas experiências vividas da educação infantil. Os relatórios deverão 

ser realizados ao final de cada semestre e para sua construção, o professor 

deverá levar em consideração as individualidades e particularidades de cada 

criança. Esse deverá relatar os saberes, avanços, superações, dificuldades e 

outros aspectos que julgar necessário e que evidencie a progressão 

individual ocorrida no período. 

Ao mesmo tempo em que permite observar sobre a organização do 

coletivo da criança, o relatório precisa assegurar que haja espaço para o 

individual, as singularidades. Dessa forma ao redigir o relatório é importante 

discorrer de forma sucinta e informativa sobre o desenvolvimento integral do 

aluno, privilegiando as experiências que favoreceram ao protagonismo infantil, 

as experimentações e as descobertas, compreendendo assim as habilidades já 

consolidadas e quais necessitam de maior atenção. É importante que esse 

relato percorra atentando-se aos Objetivos de Aprendizagens propostos 

conforme cada grupo etário e aos Campos de Experiências.  

Em síntese, não há um modelo padrão para a construção do relatório 

individual do aluno, entretanto, seguem abaixo algumas considerações que 

auxiliam em sua construção: 

1. Utilize uma linguagem compreensível e tenha como foco o registro do 

processo educativo da criança; 



2. Valorize e registre sobre o desenvolvimento socioemocional, tais como: 

empatia, autonomia, tolerância, relacionamento, entre outros; 

3. Relate resumidamente o processo da criança no ambiente escolar, como ela 

interage com as propostas, materiais, espaços e tempos sugeridos e/ou 

ofertados; 

4. Enfatize os avanços, detalhando suas experiências, aprendizagens e 

desenvolvimento nos diferentes campos de experiências; 

5. Discorra sobre os objetivos propostos para o semestre, pontuando as 

habilidades consolidadas e quais necessitam de maior atenção, assim como 

as intervenções feitas pelo professor ao longo do processo;  

6. Registre a frequência escolar, bem como, possíveis encaminhamentos caso 

seja necessário; 

7. Recorra aos múltiplos registros (fotos, portfólios, vídeos, desenhos, entre 

outros) coletados ao longo do período; 

Aqui estão elencadas algumas considerações para a construção do 

relatório individual, sendo necessário que o professor avalie os pontos 

específicos de acordo com seu planejamento anual e as especificidades de 

cada educando. Importante ressaltar que os relatórios devem prezar pela 

continuidade, uma vez que possibilitam observar o percurso de cada criança.  

É importante considerar que o relatório demarca uma dinâmica reflexiva, 

pois ao mesmo tempo em que permite acompanhar o desenvolvimento infantil, 

subsidia o trabalho do professor, proporcionando uma reflexão sobre a prática 

pedagógica na busca de melhores caminhos para auxiliar a aprendizagem e o 

desenvolvimento da criança, acerca dos modos como a criança se mostra e 

revela seus saberes. 
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