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1. Introdução 

 
O presente documento sintetiza as ações e processos a ter em conta na avaliação de desempenho docente (ADD) 

no Agrupamento de Escolas Gândara Mar, dando cumprimento ao estabelecido no Decreto Regulamentar n.º 

26/2012, de 21 de fevereiro. 

Este documento não dispensa a leitura integral dos diplomas legais, que regem a avaliação de desempenho 

docente, bem como outra informação complementar, como notas informativas e demais orientações publicadas 

pelo Ministério da Educação. 

 
 

2. Docentes avaliados em cada ano 

 

 Docentes colocados em regime de contrato, com pelo menos 180 dias de exercício funcional, de acordo 

com o estabelecido no art.º 5.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro; 

 Docentes de carreira que progridem de escalão no ano escolar seguinte; 

 Docentes em período probatório. 

 
 
 

3. Dimensões da avaliação 

 
A - Científica e pedagógica. 

B - Participação na escola e relação com a comunidade. 

C - Formação contínua e desenvolvimento profissional. 

(Artigo 4.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro) 

 

 

 

4. Parâmetros de avaliação 

 
Dimensão A – Científica e Pedagógica 
 

 
Para esta dimensão relevam a preparação e organização das atividades letivas e o processo de avaliação das 

aprendizagens dos alunos 

A avaliação desta dimensão envolve a apreciação do relatório com registo das metas do Projeto Educativo do 

Agrupamento (PEA). 

Tem uma ponderação de 60% na classificação final dos docentes avaliados no Regime Geral e de 75% na 

classificação final dos docentes com contrato a termo. 

(Dimensão não avaliada no caso dos docentes do Regime Especial, de acordo com o artigo 27.º do Decreto 

Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro) 
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Dimensão B – Participação na escola e relação com a comunidade educativa 
 

 
Para esta dimensão relevam as vertentes da ação docente relativas à concretização da missão do 

agrupamento e a sua organização, assim como a relação da escola com a comunidade. 

A avaliação desta dimensão envolve a dinamização, participação e o envolvimento do docente, o trabalho 

colaborativo com os colegas e a sua ação relativamente à comunidade educativa, em atividades no âmbito do 

Plano Anual de Atividades (PA), através da dinamização, participação de/em atividades e projetos no âmbito 

interno e com/sem projeção externa. 

Tem uma ponderação de 20% na classificação final dos docentes avaliados no Regime Geral, de 50% na 

classificação final dos docentes avaliados no Regime Especial e de 25% na classificação final dos docentes com 

contrato a termo. 

 
Dimensão C – Formação contínua e desenvolvimento profissional 
 
 
Para esta dimensão releva a formação contínua prevista no Estatuto da Carreira Docente (ECD), realizada durante 

o período de avaliação e o seu contributo para a melhoria da ação educativa. 

A avaliação desta dimensão envolve, prioritariamente, a formação certificada e classificada e a análise crítica 

sobre o desempenho que o docente evidencia na construção do seu conhecimento profissional e como o mobiliza 

para a melhoria das suas práticas. 

Tem uma ponderação de 20% na classificação final dos docentes avaliados no Regime Geral e de 50% na 

classificação final dos docentes avaliados no Regime Especial. 

(Dimensão não avaliada no caso dos docentes com contrato a termo) 

 

 
5. Elementos de referência para a avaliação 

 
Metas do PEA. 

Parâmetros estabelecidos para cada uma das dimensões da avaliação: 

 componente interna da avaliação - São aprovados pelo conselho pedagógico (CP) 

 componente externa da avaliação - São fixados pelo Ministério da Educação (ME) 

(Artigo 6.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro) 

 

 

6. Intervenientes no processo de avaliação do desempenho docente 

 

a) O presidente do conselho geral; 

b) O diretor; 

c) O conselho pedagógico; 

d) A secção de avaliação de desempenho docente do conselho pedagógico (SADD); 

e) Os avaliadores internos e externos 

f) Os avaliados. 

(Artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro) 
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7. Competências dos intervenientes do processo de avaliação de desempenho docente  

 
 
Presidente do Conselho Geral 

 Homologar a proposta de decisão de recurso previsto no artigo 25.º do Decreto Regulamentar n.º 

26/2012, de 21 de fevereiro; 

 Notificar o Diretor para os efeitos previstos no n.º 4 do artigo 25.º do Decreto Regulamentar n.º 

26/2012, de 21 de fevereiro; 

 Garantir os demais procedimentos e decisões constantes no artigo 25.º do Decreto Regulamentar n.º 

26/2012, de 21 de fevereiro. 

(Art.º 9.º e art.º 25.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro) 

 

 

Diretor 

 Assegurar as condições necessárias à realização do processo de avaliação; 

 Avaliar os docentes previstos no artigo 27.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro; 

 Apreciar e decidir as reclamações, nos processos em que foi avaliador. 

(Art.º 10.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro) 

 

 

Conselho Pedagógico 

 Eleger os quatro docentes que integram a SADD; 

 Aprovar os parâmetros internos da avaliação; 

 Aprovar os documentos de registo e avaliação do desenvolvimento das atividades realizadas pelos 

avaliados nas diferentes dimensões da avaliação. 

(Art.º 11.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro) 

 

 

Secção de Avaliação do Desempenho Docente 
 Aplicar o sistema de avaliação do desempenho tendo em consideração, designadamente, o PEA e o 

serviço distribuído ao docente; 

 Calendarizar os procedimentos de avaliação; 

 Conceber e publicitar o instrumento de registo e avaliação do desenvolvimento das atividades 

realizadas pelos avaliados nas dimensões da avaliação; 

 Acompanhar e avaliar todo o processo; 

 Aprovar a classificação final harmonizando as propostas dos avaliadores e garantindo a aplicação das 

percentagens de diferenciação dos desempenhos; 

 Apreciar e decidir sobre as reclamações, nos processos em que atribui a classificação final; 

 Aprovar o plano de formação previsto na alínea b) do n.º 6 do artigo 23.º do Decreto Regulamentar n.º 

26/2012, de 21 de fevereiro sob proposta do avaliador. 

(Art.º 12.º e n.º 5 do art.º 27.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro) 
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Avaliador interno 
(coordenador de departamento) 

 

 Avaliar o desenvolvimento das atividades realizadas pelos avaliados nas três dimensões da avaliação 

(científica e pedagógica, participação na escola e relação com a comunidade; formação contínua e 

desenvolvimento profissional), através dos seguintes elementos: 

a) Projeto docente, opcional, sendo substituído, para efeitos avaliativos, se não for apresentado pelo 

avaliado, pelas metas do Projeto Educativo do Agrupamento; 

b) Documento de registo e avaliação aprovado pelo Conselho Pedagógico para o efeito; 

c) Relatórios de autoavaliação. 
 

 O avaliador deve basear-se no conhecimento que tem do trabalho do docente e ainda em informações 

recolhidas nos dossiês de departamento (Planificação anual, registo de conteúdos lecionados, sumários 

eletrónicos/dossiê de turma, balanços de avaliação, grelhas de registo de avaliação, instrumentos de 

avaliação aplicados, textos de apoio ou outro material pedagógico produzido...); informações dos 

coordenadores de equipas/estruturas nas quais o docente colaborou/exerceu funções; PAA; atas; 

informações da Direção ou outras informações que considere necessárias; 

 Para o efeito, o avaliador deve solicitar nos Serviços Administrativos, na data prevista no calendário de 

procedimentos de ADD, os relatórios dos docentes cuja avaliação lhe foi atribuída: a totalidade dos 

relatórios correspondentes aos anos de duração do ciclo avaliativo, no caso dos docentes do Regime 

Geral, e o relatório, no caso dos docentes contratados e dos docentes do Regime Especial; 

 Pela análise e confirmação dos dados constantes no relatório de autoavaliação, o avaliador procede ao 

preenchimento do instrumento de registo de avaliação dos docentes contratados e dos docentes de 

carreira que se encontrem no ano escolar anterior ao do fim do ciclo avaliativo; 

 O avaliador deve igualmente verificar o cumprimento do projeto docente, caso o avaliado o tenha 

apresentado. O seu não cumprimento total ou parcial implica a descida de pontuação no parâmetro ou 

parâmetros que se relacionam com as intenções apresentadas; 

 Sempre que tenha havido lugar a observação de aulas, realiza uma reunião de articulação com o 

avaliador externo, nos termos da lei, convocada pelo Diretor do Agrupamento do docente avaliado; 

 Os instrumentos de registo de avaliação dos docentes avaliados são impressos, assinados e entregues, 

em envelope fechado e identificado, nos Serviços Administrativos, até à data definida no calendário de 

procedimentos de ADD; 

 Neste envelope constam igualmente o relatório de autoavaliação e, caso o avaliado o tenha proposto, o 

Projeto Docente; 

 Relativamente aos docentes contratados, quando se verificar o referido no n.º 6 do art.º 5.º do Decreto 

Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro, o avaliador deve agilizar no sentido de disponibilizar os 

elementos para a avaliação dos docentes quando solicitados por outra escola/agrupamento ou recolher 

elementos em escolas/agrupamentos onde o docente exerceu funções, anteriormente, nesse ano letivo; 

 A classificação é proposta pelo avaliador à SADD do Conselho Pedagógico, que aprova e harmoniza as 

propostas dos avaliadores, garantindo a aplicação dos percentis de diferenciação dos desempenhos; 

 A classificação final é dada a conhecer ao avaliado pelo Diretor. 

(Art.º 14.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro) 
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Regime Geral 

É o coordenador de departamento que avalia: 

- Os docentes com contrato a termo; 

- Os docentes de carreira, com exceção dos que são avaliados pelo Diretor. 
 
 
Regime Especial* 

É o Diretor que avalia: 

- Os docentes posicionados no 8.º, 9.º e 10.º escalão; 

- A Subdiretora, as adjuntas, os assessores e os coordenadores de departamento. 

 
*Nota: Estes docentes, entregam um único relatório de autoavaliação por ciclo avaliativo/escalão, no final do 

ano escolar anterior ao do fim do ciclo avaliativo.  

Não são avaliados na dimensão científica e pedagógica e não podem obter uma menção qualitativa superior a 

Bom. A obtenção da menção de Muito Bom e Excelente implica a sujeição ao Regime Geral de avaliação do 

desempenho, devendo o docente manifestar essa intenção, mediante requerimento ao Diretor: 

 até ao final do mês de outubro do último ano do ciclo avaliativo (docentes avaliados em 22/23); 

 até ao final do ano letivo 22/23 (docentes cujo ciclo avaliativo seja até 24/25). 

 até ao final do primeiro período do primeiro ano do ciclo avaliativo (docentes avaliados a partir de 24/25). 

(Art.º 27.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro) 

 
 

 

8. Avaliador externo 

 
Proceder à avaliação externa da dimensão científica e pedagógica dos docentes por ela abrangidos, através da 

observação de aulas; 

Articular com o avaliador interno o resultado da avaliação da dimensão científica e pedagógica dos docentes. 

(O processo de avaliação deverá ficar concluído até ao fim do ano escolar em que decorre a observação 

de aulas) 

 

 

9. Avaliado 

 
 Apresentar o projeto docente (opcional); 

 Apresentar o relatório de autoavaliação nos prazos estabelecidos no cronograma aprovado e na 

periodicidade estabelecida na lei. 
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10. Procedimento de avaliação do desempenho 
 

Documentos do procedimento de avaliação: 

O Projeto Docente: 

- É opcional, sendo substituído, se não for apresentado, pelas metas do PEA; 

- Tem por referência as metas do PEA e consiste no enunciado do contributo do docente para a sua 

concretização; 

- Tem, no máximo, 2 páginas; 

- É elaborado anualmente em função do serviço letivo distribuído. 

(Art.º 14.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro) 

 
 

- O documento de registo de participação nas diferentes dimensões da avaliação, aprovado em 

Conselho Pedagógico. 

- O relatório de autoavaliação. 

 

11. Observação de aulas 

 
É obrigatória para os docentes que se insiram numa das seguintes situações: 

a) Docentes em período probatório; 

b) Docentes integrados no 2.º e 4.º escalão da carreira docente; 

c) Para atribuição da menção de Excelente, em qualquer escalão; 

d) Docentes integrados na carreira que obtenham a menção de Insuficiente. 

 

Para o efeito previsto na alínea c), a observação de aulas deve ser requerida pelo avaliado ao Diretor até ao final 

do primeiro período do ano escolar anterior ao da sua realização, sendo que em todos os outros casos cabe 

ao Diretor, em articulação com o Diretor do Centro de Formação, desencadear os procedimentos para atribuição 

de um avaliador externo aos docentes nesta situação, sempre que necessário. 

A observação de aulas decorre num dos dois últimos anos escolares anteriores ao fim do ciclo de avaliação, para 

os docentes integrados na carreira. 

Para os docentes posicionados no 5.º escalão, a observação de aulas é realizada no ano escolar anterior ao fim 

do ciclo avaliativo. 

(Art.º 18.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro) 

 

 
Compete aos avaliadores externos proceder à avaliação externa da dimensão científica e pedagógica, com a 

observação de aulas, em dois momentos distintos num período de, no mínimo, 180 minutos. 

A avaliação externa, concretizada pela observação de aulas, representa 70% da avaliação da dimensão 

científica e pedagógica. 

(Art.º 21.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro) 
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A classificação atribuída na observação de aulas de acordo com modelos de ADD anteriores à entrada em vigor 

do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro, pode ser recuperada pelo avaliado, para os docentes 

nos 2.º e 4.º escalões e, em qualquer escalão, para atribuição da menção Excelente, no primeiro ciclo de avaliação 

após publicação desse diploma. 

(Art.º 30.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro) 

 

 

12. Relatório de autoavaliação 

 
O relatório de autoavaliação é descritivo e reflexivo sobre a atividade desenvolvida pelo docente, tem por objetivo 

envolver o avaliado na identificação de oportunidades de desenvolvimento profissional e na melhoria dos 

processos de ensino e dos resultados escolares dos alunos e incide sobre os seguintes elementos: 

a) A prática letiva, sobre a qual deve ser descrito o modo como foi dado cumprimento ao serviço letivo 

distribuído; 

b) As atividades promovidas, incluindo as realizadas no âmbito da componente não letiva e no âmbito do 

PAA; 

c) A análise dos resultados obtidos, quer pelo exercício de cargos ou funções específicas, quer pela 

execução de projetos de concretização e desenvolvimento do currículo; 

d) O contributo para as metas fixadas no Projeto Educativo; 

e) A formação realizada e o seu contributo para a melhoria da ação educativa, com identificação do título da 

formação, data, duração, classificação, número de créditos conferidos e entidade formadora. 

(Art.º 19.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro) 

 

 

O avaliado deve indicar exemplos concretos da realização do relatado e/ou fazer referência aos documentos e 

registos do Agrupamento/arquivos da estrutura de que o docente faz parte, onde o facto pode ser comprovado. 

 

A estrutura do relatório de autoavaliação para os docentes do regime geral deve incidir sobre os seguintes 

aspetos: 

 
 

 
a) A prática letiva 

Referir/fazer: 

- o serviço letivo atribuído, atividades de enriquecimento e de complemento 

curricular, de apoio educativo e de orientação dos alunos no espaço escolar, 

atividades extracurriculares... 

- uma reflexão sobre o desempenho na dimensão científica e pedagógica de 

acordo com os parâmetros de avaliação aprovados pelo CP para a Dimensão A; 

- uma reflexão sobre as aulas observadas, se for o caso. 
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b) As atividades 

promovidas 

Identificar e avaliar o desempenho: 

- nas atividades desenvolvidas ao longo do ano no Plano Anual de Atividades 

(Considera-se que o docente coordena uma atividade quando organiza, orienta e 

lidera um projeto ou trabalho de uma equipa.  

Considera-se que o docente dinamiza a atividade quando promove a criação de 

condições, para que esta se venha a realizar. Implica desenvolver as ações previstas 

em articulação com o coordenador; estabelece contactos, providencia os materiais. 

Considera-se que o docente participa na atividade quando faz parte desta, contribui 

para a sua consecução, mas não desenvolveu qualquer tarefa de preparação da 

mesma); 

- cargos de natureza pedagógica; na participação em grupos de trabalho propostos 

pela Direção ou pelo Conselho Pedagógico; 

- no departamento/conselho de docentes, grupo disciplinar, conselho de turma; 

- na elaboração dos documentos institucionais e orientadores da vida do 
Agrupamento. 

 
c) A análise dos 

resultados 

obtidos 

- Refletir sobre os resultados obtidos pelos seus alunos. 

- Referir as estratégias que implementou para a melhoria dos 

resultados/aprendizagens dos seus alunos/das suas turmas e resultados 

obtidos. 

 
d) Contributo 

individual para as 

metas fixadas no 

Projeto Educativo 

do Agrupamento 

Referir para que metas contribuiu e como: 

- atividades que visam atingir as metas do Projeto Educativo/o envolvimento dos 

pais e da comunidade educativa que coordenou/dinamizou/em que participou; 

- os projetos ou estudos/trabalhos de investigação desenvolvidos; 

- as parcerias/protocolos que estabeleceu. 

 
e) Formação 

realizada e seu 

contributo para a 

melhoria da ação 

educativa 

 
Referir o contributo da formação frequentada para a melhoria da ação educativa e 

identificar a formação especializada, formação contínua acreditada e classificada 

realizada; formação contínua não classificada realizada; outro tipo de formação 

realizada/prestada; 

 
Todas as ações de formação devem ser devidamente identificadas, devendo ser 

indicada a entidade formadora, o tema, a duração/data de realização e classificação 

obtida, se for o caso (a cópia dos certificados deverá estar no seu processo). 

No ano letivo em que o docente de carreira é avaliado, deverá referir todas as ações 

desse ciclo avaliativo consideradas para efeitos de ADD. 
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A estrutura do relatório de autoavaliação para os docentes do regime especial deve incidir unicamente sobre as 

alíneas b), d) e e) e para os docentes com contrato a termo, sobre as alíneas a), b), c) e d). 

 
O relatório de autoavaliação é entregue nos Serviços Administrativos de acordo com os prazos definidos no 

cronograma. 

 

Os docentes posicionados no 1.º ao 7.º escalão: 

▪ Entregam o relatório de autoavaliação anualmente; 

▪ Este deverá ter um máximo de 3 páginas, não lhe podendo ser anexados documentos; 

▪ Reporta-se ao trabalho efetuado nesse ano escolar. 

 

Os docentes posicionados nos 8.º e 9.º escalões no regime especial: 

▪ Entregam um único relatório no final do ano escolar anterior ao do fim do ciclo avaliativo; 

▪ Este deverá ter um máximo de 6 páginas, não lhe podendo ser anexados documentos; 

▪ Reporta-se ao trabalho efetuado durante os anos escolares de permanência no escalão. 

 

Os docentes posicionados no 10.º escalão: 

▪ Entregam o relatório de autoavaliação quadrienalmente; 

▪ Este deverá ter um máximo de 6 páginas, não lhe podendo ser anexados documentos; 

▪ Reporta-se ao trabalho efetuado durante esses 4 anos. 

 
 

Para os docentes colocados em regime de contrato a termo, com pelo menos 180 dias de exercício funcional, o 

relatório reporta-se ao período da duração do regime do(s) contrato(s). 

 
A omissão da entrega do relatório de autoavaliação, por motivos injustificados nos termos do ECD, implica a 

não contagem do tempo de serviço do ano escolar em causa, para efeitos de progressão na carreira docente. 

 
13. Resultado Final e Efeitos da Avaliação 

 
O resultado final da avaliação a atribuir em cada ciclo de avaliação é expresso numa escala graduada de 1 a 10 

valores. 

As classificações quantitativas são ordenadas de forma crescente por universo de docentes de modo a proceder à 

sua conversão em classificações qualitativas e com os efeitos, nos termos seguintes: 

 
 
 
 
 
 
 
 



11 

   
 
 

 

Menção 

Qualitativa 

 
Classificação 

 
Efeitos 

 
 
 

 
Excelente 

Se, cumulativamente, a classificação 

for igual ou superior ao percentil 95, 

não for inferior a 9, se o docente tiver 

tido aulas observadas e se tiver 

cumprido, no mínimo, 95% da 

componente letiva distribuída no 

decurso do ciclo de avaliação. 

Bonifica 1 ano na progressão na carreira 

docente, a usufruir no escalão seguinte. No 

4.º e 6.º escalão, progressão para o escalão 

seguinte sem o requisito relativo à existência 

de vagas. 

Muito Bom 

Se, cumulativamente, a classificação 

for igual ou superior ao percentil 75, 

não for inferior a 8, se não tiver sido 

atribuída ao  docente  a menção 

Excelente e se o docente tiver 

cumprido, no mínimo, 95% 

da componente letiva distribuída no 

decurso do ciclo de avaliação. 

Bonifica 6 meses na progressão na carreira 

docente, a usufruir no escalão seguinte. No 

4.º e 6.º escalão, progressão para o escalão 

seguinte sem o requisito relativo à existência 

de vagas. 

Bom 

Se, cumulativamente, a classificação 

for igual ou superior a 6,5 e não tiver 

sido atribuída a menção de Muito 

Bom ou Excelente. 

É considerado o período de tempo do ciclo 

avaliativo na progressão na carreira docente. 

Permite a conversão da nomeação provisória 

em nomeação definitiva no termo 

do período probatório. 

Regular 

 
 
Se a classificação for igual ou superior 

a 5 e inferior a 6,5. 

O período de tempo para progressão só é 

considerado após a conclusão com sucesso 

de um plano de formação com a duração de 

um ano, proposto pelo avaliador ou 

avaliadores e aprovado pelo CP. 

 
Insuficiente 

 
Se a classificação for inferior a 5. 

Determina a não contagem do tempo de 

serviço do ciclo avaliativo em questão e o 

consequente reinício do mesmo. 

Obriga à conclusão com sucesso de um plano 

de formação com a duração de um ano que 

integra a observação de aulas, proposto pelo 

avaliador ou avaliadores e aprovada em CP, 

com ponderação de 50% na classificação 

final da avaliação. 
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A atribuição das menções qualitativas de Muito Bom e Excelente depende do cumprimento efetivamente verificado 

de 95 % da componente letiva distribuída no decurso do ciclo de avaliação, relevando para o efeito as ausências 

legalmente equiparadas a serviço efetivo nos termos do ECD. 

 
Os critérios para a determinação dos percentis relativos à atribuição das menções qualitativas de Excelente e de 

Muito Bom aos docentes está regulamentada no Despacho n.º 12567/2012, de 26 de setembro, podendo ser 

acrescidas por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da Administração Pública e da 

Educação, tendo por referência os resultados obtidos pelo agrupamento de escolas na respetiva avaliação 

externa. 

 
14. Critérios de desempate 

 
Quando, para os efeitos da aplicação das percentagens de diferenciação dos desempenhos, for necessário 

proceder ao desempate entre docentes com a mesma classificação final na avaliação do desempenho, relevam, 

sucessivamente, os seguintes critérios: 

a) A classificação obtida na dimensão científica e pedagógica; 

b) A classificação obtida na dimensão participação na escola e relação com a comunidade; 

c) A classificação obtida na dimensão formação contínua e desenvolvimento profissional; 

d) A graduação profissional calculada nos termos do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 20/2006, de 31 de 

janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 51/2009, de 27 de fevereiro; 

e) O tempo de serviço em exercício de funções públicas. 

(Art.º 22.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro) 

 

 

15. Garantias, reclamações e recursos 

O avaliado pode reclamar da decisão do Diretor (regime especial) ou da SADD (regime geral) mediante 

requerimento apresentado no prazo de 10 dias úteis a contar da data de notificação da classificação final. 

 
A decisão da reclamação cabe ao Diretor ou à SADD, consoante o referido no ponto anterior, a ser proferida no 

prazo máximo de 15 dias úteis com análise dos fundamentos apresentados pelo avaliado e pelo avaliador e dos 

documentos constantes no processo de avaliação. 

(Art.º 24.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro) 

 

 
Da decisão da reclamação cabe recurso a interpor no prazo de 10 dias úteis a contar da notificação, a dirigir ao 

presidente do conselho geral. 

(Art.º 24.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro) 
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16. Avaliação por ponderação curricular 

 
 
A avaliação do desempenho docente por ponderação curricular encontra-se regulamentada pelo Despacho 

Normativo n.º 19/2012, de 17 de agosto. 

A ponderação curricular é solicitada por requerimento do docente apresentado ao Diretor, no decurso do ano 

escolar anterior ao fim do ciclo de avaliação, de acordo com a calendarização fixada pelo Agrupamento. 

Os Docentes em causa devem ter em atenção o disposto no ECD, pontos 6 e 9, do artigo 40.º. 

O requerimento referido deve ser acompanhado de cópia dos documentos necessários à ponderação curricular, 

com a devida descrição fundamentada, designadamente do currículo do docente, da documentação comprovativa 

do exercício de cargos, funções ou atividades e de outra documentação que o docente considere relevante, caso 

não constem no processo do docente. 

 
Os elementos a considerar para a ponderação curricular são os seguintes: 

a) As habilitações académicas e profissionais 

Habilitações legalmente exigíveis à data da integração do docente na carreira. 

 
 

b) A experiência profissional 

Desempenho de funções ou atividades, incluindo as desenvolvidas no exercício dos cargos dirigentes ou 

outros cargos ou funções de reconhecido interesse público ou relevante interesse social. 

A experiência profissional é declarada pelo requerente, descrevendo os cargos, funções e atividades exercidas 

e indicando a participação em ações ou projetos de relevante interesse. 

Esta experiência profissional deverá ser confirmada pela entidade na qual é ou foi desenvolvida. 

Nos critérios de qualificação e avaliação dos elementos relativos à experiência profissional, definidos pela SADD, 

são consideradas ações ou projetos de relevante interesse todos os que envolvam a designação e participação 

em: 

 Grupos de trabalho; 

 Estudos ou projetos; 

 A atividade de formador; 

 A realização de conferências, palestras e outras atividades de idêntica natureza. 

 

c) A valorização curricular 

Na análise da valorização curricular são consideradas as habilitações académicas superiores às exigidas à data 

da integração do docente na carreira. É ainda considerado (desde que não tenham sido tomadas em consideração 

em anteriores avaliações do desempenho): 

 A participação em ações de formação, Estágios, Congressos e Seminários ou oficinas de trabalho; 

 As publicações científicas ou pedagógicas. 

Estas ações podem ter sido realizadas no âmbito do exercício dos cargos, funções ou atividades dirigentes ou 

outros cargos ou funções de reconhecido interesse público ou relevante interesse social, desempenhados pelo 

docente. 
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A SADD fixa a valoração a atribuir às ações acima previstas, podendo estabelecer diferentes pontuações, 

nomeadamente em função da respetiva duração e da existência de avaliação. 

 
d) Cargos ou funções de reconhecido interesse público ou relevante interesse social 

Os cargos ou funções de relevante interesse público são os seguintes: 

 Titular de órgão de soberania; 

 Titular de outros cargos políticos; 

 Cargos dirigentes na Administração Pública; 

 Cargos ou funções em gabinetes de apoio aos membros do Governo ou equiparados; 

 Cargos ou funções em gabinetes de apoio aos titulares dos demais órgãos de soberania; 

 Cargos ou funções em gabinetes de apoio dos órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira; 

 Outros cargos ou funções cujo relevante interesse público seja reconhecido no respetivo instrumento de 
designação ou de vinculação. Os cargos ou funções de relevante interesse social são os seguintes: 

i. Cargos ou funções em organizações representativas dos trabalhadores que exercem 
funções públicas, designadamente a atividade de dirigente sindical; 

ii. Cargos ou funções em associações públicas ou instituições particulares de solidariedade 
social; 

iii. Outros cargos ou funções cujo relevante interesse social seja reconhecido no respetivo 
instrumento de designação ou vinculação. 

Cada um dos elementos de ponderação curriculares é avaliado com uma pontuação de 1 a 10, de acordo com 

critérios definidos pela SADD. A avaliação final é o resultado da média ponderada das pontuações obtidas nos 

elementos de ponderação curricular, nos seguintes termos: 

 

Elementos de ponderação curricular Docentes em geral 
Docentes que não 

cumprem a alínea d) 

Docentes em situação de 

equiparação a bolseiro 

a) Habilitações académicas e 

profissionais 

 

10% 
 

10% 
 

15% 

b)  Experiência profissional 40% 45% 50% 

c)  Valorização curricular 30% 35% 35% 

d) Cargos dirigentes ou outros cargos 

ou funções de reconhecido interesse 

público ou relevante interesse social 

 
 

20% 

 
 

10% 

 
 

 
 

 
 

 

a) Habilitações académicas e profissionais Valor 

Habilitação igual ou equivalente à legalmente exigível à data da integração do 

docente na carreira 
10 

Habilitação inferior à legalmente exigível à data da integração do docente na 

Carreira 
1 
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b) Experiência profissional 

Critérios de qualificação (1) Critérios de avaliação (2) Valor 

1. º Desempenha funções ou 

atividades no âmbito do exercício de 

cargos dirigentes ou outros cargos ou 

funções de reconhecido interesse público 

ou relevante interesse social 

2. º - Participa em grupos de trabalho 

e apresenta pelo menos um produto final 

dessa participação 

3. º - Participa em estudos ou projetos 

trabalho e apresenta pelo menos um 

produto final dessa participação 

4. º - Dinamiza conferências. 

5. º - Dinamiza palestras ou outras 

atividades de idêntica natureza. 

 

Cumpre os cinco critérios de qualificação 
 

10 

 

Cumpre quatro critérios de qualificação 
 

9 

 

Cumpre três critérios de qualificação 
 

8 

 

Cumpre dois critérios de qualificação 
 

7 

 

Cumpre um critério de qualificação 
 

6 

Revela algumas falhas relevantes no cumprimento dos 

critérios de qualificação 

 
4 

Revela bastantes falhas relevantes no cumprimento 

dos critérios de qualificação 

 

3 

Outras situações; (inexistência de desempenho de funções ou atividades desenvolvidas no 

exercício de cargos dirigentes e a não participação em ações ou projetos). 

 

1 

OBS.: 

(1) Descrição fundamentada dos cargos, funções ou atividade desenvolvida, no ciclo avaliativo em 

avaliação. 

(2) Um critério é cumprido se o docente apresentar todos os documentos comprovativos respeitantes 

ao exercício dos mesmos e fundamentar devidamente a atividade desenvolvida. 

 

c) Valorização curricular 

Critérios de qualificação (1) Critérios de avaliação (2) Valor 

1. º - Obtenção, no escalão em que se encontra, de 

habilitações académicas superiores às exigidas à data da 

integração do docente na carreira, de acordo com o artigo 54.º do 

Estatuto da Carreira Docente 

2. º - Publicações, a título individual, em revistas 

especializadas na área científica ou pedagógica 

3. º - Frequência, com aproveitamento, em ações de 

Cumpre os sete critérios de 

qualificação 

 
10 

Cumpre  seis critérios de 

qualificação 

 
9 

Cumpre cinco critérios de 

qualificação 

 
8 
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formação com a duração de horas ao exigido no escalão no qual 

se encontra 

4. º - Participação em congressos com a duração mínima de: 

a) 25 horas, caso o docente esteja posicionado no 5.º escalão; 

b) 50 horas caso o docente esteja posicionado noutro escalão 

5.º - Participação em seminários com a duração mínima de: 

a) 25 horas, caso o docente esteja posicionado no 5.º escalão; 

b) 50 horas caso o docente esteja posicionado noutro escalão 

6. º - Participação em oficinas de trabalho, apresentando pelo 

menos um produto final dessa participação 

7. º - Participação em estágios de natureza científica 
relacionada 

com a área profissional do docente e apresenta pelo menos um 

produto final dessa participação 

Cumpre quatro critérios de 

qualificação 

 
7 

 
Cumpre três critérios de 

qualificação 

 
6 

 

Cumpre dois critérios de 

qualificação 

 
4 

 

Cumpre um critério de 

qualificação 

 
3 

Outras situações; (inexistência de ações de formação, publicações, estágios, congressos, 

seminários, oficinas de trabalho e habilitação académica não superior à legalmente exigida à data 

da integração do docente na carreira). 

 
1 

OBS.: 

(1) Descrição fundamentada da habilitação académica obtida e da participação desenvolvida, no ciclo 

avaliativo em avaliação. 

(2) Um critério é cumprido se o docente apresentar todos os documentos comprovativos respeitantes 

ao exercício dos mesmos e fundamentar devidamente a atividade desenvolvida. 

 
 

d) Exercício de cargos ou funções de relevante interesse público ou social Valor 

Exercício efetivo de cargos dirigentes, por período igual ao tempo de permanência no escalão 10 

Exercício efetivo de outras funções, por período igual ao tempo de permanência no escalão 8 

Exercício efetivo de cargos dirigentes, por período inferior a metade do tempo de permanência no 

escalão. 
7 

Exercício efetivo de outras funções, por período inferior a metade do tempo de permanência no 

escalão. 
5 

Outras situações: (inexistência de exercício efetivo de cargos dirigentes e inexistência de funções 

de reconhecido interesse público ou social) 

 

1 
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Os docentes posicionados nos 8.º, 9.º e 10.º escalões da carreira docente avaliados por ponderação curricular, 

desde que tenham obtido em todos os escalões da carreira docente a classificação mínima de bom ou equivalente 

e se for essa a sua opção, através de requerimento apresentado ao Diretor, são avaliados pela última menção 

qualitativa que lhe tiver sido atribuída na última avaliação do desempenho. 

 
A reclamação e o recurso regem-se pelo disposto nos artigos 24.º e 25.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 

21 de fevereiro. 

 
17. Calendarização do processo de avaliação 

 

CALENDARIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE – 2022/2023 

Indicação da lista de avaliados e 
avaliadores internos. 

Até 30 de 
outubro 

      

Opção pelo Regime Geral ao abrigo do 
ponto 7 do artigo 27.º do DR 26/2012. 

Até 30 de 
outubro 

      

Apresentação do pedido de 
observação de aulas para o ano letivo 
2022/2023 (docentes em período 
probatório e de acesso ao 3.º e 5.º 
escalão).  

Até 30 de 
outubro 

      

Apresentação do pedido de 
observação de aulas para o ano letivo 
2023/2024 ao abrigo do ponto 6 do 
artigo 18.º do DR 26/2012. 

 Até 16 de 
dezembro 

     

Entrega do Plano Individual de 
Trabalho dos docentes em Período 
Probatório 

  Até 31 
de 
janeiro 

    

Apresentação do pedido de avaliação 
por ponderação curricular 

   Até 31 
de 
março 

   

Entrega do relatório de autoavaliação – 
Docentes que são classificados no ano 
letivo 2022/2023.

1
 

    Até 30 
de 
junho 

  

Entrega do relatório de autoavaliação – 
Docentes que não são classificados no 
ano letivo 2022/2023. 

      Até 31 
de 
agosto 

Preenchimento das fichas de avaliação 
pelos avaliadores. 

     Até 14 
de 
julho 

 

Reunião da SADD -para aprovação da 
classificação final e garantia da 
aplicação das percentagens. 

     Até 18 
de 
julho 

 

Comunicação da avaliação final ao 
avaliado. 

      Até 31 
de 
agosto 

Reclamação. Nos 10 dias úteis após tomar conhecimento, por escrito, da avaliação. 

Decisão da Reclamação. Nos 15 dias úteis subsequentes. 

Recurso.  Nos 10 dias úteis após a decisão final da reclamação. 

Decisão do Recurso. Nos 10 dias úteis subsequentes. 

Homologação da proposta de decisão 
pelo Presidente do Conselho Geral. 

Nos 5 dias úteis subsequentes. 

Conclusão do processo de avaliação 
(incluindo reclamações). 

Até 31 de dezembro 

                                                
1
 O mesmo prazo é considerado para os Docentes abrangidos pela avaliação do desempenho docente 

por ponderação curricular. 
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18. Disposições finais 

 
A consulta deste guião não substitui a leitura atenta e a responsabilidade do docente conhecer a legislação que 

regula a sua avaliação de desempenho, designadamente a que em baixo se indica e que, em caso de dúvidas ou 

omissões, prevalece sempre sobre o presente guião. De forma a adequar-se aos normativos legais entretanto 

publicados, este guião pode vir a ser alterado a qualquer momento, sendo disso dado conhecimento aos 

docentes. 

 

 Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro 

Procede à 11.ª alteração do Estatuto da Carreira Docente 

 
 Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro 

Regulamenta o sistema de avaliação do desempenho do pessoal docente 

 
 Despacho n.º 12567/2012, de 26 de setembro 

Estabelece os universos e os critérios para a determinação dos percentis relativos à atribuição das menções 

qualitativas de Excelente e de Muito Bom aos docentes 

 

 Despacho n.º 12635/2012, de 27 de setembro 

Estabelece a correspondência entre a avaliação obtida nos termos do SIADAP e a classificação e menções 

qualitativas específicas previstas no artigo 46.º do ECD 

 

 Despacho n.º 13981/2012, de 26 de outubro 

Parâmetros nacionais para a avaliação externa da dimensão científica e pedagógica 

 
 Despacho Normativo n.º 19/2012, de 17 de agosto 

Estabelece os critérios para aplicação do suprimento de avaliação através da ponderação curricular 

 

 Despacho Normativo n.º 24/2012, de 26 de outubro 

Constituição e funcionamento da bolsa de avaliadores externos 

 
 Portaria n.º 15/2013, de 15 de janeiro 

AD dos docentes em exercício de funções docentes noutros ministérios, nas escolas portuguesas no estrangeiro 

e reconhecimento da avaliação dos docentes em exercício nas Regiões Autónomas 
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19. Anexos 

 
 
Anexo I: Escolha do agrupamento de escolas / escola não agrupadas para a avaliação (contratados)  

Anexo II: Avaliação pelo regime geral 

Anexo III: Solicitação de aulas observadas  

Anexo IV: Projeto docente 

Anexo V: Apreciação do projeto docente 

Anexo VI: Modelo de Relatório de autoavaliação – Docentes do Regime Geral  

Anexo VII: Modelo de Relatório de autoavaliação – Docentes do Regime Especial  

Anexo VIII: Modelo de Relatório de autoavaliação – Docentes com contrato a termo 

Anexo IX: Ficha de avaliação docentes de carreira regime geral com avaliação interna 

Anexo X: Ficha de avaliação docentes de carreira regime geral com avaliação interna e externa 

Anexo XI: Ficha de avaliação regime especial 

Anexo X: Ficha de avaliação docentes contratados 

 

 
 
 

 
 
 
Secção de Avaliação do Desempenho Docente (SADD) Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de 9 de 

março de 2023 
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Escolha do Agrupamento de Escolas/Escola não Agrupada para Avaliação 

Docente Avaliado:    

Departamento Curricular:    

Grupo de recrutamento:   

1- Identificação:       

Código:   Término do contrato:  /  /    

2- Identificação:       

Código:  Término do contrato:  /  /   

3- Identificação:       

Código:  Término do contrato:  /  /   

 

Nos termos do n.º 7 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar 26/2012, de 21 de fevereiro, o 

Agrupamento de Escolas / Escola não Agrupada que opto para efetuar a minha avaliação do 

desempenho docente é   

Código:   

 

 

Anexo I 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOCENTE 
 

 

Identificação do docente avaliado 

 
Identificação dos Agrupamentos de Escolas/ Escolas não Agrupadas 

 
Escolha do Agrupamento de Escolas/Escola não Agrupada para Avaliação 

 
 
 
Tocha,_____ de de   
 

O(A) docente avaliado(a):   
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Anexo II 
 

Minuta para opção pelo regime geral de avaliação do desempenho 
 

(nº 7 do artigo 27.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro) 
 
 
 

Exmo. Sr. 

 
Diretor do Agrupamento de Escolas Gândara Mar 

 
 

Eu,        (nome) 

completo), professor do quadro do Agrupamento de Escolas Gândara Mar, do grupo de recrutamento 

 , departamento de   , portador do Bilhete 

de Identidade/Cartão de Cidadão nº  , NIF  ,  

posicionado no escalão da carreira docente, encontrando-me abrangido pelo disposto na alínea________1,  

do n.º 1 do artigo 27.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro, venho requerer a minha 

sujeição ao regime geral de avaliação do desempenho do pessoal docente. 

 
 

Pede deferimento, 
 

Tocha, de de   
 
 
 

O(A) Docente Avaliado(a) 
 
 

(assinatura) 
 
 

1
 a) Posicionados no 8.º escalão da carreira docente, desde que, nas avaliações efetuadas ao abrigo de legislação anterior à 

data de entrada em vigor do Decreto -Lei nº 15/2007, de 19 de janeiro, tenham obtido a classificação de pelo menos Satisfaz 
e que, nos termos do Decreto Regulamentar nº 26/2012, de 21 de fevereiro, tenham obtido pelo menos a classificação de 
Bom; 
b) Posicionados no 9.º e 10.º escalões da carreira docente; 
c) Que exerçam as funções de Subdiretora, adjuntas, assessor de direção, coordenador de departamento curricular. 
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Anexo III 
 

Avaliação de Desempenho Docente Avaliação Externa 20__/20__ 

Requerimento de Observação de Aulas / 

Pedido de Recuperação da Classificação das Aulas Observadas 
 

Exmo. Sr. 

Diretor do Agrupamento de Escolas Gândara Mar 

 Exmo. Sr. 

Coordenador da Bolsa de Avaliadores Externos do CFAE Beira Mar 
 

Para os efeitos previstos no ponto 1 do art.º 10.º do Despacho Normativo n.º 24/2012, de 26 de outubro, dado 
que me encontro abrangido(a) pelo disposto no artigo 18.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de 
fevereiro, venho, por este meio, requerer a V. Ex.a: 

-  a observação de aulas, no âmbito da avaliação externa da minha avaliação de desempenho docente. 
-   a recuperação de classificação das aulas observadas (n.º 2 do art.º 30.º do Dec. Reg. n.º 26/2012).  

Identificação 

Nome (completo)  

Data de nascimento  B.I./C.C.  NIF  

 
Morada  

Código Postal  Telefone  Telemóvel  

Endereço de e-correio  

 
Agrupamento de Escolas / Escola Não Agrupada A.E. Gândara Mar 

Grupo de Recrutamento  Situação Profissional  

Escalão da Carreira  Data da última Mudança de Escalão  

 
Situação em que me integro (Assinalar com um x) 

 Docente em período probatório. 
 Para atribuição da menção de Excelente, em qualquer escalão. 
 Docente integrado na carreira que tenha obtido a menção de Insuficiente. 

 Recuperação de classificação obtida nas Aulas Observadas/Assistidas (n.º 2 do art.º30.º do Decreto Reg. 
n.º26/2012), no ano letivo de 20 /20 . 

 

Pede deferimento. Data: 

O Requerente:   
 

 
Após verificação e validação de todos os elementos constantes do presente formulário, de acordo com os 
documentos constantes do processo individual do docente, DEFIRO o requerido. 
 

Data: / / 2021. 
 

A Diretor do Agrupamento de Escolas:   
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Anexo IV 

Modelo do Projeto Docente1 

(Nota: Duas páginas A4 em suporte de papel, devidamente assinadas e rubricadas, em letra Arial tamanho 10) 

Identificação do Avaliado 

Nome  

Período de avaliação  / / a / /  NIF  

Situação profissional  Grupo de recrutamento  

Departamento  

Projeto Docente 

 

 

 
1
 A apresentação do projeto docente é opcional sendo substituído, para efeitos avaliativos, se não for apresentado pelo avaliado, pelas 

metas do projeto educativo do agrupamento. 

 

Tocha, de de 20  
 

O Docente 
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Avaliado 

Apreciação do projeto docente (conformidade e relevância face às metas do PE): 

 

 

Anexo V 

 

Parecer do Projeto docente 

 
Estabelecimento de educação ou ensino / serviço técnico 

Agrupamento de Escolas Gândara Mar 

 

Período em avaliação 
 

Código do estabelecimento 

De: A 160179 

 

 
             Vínculo  Grupo de recrutamento 

 

 

Data: 
 

O avaliador 

 

 / /  

 

 

Tomada de conhecimento do avaliado: 

 

 / /  
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Relatório de Autoavaliação 
(Regime Geral) 

 
 

 

 
Anexo VI 

 

 

Nome: Grupo de Recrutamento:   
 

Escola: Departamento:   
 

Situação Profissional: NIF:
 Escalão   
 

(O relatório de autoavaliação não pode exceder 3 páginas impressas, em letra ARIAL 10 e espaçamento simples) 

 
A) Prática letiva 

B) Atividades promovidas 

 

C) Análise dos resultados obtidos 

 

D) Contributo individual para as metas fixadas no Projeto Educativo do Agrupamento 

 

E) Formação realizada e seu contributo para a melhoria da ação educativa 

 

 
O Docente Avaliado… .................................................................................... Data / /  
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Relatório de Autoavaliação 
(Regime Especial) 

 

 

 
Anexo VII 

 

 

 

Nome: Grupo de Recrutamento:   
 

Escola: Departamento:   
 

Situação Profissional: NIF:
 Escalão   
 

(O relatório de autoavaliação não pode exceder 3 páginas impressas, em letra ARIAL 10 e espaçamento simples) 

 
B) Atividades promovidas 

D) Contributo individual para as metas fixadas no Projeto Educativo do Agrupamento 

 

E) Formação realizada e seu contributo para a melhoria da ação educativa 

 

 
O Docente Avaliado… .................................................................................... Data / /  



28 

   
 
 

 

 

Relatório de Autoavaliação 
(Professores Contratados) 

 

 

 
Anexo VIII 

 

 

 

Nome: Grupo de Recrutamento:   
 

Escola: Departamento:   
 

Situação Profissional: NIF:   
 

(O relatório de autoavaliação não pode exceder 3 páginas impressas, em letra ARIAL 10 e espaçamento simples) 

 
A) Prática letiva 

B) Atividades promovidas 

 

C) Análise dos resultados obtidos 

 

D) Contributo individual para as metas fixadas no Projeto Educativo do Agrupamento 

 
 

 
O Docente Avaliado… .................................................................................... Data / /  
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Dimensão

Indicadores

Domínio

10

8

7

6

3

Domínio NÍVEL

10

8

7

6

3

Indicadores

Dimensão B. PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E RELAÇÃO COM A COMUNIDADE

1.Participação na construção dos  documentos orientadores da vida da escola;

2. Participação na conceção e uso de dispositivos de avaliação da escola;

3.Participação em projetos de inovação no quadro do projeto de escola;

4.Participação em projetos de trabalho colaborativo na escola;

5. Apresentação de propostas que contribuam para a melhoria do desempenho da escola;

6. Contribuição para a eficácia das estruturas de coordenação educativa e supervisãopedagógica dos órgãos de administração e gestáo  e de outras estruturas em que participe; 

outras entidades

7. Envolvimento em projetos e atividades da escola que visam o desenvolvimento da comunidade;

8. Envolvimento em ações que visam a participação de pais e encarregados de educação e/ou outras entidades da comunidade no desenvolvimento da escola.

9. Envolvimento em projetos ou atividades de âmbito nacional ou internacional que sejam relevantes para a escola e/ou comunidade.

O docente evidencia elevado conhecimento científico, pedagógico e didático inerente à disciplina/área curricular; planifica com rigor, integrando 

de forma coerente e inovadora propostas de atividades, meios, recursos e tipos de avaliação das aprendizagens, promovendo consistentemente

articulação com outras disciplinas e áreas curriculares e a planificação conjunta com os pares. Comunica com rigor e elevada eficácia as estratégias de ensino 

adequadas às necessidades dos alunos.

0

O docente evidencia elevado conhecimento científico, pedagógico e didático inerente à disciplina/área curricular; planifica com rigor, integrando 

de forma coerente propostas de atividades, meios, recursos e tipos de avaliação das aprendizagens, dando relevância à

articulação com outras disciplinas e áreas curriculares e à planificação conjunta com os pares. Comunica com rigor e  eficácia as estratégias

de ensino adequadas às necessidades dos alunos.

O docente evidencia elevado conhecimento científico, pedagógico e didático inerente à disciplina/área curricular; planifica de forma adequada, integrando 

propostas de atividades, meios, recursos e tipos de avaliação das aprendizagens,participando em processos de articulação

 com outras disciplinas e áreas curriculares e à planificação conjunta com os pares. Comunica com rigor  as estratégias

de ensino adequadas às necessidades dos alunos.

O docente evidencia lacunas no conhecimento científico, pedagógico e didático inerente à disciplina/área curricular e  planifica o ensino, mas não manifesta 

coerência entre propostas  de atividades, meios, recursos e tipos de avaliação das aprendizagens,nem realizaprocessos de articulação curricular e com os pares. 

Revela dificuldade na comunicação das estratégias de ensino adequadas às necessidades dos alunos e na sua implementação.

O docente revela lacunas graves no conhecimento científico e falta de rigor na planificação. Apresenta falhas a nível científico-pedagógico, patentes na aplicação 

de  estratégias de ensino  e na comunicação aos alunos.

A2 - Análise dos resultados obtidos

Concebe e implementa estratégias de avaliação diversificadas e rigorosas, monitoriza o desenvolvimento das aprendizagens, reflete sobre os resultados dos 

alunos e informa-os regularmente sobre os progressos e as necessiades de melhoria.

Utiliza sistematicamente processos de monitorização do seu desempenho e reorienta as suas estratégias de ensino em conformidade. Constitui uma referência 

para os colegas com quem trabalha.

Concebe e implementa estratégias de avaliação diversificadas e rigorosas, informa regularmente os alunos sobre os seus progressos e as necessiades de melhoria.

Utiliza sistematicamente processos de monitorização do seu desempenho e reorienta as suas estratégias de ensino em conformidade. 

Implementa estratégias de avaliação adequadas,  informa regularmente os alunos sobre os seus progressos .

Utiliza ocasionalmente processos de monitorização do seu desempenho e reorienta as suas estratégias de ensino.

Utiliza processos pouco diversificados de avaliação das aprendizagens dos alunos e não os informa  sobre os seus progressos .

Não usa processos de monitorização do seu desempenho e revela alguma dificuldade em reorientar as estratégias de ensino.

Utiliza processos elementares de avaliação das aprendizagens dos alunos e não os informa  sobre os seus progressos .

Não usa processos de monitorização do seu desempenho .

Avaliação Docentes de Carreira

A. CIENTÍFICA E PEDAGÓGICA

1. Conhecimento Científico, pedagógico e didático inerente à disciplina /área disciplinar;

2. Planificação do ensino de acordo com as finalidades e as  aprendizagens previstas no currículo e rentabilização dos meios e recursos disponíveis;

3. Integração da planificação no quadro dos vários níveis e âmbitos da decisão curricular,tendo em conta a articulação em conjunto com os pares;

4. Conceção e planificação de estratégias adequadas aos diferentes alunos e contextos;

5. Planificação integrada e coerente dos vários tipos de avaliação;

6. Organização e gestão das estratégias de ensino face à diversidade dos alunos e aos meios e recursos disponíveis;

7. Promoção do desenvolvimento cognitivo e da criatividade dos alunos e incorporação dos seus contributos;

8. Promoção dos processos de comunicação com e entre alunos;

9. Desenvolvimento de atividades de avaliação das aprendizagens para efeitos de diagnóstico, regulação do processo de ensino e avaliação e certificação de resultados;

10. Promoção de processos de autorregulação nos alunos que lhes permitam apreciar e melhorar os seus desempenhos;

11. Aplicação de instrumentos adequados à monitorização da sua atividade;

12. Utilização de evidências na análise crítica do seu processo de ensino e formulação de hipóteses explicativas dos resultados;

13. Reorientação da planificação e do desenvolvimento do ensino de acordo com a apreciação realizada.

A1 - Prática letiva /atividades promovidas
NÍVEL Classificação

DESCRITORES

Período de avaliação : de ___/___/______   a  ___/___/_______                                                                                                                  Com componente letiva:   Sim :_____ Não: ____

Em exercício de funções noutra instituição:     Sim: ____  Não: ______      Instituição onde exerceu funções: _____________________________________________________

Regime geral _______ Regime especial _______

Identificação do Docente

Escola: Agrupamento de Escolas Gândara Mar                                                                                                                                                                                                   Código : 160179

Nome : __________________________________________________________________________________________________________________NIF: ________________

Departamento Curricular: ______________________________________________________________________  Grupo de Recrutamento: ______

Situação Profissional:     Docente de carreira ___   Contratado ____  Técnico Especializado ____        Escalão atual: _______

Funções: Coordenador de Departamento Curricular ________  Avaliador ______

Condições de avaliação
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Domínio

10

8

7

6

3

Domínio NÍVEL

10

8

7

6

3

Dimensão

Indicadores

Domínio

10

8

7

6

3

Domínio NÍVEL

10

8

7

6

3

DIMENSÃO
A. CIENTÍFICA E PEDAGÓGICA = (A1 + A2)/2                

O docente toma a iniciativa de desenvolver processos de aquisição e atualização do conhecimento profissional.

O docente  desenvolve processos de aquisição e atualização do conhecimento profissional.

O docente participa em processos de atualização do conhecimento profissional apenas quando formalmente exigido.

O docente não revela interesse em atualizar o seu conhecimento profissional, fazendo-o apenas quando formalmente exigido.

Desenvolve consistentemente as suas práticas e mobiliza significativamente o conhecimento adquirido na melhoria do seu desempenho.

Promove sistematicamente o trabalho colaborativo como forma de partilha de conhecimento, desenvolvimento profissional e desenvolvimento organizacional da 

escola.

C2 - Desenvolvimento Profissional

0

B. O CONTRIBUTO PARA OS OBJETIVOS E METAS FIXADOS NO PROJETO EDUCATIVO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS = (B1+B2)/2 0

C . FORMAÇÃO CONTÍNUA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL = (C1+C2)/2 0

Classificação Final Atribuída pelo Avaliador Interno= 0,6A + 0,2B+0,2C 0

Avaliação Final do Desempenho

3. Comunicação da Avaliação Final do Desempenho ao Avaliado

 

Tomei conhecimento :     Data : ______/______/___________                                          Assinatura do Avaliado:  ___________________________________________________________

                     ________________________________________________________________________________________________

1. Avaliação atribuída pelo avaliador 

Classificação: 

Fundamentação da avaliação:

Data : ______/______/___________                                                                                        Assinatura: __________________________________________________________

2. Avaliação atribuída pela Secção de Avaliação do Desempenho Docente

Classificação: 

Fundamentação da avaliação:

Assinaturas:

                     ____________________________    ____________________________  _________________________   ____________________________   _______________________

Menção Qualitativa: Data da reunião: ______/______/___________


O docente toma a iniciativa de desenvolver, de forma sistemática, processos de aquisição e atualização do conhecimento profissional.

0

Desenvolve as suas práticas e mobiliza significativamente o conhecimento adquirido na melhoria do seu desempenho.

Contribui para a promoção do trabalho colaborativo como forma de partilha de conhecimento, desenvolvimento profissional e desenvolvimento organizacional da 

escola.

Participa em iniciativas de reflexão sobre as suas práticas e mobiliza  o conhecimento adquirido na melhoria do seu desempenho.

Partilha os conhecimentos adquiridos com os seus pares, sempre que se proporcionam oportunidades.

Participa em iniciativas de reflexão sobre as  práticas, mas não mobiliza  o conhecimento adquirido na melhoria do seu desempenho ou da escola.

Não colabora em iniciativas de reflexão sobre a  prática profissional, desvalorizando o princípio do desenvolvimento profissional e não reconhece os benefícios 

deste na melhoria do seu desempenho ou da escola.

Participou quando solicitado em projetos de trabalho que contribuem para a melhoria da qualidade da escolas. Participou no desenvolvimento de atividades que 

visam atingir os objetivos institucionais da escola.

Participou pontualmente e apenas quando solicitado em projetos de trabalho que contribuem para a melhoria da qualidade da escola. Não participou no 

desenvolvimento de atividades que visam atingir os objetivos institucionais da escola.

Não participou em projetos de trabalho que contribuem para a melhoria da qualidade da escola. Não participou no desenvolvimento de atividades que visam 

atingir os objetivos institucionais da escola.

C. FORMAÇÃO CONTÍNUA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

C1 - Formação contínua
NÍVEL Classificação

DESCRITORES

B1 - Contributo para a construção dos elementos orientadores da vida da escola
NÍVEL Classificação

DESCRITORES

1.Desenvolvimento de estratégias de aquisição e de atualização de conhecimento profissional (científico, pedagógico e didático);

2. Análise crítica da sua ação, resultando em conhecimento profissional que mobiliza para a melhoria das suas práticas;

3. Desenvolvimento de conhecimento profissional a partir do trabalho colaborativo com pares e nos órgãos da escola;

4. Mobilização do conhecimento adquirido  no desenvolvimento organizacional da escola;

5. Aplicação do conhecimento adquirido na melhoria do trabalho colaborativo.

O docente participa ativamente na conceção dos documentos institucionais e orientadores da vida da escola com a indicação de sugestões de melhoria. 

Coordena e dinamiza atividades que visam atingir as metas educativas e os objetivos institucionais da escola e investe, sistematicamente, no maior envolvimento 

de pais e encarregados de educação e/ou outras entidades da comunidade.

0

O docente envolve-se na conceção dos documentos institucionais e orientadores da vida da escola com a indicação de sugestões de melhoria. 

Participa em atividades, que visam atingir as metas educativas e os objetivos institucionais da escola e investe, no maior envolvimento de pais e encarregados de 

educação e/ou outras entidades da comunidade.

O docente conhece os documentos institucionais e orientadores da vida da escola e colabora, quando solicitado, na sua conceção.

Acompanha as atividades que visam atingir as metas educativas e os objetivos institucionais da escola e o envolvimento dos pais e encarregados de educação 

e/ou outras entidades da comunidade.

O docente conhece globalmente os documentos institucionais e orientadores da vida da escola  e participa pontualmente em atividades que promovam a sua 

concretização.. 

O docente revela pouco conhecimento dos documentos institucionais e orientadores da vida da escola e não participa em atividades que promovam a sua 

concretização.

B2 - Participação nas estruturas educativas de coordenação e supervisão pedagógica e nos órgãos de administração e gestão.

Promove a criação de projetos de trabalho que contribuem para a melhoria da qualidade da escola, trabalhando de forma continuada com os diferentes órgãos e 

estruturas educativas, constituindo uma referência na organização. Mostra iniciativa no desenvolvimento de atividades que visam atingir os objetivos 

institucionais da escola e investe no maior envolvimento de pais e encarregados de educação e/ou outras entidades da comunidade.

Participou em projetos de trabalho que contribuem para a melhoria da qualidade da escola, trabalhando de forma continuada com os diferentes órgãos e 

estruturas educativas. Participou no desenvolvimento de atividades que visam atingir os objetivos institucionais da escola e investe no maior envolvimento de 

pais e encarregados de educação e/ou outras entidades da comunidade.
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Avaliação Docentes com Avaliação Externa

Dimensão

Indicadores

Domínio

10

8

7

6

3

Domínio NÍVEL

10

8

7

6

3

Indicadores

Período de avaliação : de ___/___/______   a  ___/___/_______                                                                                                                  Com componente letiva:   Sim :_____ Não: ____

Em exercício de funções noutra instituição:     Sim: ____  Não: ______      Instituição onde exerceu funções: _____________________________________________________

Regime geral _______ Regime especial _______

Identificação do Docente

Escola: Agrupamento de Escolas Gândara Mar                                                                                                                                                                                                   Código : 160179

Nome : __________________________________________________________________________________________________________________NIF: ________________

Departamento Curricular: ______________________________________________________________________  Grupo de Recrutamento: ______

Situação Profissional:     Docente de carreira ___   Contratado ____  Técnico Especializado ____        Escalão atual: _______

Funções: Coordenador de Departamento Curricular ________  Avaliador ______

Condições de avaliação

A. CIENTÍFICA E PEDAGÓGICA

1. Conhecimento Científico, pedagógico e didático inerente à disciplina /área disciplinar;

2. Planificação do ensino de acordo com as finalidades e as  aprendizagens previstas no currículo e rentabilização dos meios e recursos disponíveis;

3. Integração da planificação no quadro dos vários níveis e âmbitos da decisão curricular,tendo em conta a articulação em conjunto com os pares;

4. Conceção e planificação de estratégias adequadas aos diferentes alunos e contextos;

5. Planificação integrada e coerente dos vários tipos de avaliação;

6. Organização e gestão das estratégias de ensino face à diversidade dos alunos e aos meios e recursos disponíveis;

7. Promoção do desenvolvimento cognitivo e da criatividade dos alunos e incorporação dos seus contributos;

8. Promoção dos processos de comunicação com e entre alunos;

9. Desenvolvimento de atividades de avaliação das aprendizagens para efeitos de diagnóstico, regulação do processo de ensino e avaliação e certificação de resultados;

10. Promoção de processos de autorregulação nos alunos que lhes permitam apreciar e melhorar os seus desempenhos;

11. Aplicação de instrumentos adequados à monitorização da sua atividade;

12. Utilização de evidências na análise crítica do seu processo de ensino e formulação de hipóteses explicativas dos resultados;

13. Reorientação da planificação e do desenvolvimento do ensino de acordo com a apreciação realizada.

A1 - Prática letiva /atividades promovidas
NÍVEL Classificação

DESCRITORES

O docente evidencia elevado conhecimento científico, pedagógico e didático inerente à disciplina/área curricular; planifica com rigor, integrando 

de forma coerente e inovadora propostas de atividades, meios, recursos e tipos de avaliação das aprendizagens, promovendo consistentemente

articulação com outras disciplinas e áreas curriculares e a planificação conjunta com os pares. Comunica com rigor e elevada eficácia as estratégias de ensino 

adequadas às necessidades dos alunos.

0

O docente evidencia elevado conhecimento científico, pedagógico e didático inerente à disciplina/área curricular; planifica com rigor, integrando 

de forma coerente propostas de atividades, meios, recursos e tipos de avaliação das aprendizagens, dando relevância à

articulação com outras disciplinas e áreas curriculares e à planificação conjunta com os pares. Comunica com rigor e  eficácia as estratégias

de ensino adequadas às necessidades dos alunos.

O docente evidencia elevado conhecimento científico, pedagógico e didático inerente à disciplina/área curricular; planifica de forma adequada, integrando 

propostas de atividades, meios, recursos e tipos de avaliação das aprendizagens,participando em processos de articulação

 com outras disciplinas e áreas curriculares e à planificação conjunta com os pares. Comunica com rigor  as estratégias

de ensino adequadas às necessidades dos alunos.

O docente evidencia lacunas no conhecimento científico, pedagógico e didático inerente à disciplina/área curricular e  planifica o ensino, mas não manifesta 

coerência entre propostas  de atividades, meios, recursos e tipos de avaliação das aprendizagens,nem realizaprocessos de articulação curricular e com os pares. 

Revela dificuldade na comunicação das estratégias de ensino adequadas às necessidades dos alunos e na sua implementação.

O docente revela lacunas graves no conhecimento científico e falta de rigor na planificação. Apresenta falhas a nível científico-pedagógico, patentes na aplicação 

de  estratégias de ensino  e na comunicação aos alunos.

A2 - Análise dos resultados obtidos

Concebe e implementa estratégias de avaliação diversificadas e rigorosas, monitoriza o desenvolvimento das aprendizagens, reflete sobre os resultados dos 

alunos e informa-os regularmente sobre os progressos e as necessiades de melhoria.

Utiliza sistematicamente processos de monitorização do seu desempenho e reorienta as suas estratégias de ensino em conformidade. Constitui uma referência 

para os colegas com quem trabalha.

Concebe e implementa estratégias de avaliação diversificadas e rigorosas, informa regularmente os alunos sobre os seus progressos e as necessiades de melhoria.

Utiliza sistematicamente processos de monitorização do seu desempenho e reorienta as suas estratégias de ensino em conformidade. 

Implementa estratégias de avaliação adequadas,  informa regularmente os alunos sobre os seus progressos .

Utiliza ocasionalmente processos de monitorização do seu desempenho e reorienta as suas estratégias de ensino.

Utiliza processos pouco diversificados de avaliação das aprendizagens dos alunos e não os informa  sobre os seus progressos .

Não usa processos de monitorização do seu desempenho e revela alguma dificuldade em reorientar as estratégias de ensino.

Utiliza processos elementares de avaliação das aprendizagens dos alunos e não os informa  sobre os seus progressos .

Não usa processos de monitorização do seu desempenho .

Dimensão B. PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E RELAÇÃO COM A COMUNIDADE

1.Participação na construção dos  documentos orientadores da vida da escola;

2. Participação na conceção e uso de dispositivos de avaliação da escola;

3.Participação em projetos de inovação no quadro do projeto de escola;

4.Participação em projetos de trabalho colaborativo na escola;

5. Apresentação de propostas que contribuam para a melhoria do desempenho da escola;

6. Contribuição para a eficácia das estruturas de coordenação educativa e supervisãopedagógica dos órgãos de administração e gestáo  e de outras estruturas em que participe; 

outras entidades

7. Envolvimento em projetos e atividades da escola que visam o desenvolvimento da comunidade;

8. Envolvimento em ações que visam a participação de pais e encarregados de educação e/ou outras entidades da comunidade no desenvolvimento da escola.

9. Envolvimento em projetos ou atividades de âmbito nacional ou internacional que sejam relevantes para a escola e/ou comunidade.
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Domínio

10

8

7

6

3

Domínio NÍVEL

10

8

7

6

3

Dimensão

Indicadores

Domínio

10

8

7

6

3

Domínio NÍVEL

10

8

7

6

3

B1 - Contributo para a construção dos elementos orientadores da vida da escola
NÍVEL Classificação

DESCRITORES

1.Desenvolvimento de estratégias de aquisição e de atualização de conhecimento profissional (científico, pedagógico e didático);

2. Análise crítica da sua ação, resultando em conhecimento profissional que mobiliza para a melhoria das suas práticas;

3. Desenvolvimento de conhecimento profissional a partir do trabalho colaborativo com pares e nos órgãos da escola;

4. Mobilização do conhecimento adquirido  no desenvolvimento organizacional da escola;

5. Aplicação do conhecimento adquirido na melhoria do trabalho colaborativo.

O docente participa ativamente na conceção dos documentos institucionais e orientadores da vida da escola com a indicação de sugestões de melhoria. 

Coordena e dinamiza atividades que visam atingir as metas educativas e os objetivos institucionais da escola e investe, sistematicamente, no maior envolvimento 

de pais e encarregados de educação e/ou outras entidades da comunidade.

0

O docente envolve-se na conceção dos documentos institucionais e orientadores da vida da escola com a indicação de sugestões de melhoria. 

Participa em atividades, que visam atingir as metas educativas e os objetivos institucionais da escola e investe, no maior envolvimento de pais e encarregados de 

educação e/ou outras entidades da comunidade.

O docente conhece os documentos institucionais e orientadores da vida da escola e colabora, quando solicitado, na sua conceção.

Acompanha as atividades que visam atingir as metas educativas e os objetivos institucionais da escola e o envolvimento dos pais e encarregados de educação 

e/ou outras entidades da comunidade.

O docente conhece globalmente os documentos institucionais e orientadores da vida da escola  e participa pontualmente em atividades que promovam a sua 

concretização.. 

O docente revela pouco conhecimento dos documentos institucionais e orientadores da vida da escola e não participa em atividades que promovam a sua 

concretização.

B2 - Participação nas estruturas educativas de coordenação e supervisão pedagógica e nos órgãos de administração e gestão.

Promove a criação de projetos de trabalho que contribuem para a melhoria da qualidade da escola, trabalhando de forma continuada com os diferentes órgãos e 

estruturas educativas, constituindo uma referência na organização. Mostra iniciativa no desenvolvimento de atividades que visam atingir os objetivos 

institucionais da escola e investe no maior envolvimento de pais e encarregados de educação e/ou outras entidades da comunidade.

Participou em projetos de trabalho que contribuem para a melhoria da qualidade da escola, trabalhando de forma continuada com os diferentes órgãos e 

estruturas educativas. Participou no desenvolvimento de atividades que visam atingir os objetivos institucionais da escola e investe no maior envolvimento de 

pais e encarregados de educação e/ou outras entidades da comunidade.

Participou quando solicitado em projetos de trabalho que contribuem para a melhoria da qualidade da escolas. Participou no desenvolvimento de atividades que 

visam atingir os objetivos institucionais da escola.

Participou pontualmente e apenas quando solicitado em projetos de trabalho que contribuem para a melhoria da qualidade da escola. Não participou no 

desenvolvimento de atividades que visam atingir os objetivos institucionais da escola.

Não participou em projetos de trabalho que contribuem para a melhoria da qualidade da escola. Não participou no desenvolvimento de atividades que visam 

atingir os objetivos institucionais da escola.

C. FORMAÇÃO CONTÍNUA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

C1 - Formação contínua
NÍVEL Classificação

DESCRITORES

O docente toma a iniciativa de desenvolver, de forma sistemática, processos de aquisição e atualização do conhecimento profissional.

0

O docente toma a iniciativa de desenvolver processos de aquisição e atualização do conhecimento profissional.

O docente  desenvolve processos de aquisição e atualização do conhecimento profissional.

O docente participa em processos de atualização do conhecimento profissional apenas quando formalmente exigido.

O docente não revela interesse em atualizar o seu conhecimento profissional, fazendo-o apenas quando formalmente exigido.

C2 - Desenvolvimento Profissional

Desenvolve consistentemente as suas práticas e mobiliza significativamente o conhecimento adquirido na melhoria do seu desempenho.

Promove sistematicamente o trabalho colaborativo como forma de partilha de conhecimento, desenvolvimento profissional e desenvolvimento organizacional da 

escola.

Desenvolve as suas práticas e mobiliza significativamente o conhecimento adquirido na melhoria do seu desempenho.

Contribui para a promoção do trabalho colaborativo como forma de partilha de conhecimento, desenvolvimento profissional e desenvolvimento organizacional da 

escola.

Participa em iniciativas de reflexão sobre as suas práticas e mobiliza  o conhecimento adquirido na melhoria do seu desempenho.

Partilha os conhecimentos adquiridos com os seus pares, sempre que se proporcionam oportunidades.

Participa em iniciativas de reflexão sobre as  práticas, mas não mobiliza  o conhecimento adquirido na melhoria do seu desempenho ou da escola.

Não colabora em iniciativas de reflexão sobre a  prática profissional, desvalorizando o princípio do desenvolvimento profissional e não reconhece os benefícios 

deste na melhoria do seu desempenho ou da escola.

DIMENSÃO

Avaliação Externa

A. CIENTÍFICA E PEDAGÓGICA (Com avaliação Externa)= (0,7Av.Ext + 0,3(A1 + A2)/2)               0

B. O CONTRIBUTO PARA OS OBJETIVOS E METAS FIXADOS NO PROJETO EDUCATIVO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS = (B1+B2)/2 0

C . FORMAÇÃO CONTÍNUA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL = (C1+C2)/2 0

Classificação Final Atribuída pelo Avaliador Interno= 0,6A + 0,2B+0,2C 0

Avaliação Final do Desempenho

Fundamentação da avaliação:

Assinaturas:

                     ____________________________    ____________________________  _________________________   ____________________________   _______________________

3. Comunicação da Avaliação Final do Desempenho ao Avaliado

 

Tomei conhecimento :     Data : ______/______/___________                                          Assinatura do Avaliado:  ___________________________________________________________

                     ________________________________________________________________________________________________

1. Avaliação atribuída pelo avaliador 

Classificação: 

Fundamentação da avaliação:

Data : ______/______/___________                                                                                        Assinatura: __________________________________________________________

2. Avaliação atribuída pela Secção de Avaliação do Desempenho Docente

Classificação: Menção Qualitativa: Data da reunião: ______/______/___________
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Indicadores

Domínio

10

8

7

6

3

Domínio NÍVEL

10

8

7

6

3

Dimensão B. PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E RELAÇÃO COM A COMUNIDADE

Avaliação Regime Especial

Identificação do Docente

Escola: Agrupamento de Escolas Gândara Mar                                                                                                                                                                                                   Código : 160179

Nome : __________________________________________________________________________________________________________________NIF: ________________

Departamento Curricular: ______________________________________________________________________  Grupo de Recrutamento: ______

Situação Profissional:     Docente de carreira ___   Contratado ____  Técnico Especializado ____        Escalão atual: _______

Funções: Coordenador de Departamento Curricular ________  Avaliador ______

Condições de avaliação

Período de avaliação : de ___/___/______   a  ___/___/_______                                                                                                                  Com componente letiva:   Sim :_____ Não: ____

Em exercício de funções noutra instituição:     Sim: ____  Não: ______      Instituição onde exerceu funções: _____________________________________________________

Regime geral _______ Regime especial _______

1.Participação na construção dos  documentos orientadores da vida da escola;

2. Participação na conceção e uso de dispositivos de avaliação da escola;

3.Participação em projetos de inovação no quadro do projeto de escola;

4.Participação em projetos de trabalho colaborativo na escola;

5. Apresentação de propostas que contribuam para a melhoria do desempenho da escola;

6. Contribuição para a eficácia das estruturas de coordenação educativa e supervisãopedagógica dos órgãos de administração e gestáo  e de outras estruturas em que participe; 

outras entidades

7. Envolvimento em projetos e atividades da escola que visam o desenvolvimento da comunidade;

8. Envolvimento em ações que visam a participação de pais e encarregados de educação e/ou outras entidades da comunidade no desenvolvimento da escola.

9. Envolvimento em projetos ou atividades de âmbito nacional ou internacional que sejam relevantes para a escola e/ou comunidade.

B1 - Contributo para a construção dos elementos orientadores da vida da escola
NÍVEL Classificação

DESCRITORES

O docente participa ativamente na conceção dos documentos institucionais e orientadores da vida da escola com a indicação de sugestões de melhoria. 

Coordena e dinamiza atividades que visam atingir as metas educativas e os objetivos institucionais da escola e investe, sistematicamente, no maior envolvimento 

de pais e encarregados de educação e/ou outras entidades da comunidade.

0

O docente envolve-se na conceção dos documentos institucionais e orientadores da vida da escola com a indicação de sugestões de melhoria. 

Participa em atividades, que visam atingir as metas educativas e os objetivos institucionais da escola e investe, no maior envolvimento de pais e encarregados de 

educação e/ou outras entidades da comunidade.

O docente conhece os documentos institucionais e orientadores da vida da escola e colabora, quando solicitado, na sua conceção.

Acompanha as atividades que visam atingir as metas educativas e os objetivos institucionais da escola e o envolvimento dos pais e encarregados de educação 

e/ou outras entidades da comunidade.

O docente conhece globalmente os documentos institucionais e orientadores da vida da escola  e participa pontualmente em atividades que promovam a sua 

concretização.. 

O docente revela pouco conhecimento dos documentos institucionais e orientadores da vida da escola e não participa em atividades que promovam a sua 

concretização.

B2 - Participação nas estruturas educativas de coordenação e supervisão pedagógica e nos órgãos de administração e gestão.

Promove a criação de projetos de trabalho que contribuem para a melhoria da qualidade da escola, trabalhando de forma continuada com os diferentes órgãos e 

estruturas educativas, constituindo uma referência na organização. Mostra iniciativa no desenvolvimento de atividades que visam atingir os objetivos 

institucionais da escola e investe no maior envolvimento de pais e encarregados de educação e/ou outras entidades da comunidade.

Participou em projetos de trabalho que contribuem para a melhoria da qualidade da escola, trabalhando de forma continuada com os diferentes órgãos e 

estruturas educativas. Participou no desenvolvimento de atividades que visam atingir os objetivos institucionais da escola e investe no maior envolvimento de 

pais e encarregados de educação e/ou outras entidades da comunidade.

Participou quando solicitado em projetos de trabalho que contribuem para a melhoria da qualidade da escolas. Participou no desenvolvimento de atividades que 

visam atingir os objetivos institucionais da escola.

Participou pontualmente e apenas quando solicitado em projetos de trabalho que contribuem para a melhoria da qualidade da escola. Não participou no 

desenvolvimento de atividades que visam atingir os objetivos institucionais da escola.

Não participou em projetos de trabalho que contribuem para a melhoria da qualidade da escola. Não participou no desenvolvimento de atividades que visam 

atingir os objetivos institucionais da escola.
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Dimensão

Indicadores

Domínio

10

8

7

6

3

Domínio NÍVEL

10

8

7

6

3

1.Desenvolvimento de estratégias de aquisição e de atualização de conhecimento profissional (científico, pedagógico e didático);

2. Análise crítica da sua ação, resultando em conhecimento profissional que mobiliza para a melhoria das suas práticas;

3. Desenvolvimento de conhecimento profissional a partir do trabalho colaborativo com pares e nos órgãos da escola;

4. Mobilização do conhecimento adquirido  no desenvolvimento organizacional da escola;

5. Aplicação do conhecimento adquirido na melhoria do trabalho colaborativo.

C. FORMAÇÃO CONTÍNUA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

C1 - Formação contínua
NÍVEL Classificação

DESCRITORES

O docente toma a iniciativa de desenvolver, de forma sistemática, processos de aquisição e atualização do conhecimento profissional.

0

O docente toma a iniciativa de desenvolver processos de aquisição e atualização do conhecimento profissional.

O docente  desenvolve processos de aquisição e atualização do conhecimento profissional.

O docente participa em processos de atualização do conhecimento profissional apenas quando formalmente exigido.

O docente não revela interesse em atualizar o seu conhecimento profissional, fazendo-o apenas quando formalmente exigido.

C2 - Desenvolvimento Profissional

Desenvolve consistentemente as suas práticas e mobiliza significativamente o conhecimento adquirido na melhoria do seu desempenho.

Promove sistematicamente o trabalho colaborativo como forma de partilha de conhecimento, desenvolvimento profissional e desenvolvimento organizacional da 

escola.

Desenvolve as suas práticas e mobiliza significativamente o conhecimento adquirido na melhoria do seu desempenho.

Contribui para a promoção do trabalho colaborativo como forma de partilha de conhecimento, desenvolvimento profissional e desenvolvimento organizacional da 

escola.

Participa em iniciativas de reflexão sobre as suas práticas e mobiliza  o conhecimento adquirido na melhoria do seu desempenho.

Partilha os conhecimentos adquiridos com os seus pares, sempre que se proporcionam oportunidades.

Participa em iniciativas de reflexão sobre as  práticas, mas não mobiliza  o conhecimento adquirido na melhoria do seu desempenho ou da escola.

Não colabora em iniciativas de reflexão sobre a  prática profissional, desvalorizando o princípio do desenvolvimento profissional e não reconhece os benefícios 

deste na melhoria do seu desempenho ou da escola.

DIMENSÃO B. O CONTRIBUTO PARA OS OBJETIVOS E METAS FIXADOS NO PROJETO EDUCATIVO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS = (B1+B2)/2 0

C . FORMAÇÃO CONTÍNUA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL = (C1+C2)/2 0

Classificação Final Atribuída pelo Avaliador Interno= 0,5B+0,5C 0

Avaliação Final do Desempenho

Fundamentação da avaliação:

Assinaturas:

                     ____________________________    ____________________________  _________________________   ____________________________   _______________________

3. Comunicação da Avaliação Final do Desempenho ao Avaliado

 

Tomei conhecimento :     Data : ______/______/___________                                          Assinatura do Avaliado:  ___________________________________________________________

                     ________________________________________________________________________________________________

1. Avaliação atribuída pelo avaliador 

Classificação: 

Fundamentação da avaliação:

Data : ______/______/___________                                                                                        Assinatura: __________________________________________________________

2. Avaliação atribuída pela Secção de Avaliação do Desempenho Docente

Classificação: Menção Qualitativa: Data da reunião: ______/______/___________
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Dimensão

Indicadores

Domínio

10

8

7

6

3

Domínio NÍVEL

10

8

7

6

3

Indicadores

Período de avaliação : de ___/___/______   a  ___/___/_______                                                                                                                  Com componente letiva:   Sim :_____ Não: ____

Em exercício de funções noutra instituição:     Sim: ____  Não: ______      Instituição onde exerceu funções: _____________________________________________________

Regime geral _______ Regime especial _______

Identificação do Docente

Escola: Agrupamento de Escolas Gândara Mar                                                                                                                                                                                                   Código : 160179

Nome : __________________________________________________________________________________________________________________NIF: ________________

Departamento Curricular: ______________________________________________________________________  Grupo de Recrutamento: ______

Situação Profissional:     Docente de carreira ___   Contratado ____  Técnico Especializado ____        Escalão atual: _______

Funções: Coordenador de Departamento Curricular ________  Avaliador ______

Condições de avaliação

Avaliação Docentes Contratados

A. CIENTÍFICA E PEDAGÓGICA

1. Conhecimento Científico, pedagógico e didático inerente à disciplina /área disciplinar;

2. Planificação do ensino de acordo com as finalidades e as  aprendizagens previstas no currículo e rentabilização dos meios e recursos disponíveis;

3. Integração da planificação no quadro dos vários níveis e âmbitos da decisão curricular,tendo em conta a articulação em conjunto com os pares;

4. Conceção e planificação de estratégias adequadas aos diferentes alunos e contextos;

5. Planificação integrada e coerente dos vários tipos de avaliação;

6. Organização e gestão das estratégias de ensino face à diversidade dos alunos e aos meios e recursos disponíveis;

7. Promoção do desenvolvimento cognitivo e da criatividade dos alunos e incorporação dos seus contributos;

8. Promoção dos processos de comunicação com e entre alunos;

9. Desenvolvimento de atividades de avaliação das aprendizagens para efeitos de diagnóstico, regulação do processo de ensino e avaliação e certificação de resultados;

10. Promoção de processos de autorregulação nos alunos que lhes permitam apreciar e melhorar os seus desempenhos;

11. Aplicação de instrumentos adequados à monitorização da sua atividade;

12. Utilização de evidências na análise crítica do seu processo de ensino e formulação de hipóteses explicativas dos resultados;

13. Reorientação da planificação e do desenvolvimento do ensino de acordo com a apreciação realizada.

A1 - Prática letiva /atividades promovidas
NÍVEL Classificação

DESCRITORES

O docente evidencia elevado conhecimento científico, pedagógico e didático inerente à disciplina/área curricular; planifica com rigor, integrando 

de forma coerente e inovadora propostas de atividades, meios, recursos e tipos de avaliação das aprendizagens, promovendo consistentemente

articulação com outras disciplinas e áreas curriculares e a planificação conjunta com os pares. Comunica com rigor e elevada eficácia as estratégias de ensino 

adequadas às necessidades dos alunos.

0

O docente evidencia elevado conhecimento científico, pedagógico e didático inerente à disciplina/área curricular; planifica com rigor, integrando 

de forma coerente propostas de atividades, meios, recursos e tipos de avaliação das aprendizagens, dando relevância à

articulação com outras disciplinas e áreas curriculares e à planificação conjunta com os pares. Comunica com rigor e  eficácia as estratégias

de ensino adequadas às necessidades dos alunos.

O docente evidencia elevado conhecimento científico, pedagógico e didático inerente à disciplina/área curricular; planifica de forma adequada, integrando 

propostas de atividades, meios, recursos e tipos de avaliação das aprendizagens,participando em processos de articulação

 com outras disciplinas e áreas curriculares e à planificação conjunta com os pares. Comunica com rigor  as estratégias

de ensino adequadas às necessidades dos alunos.

O docente evidencia lacunas no conhecimento científico, pedagógico e didático inerente à disciplina/área curricular e  planifica o ensino, mas não manifesta 

coerência entre propostas  de atividades, meios, recursos e tipos de avaliação das aprendizagens,nem realizaprocessos de articulação curricular e com os pares. 

Revela dificuldade na comunicação das estratégias de ensino adequadas às necessidades dos alunos e na sua implementação.

O docente revela lacunas graves no conhecimento científico e falta de rigor na planificação. Apresenta falhas a nível científico-pedagógico, patentes na aplicação 

de  estratégias de ensino  e na comunicação aos alunos.

A2 - Análise dos resultados obtidos

Concebe e implementa estratégias de avaliação diversificadas e rigorosas, monitoriza o desenvolvimento das aprendizagens, reflete sobre os resultados dos 

alunos e informa-os regularmente sobre os progressos e as necessiades de melhoria.

Utiliza sistematicamente processos de monitorização do seu desempenho e reorienta as suas estratégias de ensino em conformidade. Constitui uma referência 

para os colegas com quem trabalha.

Concebe e implementa estratégias de avaliação diversificadas e rigorosas, informa regularmente os alunos sobre os seus progressos e as necessiades de melhoria.

Utiliza sistematicamente processos de monitorização do seu desempenho e reorienta as suas estratégias de ensino em conformidade. 

Implementa estratégias de avaliação adequadas,  informa regularmente os alunos sobre os seus progressos .

Utiliza ocasionalmente processos de monitorização do seu desempenho e reorienta as suas estratégias de ensino.

Utiliza processos pouco diversificados de avaliação das aprendizagens dos alunos e não os informa  sobre os seus progressos .

Não usa processos de monitorização do seu desempenho e revela alguma dificuldade em reorientar as estratégias de ensino.

Utiliza processos elementares de avaliação das aprendizagens dos alunos e não os informa  sobre os seus progressos .

Não usa processos de monitorização do seu desempenho .

Dimensão B. PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E RELAÇÃO COM A COMUNIDADE

1.Participação na construção dos  documentos orientadores da vida da escola;

2. Participação na conceção e uso de dispositivos de avaliação da escola;

3.Participação em projetos de inovação no quadro do projeto de escola;

4.Participação em projetos de trabalho colaborativo na escola;

5. Apresentação de propostas que contribuam para a melhoria do desempenho da escola;

6. Contribuição para a eficácia das estruturas de coordenação educativa e supervisãopedagógica dos órgãos de administração e gestáo  e de outras estruturas em que participe; 

outras entidades

7. Envolvimento em projetos e atividades da escola que visam o desenvolvimento da comunidade;

8. Envolvimento em ações que visam a participação de pais e encarregados de educação e/ou outras entidades da comunidade no desenvolvimento da escola.

9. Envolvimento em projetos ou atividades de âmbito nacional ou internacional que sejam relevantes para a escola e/ou comunidade.



36 

   
 
 

 

 
 

 

Domínio

10

8

7

6

3

Domínio NÍVEL

10

8

7

6

3

B1 - Contributo para a construção dos elementos orientadores da vida da escola
NÍVEL Classificação

DESCRITORES

0

O docente envolve-se na conceção dos documentos institucionais e orientadores da vida da escola com a indicação de sugestões de melhoria. 

Participa em atividades, que visam atingir as metas educativas e os objetivos institucionais da escola e investe, no maior envolvimento de pais e encarregados de 

educação e/ou outras entidades da comunidade.

O docente conhece os documentos institucionais e orientadores da vida da escola e colabora, quando solicitado, na sua conceção.

Acompanha as atividades que visam atingir as metas educativas e os objetivos institucionais da escola e o envolvimento dos pais e encarregados de educação 

e/ou outras entidades da comunidade.

O docente conhece globalmente os documentos institucionais e orientadores da vida da escola  e participa pontualmente em atividades que promovam a sua 

concretização.. 

O docente revela pouco conhecimento dos documentos institucionais e orientadores da vida da escola e não participa em atividades que promovam a sua 

concretização.

B2 - Participação nas estruturas educativas de coordenação e supervisão pedagógica e nos órgãos de administração e gestão.

Promove a criação de projetos de trabalho que contribuem para a melhoria da qualidade da escola, trabalhando de forma continuada com os diferentes órgãos e 

estruturas educativas, constituindo uma referência na organização. Mostra iniciativa no desenvolvimento de atividades que visam atingir os objetivos 

institucionais da escola e investe no maior envolvimento de pais e encarregados de educação e/ou outras entidades da comunidade.

Participou em projetos de trabalho que contribuem para a melhoria da qualidade da escola, trabalhando de forma continuada com os diferentes órgãos e 

estruturas educativas. Participou no desenvolvimento de atividades que visam atingir os objetivos institucionais da escola e investe no maior envolvimento de 

pais e encarregados de educação e/ou outras entidades da comunidade.

Participou quando solicitado em projetos de trabalho que contribuem para a melhoria da qualidade da escolas. Participou no desenvolvimento de atividades que 

visam atingir os objetivos institucionais da escola.

Participou pontualmente e apenas quando solicitado em projetos de trabalho que contribuem para a melhoria da qualidade da escola. Não participou no 

desenvolvimento de atividades que visam atingir os objetivos institucionais da escola.

Não participou em projetos de trabalho que contribuem para a melhoria da qualidade da escola. Não participou no desenvolvimento de atividades que visam 

atingir os objetivos institucionais da escola.

O docente participa ativamente na conceção dos documentos institucionais e orientadores da vida da escola com a indicação de sugestões de melhoria. 

Coordena e dinamiza atividades que visam atingir as metas educativas e os objetivos institucionais da escola e investe, sistematicamente, no maior envolvimento 

de pais e encarregados de educação e/ou outras entidades da comunidade.

DIMENSÃO A. CIENTÍFICA E PEDAGÓGICA = (A1 + A2)/2                0

B. O CONTRIBUTO PARA OS OBJETIVOS E METAS FIXADOS NO PROJETO EDUCATIVO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS = (B1+B2)/2 0

Classificação Final Atribuída pelo Avaliador Interno= 0,75A+0,25B 0

Avaliação Final do Desempenho

Fundamentação da avaliação:

Assinaturas:

                     ____________________________    ____________________________  _________________________   ____________________________   _______________________

3. Comunicação da Avaliação Final do Desempenho ao Avaliado

 

Tomei conhecimento :     Data : ______/______/___________                                          Assinatura do Avaliado:  ___________________________________________________________

                     ________________________________________________________________________________________________

1. Avaliação atribuída pelo avaliador 

Classificação: 

Fundamentação da avaliação:

Data : ______/______/___________                                                                                        Assinatura: __________________________________________________________

2. Avaliação atribuída pela Secção de Avaliação do Desempenho Docente

Classificação: Menção Qualitativa: Data da reunião: ______/______/___________



