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1. Nota Introdutória 

 

O presente documento tem como objetivo primordial servir de referencial para a 

avaliação do desempenho dos docentes integrados na carreira e dos docentes em  

regime  de  contrato  a  termo  após 2011/2012,  em conformidade com as orientações do 

Ministério da Educação e da Ciência nomeadamente o disposto no Decreto 

Regulamentar n.º 26/2012 e no Decreto-Lei n.º 41/2012, ambos de 21 de fevereiro.  

Para além do cumprimento das orientações legais sobre esta matéria, os 

documentos construídos adequam-se aos princípios e valores consagrados no Projeto 

Educativo do Agrupamento.  

Neste processo, pretende-se que o dispositivo de avaliação do desempenho do 

pessoal docente se adeque ao contexto em que se desenvolve  a atividade profissional, 

passando a funcionar como instrumento de desenvolvimento da organização educativa, 

potenciador da melhoria da qualidade do serviço educativo e das aprendizagens dos 

alunos, bem como da valorização e do desenvolvimento pessoal e profissional dos 

docentes. 

 

 

 

2. Elementos de referência 

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

No âmbito 
da natureza interna 
da ADD 

a) Os objetivos e as metas fixadas no projeto educativo do 
agrupamento de escolas ou da escola não agrupada; 

b) Os parâmetros estabelecidos para cada uma das dimensões 
aprovados pelo conselho pedagógico. 

No âmbito 
Da natureza externa  
da ADD (quando se 
aplica) 

a) Os parâmetros estabelecidos a nível nacional para a 
avaliação externa serão fixados pelo Ministério da Educação 
e Ciência. 
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3. Intervenientes no processo de avaliação e suas competências 

 (Artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012 de 21 de fevereiro) 

Para além do avaliado, elemento fulcral do processo de avaliação do 

desempenho, são ainda intervenientes: 

Intervenientes Competências. 

Presidente 
do 

Conselho Geral 

 Conforme o artigo 9.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012  

a) Homologar a proposta de decisão do recurso à reclamação 
previsto no artigo 25.º; 

b) Notificar o diretor para os efeitos previstos no n.º 4 do artigo 
25.º. 

Diretor 

Conforme o n.º 2 do artigo 10.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012  

a) Proceder à avaliação dos docentes referidos no artigo 27.º; 
b) Apreciar e decidir as reclamações, nos processos em que 

foi avaliador. 

Conselho 
Pedagógico 

Conforme o artigo 11º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012  

a) Eleger os quatro docentes que integram a secção de 
avaliação do desempenho docente; 

b) Aprovar o documento de registo e avaliação do 
desenvolvimento das atividades realizadas pelos avaliados 
nas dimensões previstas no artigo 4.º; 

c) Aprovar os parâmetros previstos na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 6.º. 

Secção  

de Avaliação 

do Desempenho 

Docente  

do Conselho 

Pedagógico 

Conforme o n.º 2 do artigo 12º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012  

a) Aplicar o sistema de avaliação do desempenho tendo em 
consideração, designadamente, o projeto educativo do 
agrupamento de escolas ou escola não agrupada e o 
serviço distribuído ao docente; 

b) Calendarizar os procedimentos de avaliação; 
c) Conceber e publicitar o instrumento de registo e avaliação 

do desenvolvimento das atividades realizadas pelos 
avaliados nas dimensões previstas no artigo 4.º; 

d) Acompanhar e avaliar todo o processo; 
e) Aprovar a classificação final harmonizando as propostas 

dos avaliadores e garantindo a aplicação das percentagens 
de diferenciação dos desempenhos; 

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

g) Aprovar o plano de formação previsto na alínea b) do n.º 6 
do artigo 23.º, sob proposta do avaliador. 

Avaliador Externo 

Conforme o n.º 2 do artigo 13.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012 

– Proceder à avaliação externa da dimensão científica e 
pedagógica dos docentes por ela abrangidos. 

Avaliador Interno 

Conforme o n.º 3 do artigo 14º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012 

– Avaliar o desenvolvimento das atividades realizadas pelos 
avaliados nas dimensões previstas no artigo 4.º através dos 
seguintes elementos: 

a) Projeto docente, sem prejuízo do disposto do n.º 4 do  
artigo 17.º; 

b) Documento de registo e avaliação; 
c) Relatórios de autoavaliação. 
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4. Dimensões e Domínios da Avalição 

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

 

Dimensões Domínios 

Científica  

e  

Pedagógica 

Operacionaliza o eixo central da ação docente, concretizando-

se em dois domínios: 

– Preparação e organização das atividades letivas; 

– Processo de avaliação das aprendizagens dos alunos. 

Participação 

na escola 

e relação  

com a comunidade 

Considera as vertentes da ação docente relativas à 

concretização da missão da escola e à sua organização, bem 

como à relação da escola com a comunidade, concretizando-se 

em quatro domínios: 

– Contributo para a realização dos objetivos e metas da 

Escola; 

– Participação nas estruturas de coordenação educativa e 

supervisão pedagógica e nos órgãos de administração 

e gestão; 

– Dinamização de ações que promovam o envolvimento 

da comunidade; 

– Dinamização de projetos de investigação e de 

desenvolvimento e inovação educativa. 

Formação contínua 

e 

desenvolvimento 

profissional 

Nesta dimensão, sobressai, a assunção da responsabilidade 

pela construção e uso do conhecimento profissional, em 

articulação com a promoção da qualidade do ensino, 

concretizando-se em quatro domínios: 

– Desenvolvimento de estratégias de aquisição e de 

atualização do conhecimento profissional (científico, 

pedagógico e didático); 

– Desenvolvimento do conhecimento profissional a partir 

do trabalho colaborativo com pares e nos órgãos da 

Escola; 

– Mobilização do conhecimento adquirido na melhoria do 

trabalho colaborativo e no desenvolvimento da Escola; 

– Análise crítica da sua ação, resultando em 

conhecimento profissional que mobiliza para a melhoria 

das suas práticas. 
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5. Definição dos parâmetros de avaliação 

 (Artigo 6º, n.º 1 alínea b) do Decreto Regulamentar n.º 26/2012 de 21 de fevereiro) 

Dimensão CIENTÍFICA E PEDAGÓGICA 

 

Domínios Parâmetros 

Preparação 

e 

organização das  

atividades letivas 

1.  Nível de desempenho que o docente evidencia no âmbito 

do rigor, coerência e inovação que empresta ao exercício de 

planificação das atividades letivas e de apoio pedagógico. 

2. Nível de desempenho que o docente evidencia na 

promoção da articulação curricular com outras disciplinas e 

áreas curriculares. 

3. Nível de desempenho que o docente evidencia na 

promoção da articulação curricular entre pares. 

4. Nível de desempenho que o docente evidencia no âmbito 

do conhecimento científico, pedagógico e didático inerente à 

disciplina/área curricular ou atividade de apoio em que 

exerce a sua função. 

5. Nível de desempenho que o docente evidencia no âmbito 

da conceção de estratégias de ensino adequadas às 

necessidades e ao contexto dos alunos/formandos. 

Processo 

de avaliação 

das 

aprendizagens 

dos alunos 

6. Nível de desempenho que o docente evidencia no âmbito 

da conceção e implementação de estratégias de avaliação 

diversificadas e rigorosas. 

7. Nível de desempenho que o docente evidencia no âmbito 

da monitorização do desenvolvimento das aprendizagens dos 

alunos/formandos. 

 
 

Dimensão PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E RELAÇÃO COM A COMUNIDADE 

 

Domínios Parâmetros 

Contributo 

para a realização 

dos objetivos e metas 

da Escola 

1. Nível de desempenho que o docente evidencia 

no âmbito do envolvimento, conceção, 

desenvolvimento e avaliação dos documentos 

institucionais e orientadores da vida da Escola. 

2. Nível de desempenho que o docente evidencia 

no âmbito da prossecução dos objetivos e metas da 

Escola. 

 
Participação 

nas estruturas 
de coordenação educativa 
e supervisão pedagógica 

e nos órgãos 
de administração 

e gestão 
 

3. Nível de desempenho que o docente evidencia 

no âmbito da participação nos diferentes órgãos e 

estruturas educativas da Escola. 
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Dinamização 

de acções 

que promovam 

o envolvimento 

da comunidade 

4. Nível de desempenho que o docente evidencia 

no âmbito da promoção, criação e no 

desenvolvimento de projetos e/ou atividades que 

implicam o envolvimento dos pais e encarregados de 

educação e/ou outras entidades da comunidade. 

Dinamização 

de projectos 

de investigação 

e de desenvolvimento e 

inovação educativa 

5. Nível de desempenho que o docente evidencia 

no âmbito da promoção, criação e no 

desenvolvimento de projetos de intervenção, 

formação e/ou investigação, orientados para a 

melhoria da qualidade da ação educativa da Escola e 

favorecedores da inovação. 

 

 

Dimensão FORMAÇÃO CONTÍNUA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

 

Domínios Parâmetros 

Desenvolvimento 
de estratégias 
de aquisição  

e de atualização  
de conhecimento 

profissional 
(científico, pedagógico e didático) 

1. Nível de desempenho que o docente evidencia no 

âmbito da participação em processos de aquisição e 

atualização do conhecimento profissional. 

Desenvolvimento 
de conhecimento 

profissional  
a partir do trabalho 

colaborativo com pares  
e nos órgãos da Escola 

2. Nível de desempenho que o docente evidencia no 

âmbito da promoção do desenvolvimento profissional 

em sede de trabalho colaborativo. 

Mobilização  
do conhecimento adquirido 

na melhoria do trabalho 
colaborativo e no 

desenvolvimento da Escola 

3. Nível de desempenho que o docente evidencia na 

mobilização do conhecimento adquirido, na melhoria 

das suas práticas e na prossecução das metas da 

Escola. 

Análise crítica da sua ação, 
resultando em 

conhecimento profissional  
que mobiliza para  

a melhoria das suas práticas 

4. Nível de desempenho que o docente evidencia no 

âmbito da reflexão sobre as suas práticas. 
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6. Perfil dos níveis de desempenho 

Níveis de Desempenho Perfil 

Excelente 

O nível Excelente situa-se no patamar de desempenho 

que, para além da satisfação dos requisitos essenciais, 

se caracteriza, no conjunto das dimensões, por níveis 

elevados de iniciativa, colaboração e investimento e no 

reconhecimento da sua influência e papel de referência 

na escola e na profissão. 

Muito Bom 

O nível Muito Bom situa-se no patamar de desempenho 

que, para além da satisfação dos requisitos essenciais, 

se caracteriza, no conjunto das dimensões, por níveis 

elevados de iniciativa, colaboração e investimento. 

Bom 

O nível Bom caracteriza-se pela consecução de um 

desempenho correspondente, sem limitações, ao 

essencial dos parâmetros enunciados. 

Regular 
Desempenho com limitações no essencial dos 

parâmetros. 

Insuficiente 
Desempenho com graves limitações no essencial dos 

parâmetros. 

 

 

 

7. Resultado final da avaliação 

 (Artigo 20º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012 de 21 de fevereiro) 

O resultado final da avaliação a atribuir em cada ciclo de avaliação é expresso 

numa escala graduada de 1 a 10 valores. Os valores a utilizar nos documentos são 

arredondados às décimas, bem como a classificação final. 

 

Escala Graduada Menções Qualitativas 

9 a 10 Excelente 

8 a 8,9 Muito Bom 

6,5 a 7,9 Bom 

5 a 6,4 Regular 

1 a 4,9 Insuficiente 
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8. Condições e efeitos da Avalição 

Menção 
Qualitativa 

Classificação 
(Artigo 20º do Decreto 

Regulamentar n.º 26/2012 de 21 
de fevereiro) 

Efeitos 
(Artigo 23º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012 de 21 de 

fevereiro) 

Excelente 

Se, cumulativamente, a 
classificação for igual 
ou superior ao percentil 
95, não for inferior a 9 e 
o docente tiver tido 
aulas observadas. 

A atribuição da menção de Excelente 
determina a bonificação de um ano na 
progressão na carreira docente, a usufruir no 
escalão seguinte. 
No 4.º e 6.º escalão permite a progressão ao 
escalão seguinte sem a observação do 
requisito relativo à existência de vagas. 

Muito Bom 

Se, cumulativamente, a 
classificação for igual 
ou superior ao percentil  
75,  não for inferior a 8 
e não tenha sido 
atribuída ao docente a 
menção  
Excelente1. 

A atribuição da menção de Muito Bom 
determina a bonificação  de  seis  meses  na  
progressão  na carreira docente, a gozar no 
escalão seguinte. 
No  4.º  e  6.º  escalão  permite  a  progressão  
ao escalão  seguinte  sem  a  observação  do  
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. 
 

A  atribuição  da  menção  qualitativa  igual  ou 
superior a Bom determina: 

a) Que seja considerado o período de 
tempo do respetivo   ciclo   avaliativo   
para   efeitos   de progressão na 
carreira docente; 

b) A  conversão  da  nomeação  provisória  
em nomeação definitiva em lugar do 
quadro no termo do período probatório.  

 

Regular 

Se a classificação for 
igual ou superior a 5 e 
inferior a 6,5. 
 

A atribuição da menção de Regular determina 
que o  período  de  tempo  a  que  respeita  só  
seja considerado para efeitos de progressão 
na carreira após  a  conclusão  com  sucesso  
de  um  plano  de formação com a duração de 
um ano. 
A atribuição da menção de Insuficiente implica:  

a) A não contagem do tempo de serviço 
do respetivo ciclo  avaliativo  para  
efeitos  de  progressão  na carreira 
docente e o reinício do ciclo de 
avaliação:  

b) A obrigatoriedade de conclusão com 
sucesso de  um plano de formação 
com a duração de um ano  que integre 
a observação de aulas, proposto pelo  
avaliador ou avaliadores e aprovado 
pelo conselho pedagógico. 

                                            
1 Os docentes em regime de contrato a termo não podem aceder à classificação de Excelente, pela conjugação do 

disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 18.º com o n.º 7 do mesmo artigo. 
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Insuficiente 
Se a classificação for 
inferior a 5. 
 

A atribuição da menção de Insuficiente 
implica:  

a) A não contagem do tempo de serviço 
do respetivo ciclo  avaliativo  para  
efeitos  de  progressão  na carreira 
docente e o reinício do ciclo de 
avaliação:  

b) A obrigatoriedade de conclusão com 
sucesso de  um plano de formação 
com a duração de um ano  que integre 
a observação de aulas, proposto pelo 
avaliador ou avaliadores e aprovado 
pelo conselho pedagógico. 

A atribuição aos docentes integrados na 
carreira de duas menções  consecutivas  de  
Insuficiente determina a instauração de um 
processo de averiguações. 
A atribuição aos docentes em regime de 
contrato a termo de duas menções 
consecutivas de Insuficiente determina a 
impossibilidade de serem admitidos a qualquer 
concurso de recrutamento de pessoal  docente  
nos  três  anos escolares subsequentes à 
atribuição daquela avaliação. 

 

 

9. Documentos da avaliação, natureza, e orientações 

 (Artigo 16.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012 de 21 de fevereiro) 

Documento Natureza Orientações 

Projeto 
Docente2 

Opcional 

Documento que tem por referência as metas e objetivos 
do projecto educativo e consiste no enunciado do 
contributo do docente para a sua concretização. 
O documento deve: 

a) Ser preenchido pelo avaliado; 
b) Ser constituído por um máximo de 2 páginas, 

com espaçamento entre linhas 1,5 e tamanho 
do tipo de letra 11 (mínimo); 

c) Ser elaborado anualmente em função do serviço 
distribuído; 

d) Ser entregue em triplicado, nos Serviços 
Administrativos, sendo um exemplar arquivado 
no processo do avaliado, outro entregue ao 
avaliador e outro remetido à Presidente da 
SADD. 

                                            
2 Nos termos do n.º 3 do artigo 17.º o Projeto Docente carece de apreciação realizada pelo avaliador e 

comunicação por escrito ao avaliado. A Apreciação do Projeto Docente deve ser entregue em triplicado nos 
Serviços Administrativos, sendo um exemplar arquivado no processo do avaliado, outro entregue ao 
avaliador e outro remetido à Presidente da SAAD. 
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Documento de 
registo de 

participação nas 
dimensões do 

desempenho do 
pessoal docente 

Obrigatório 

Documento aprovado pelo Conselho Pedagógico 
O documento deve: 

a) Ser preenchido pelo avaliador; 
b) Ser entregue, em duplicado, nos Serviços 

Administrativos, sendo um exemplar arquivado 
no processo do avaliado e o outro remetido à 
Presidente da SADD. 

Relatório de 

autoavaliação 
Obrigatório 

O documento deve: 
a) Ser preenchido pelo avaliado; 
b) Ser constituído por um máximo de 3 páginas, 

com espaçamento entre linhas 1,5 e tamanho 
do tipo de letra 11; 

c) Ser entregue em triplicado, nos Serviços 
Administrativos, sendo um exemplar arquivado 
no processo do avaliado, outro entregue ao 
avaliador e outro remetido à Presidente da 
SADD. 

Parecer do 

relatório de 

autoavaliação 

Obrigatório 

O documento deve: 
a) Ser preenchido pelo avaliador; 
b) Ser entregue em triplicado, nos Serviços 

Administrativos, sendo um exemplar arquivado 
no processo do avaliado, outro entregue ao 
avaliador e outro remetido à Presidente da 
SADD. 

 
 

10. Calendarização da Avalição 

Etapa Intervenientes Calendarização 

Apresentação do 
projecto docente 

opcional 
(via Serviços 

Administrativos) 

Avaliado 

Até 31 de dezembro de cada ano escolar 
do ciclo avaliativo do docente ou nos 15 
dias subsequentes ao primeiro dia de 
apresentação ao serviço para os docentes 
com contrato a termo. 

Solicitação de 
observação de aulas 

(via Serviços 
Administrativos e 

CFAEPVarzimVConde) 

Avaliado 
Até ao final do primeiro período do ano 
escolar anterior ao da sua realização. 
http://www.cfaepvarzimvconde.org/ 

Requerimento de 
dispensa de avaliação  

(via Serviços 
Administrativos) 

Avaliado Até 31 de dezembro. 

Designação de 
avaliadores internos  

(via Serviços 
Administrativos) 

Coordenador de 
Departamento 

Até 15 de janeiro ou sempre que 
necessário, em função do período de 
contrato dos docentes com contrato a 
termo. 

Requerimento para 
solicitar mudança para 
avaliação pelo regime 
geral  

(via Serviços 
Administrativos) 

Avaliado Até 31 de janeiro. 

http://www.cfaepvarzimvconde.org/
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Etapa Intervenientes Calendarização 

Apreciação  
do Projeto Docente 

Avaliador 
Até 31 de janeiro ou até 15 dias após a 
entrega do projecto docente, no caso dos 
docentes com contrato a termo. 

Requerimento para 
solicitar mudança para 
avaliação pelo regime 
geral  

(via Serviços 
Administrativos) 

Avaliado Até 31 de janeiro. 

Entrega do relatório 
de autoavaliação  

(via Serviços 
Administrativos) 

Avaliados 

Para docentes com contrato a termo e 
docentes integrados na carreira no ano 
anterior ao fim do ciclo avaliativo: 
Até 30 de junho do ano escolar que 
exerce funções ou nos 5 dias 
subsequentes ao último dia do contrato, 
para os docentes com contrato a termo. 
Para os docentes integrados na 
carreira nos restantes anos: 
Até 31 de agosto do ano escolar em que 
exerce funções. 

Entrega do parecer 
do relatório de 
autoavaliação 
pelos avaliadores 
internos 

(via Serviços 
Administrativos) 

Avaliadores 
internos 

 

Para docentes com contrato a termo e 
docentes integrados na carreira no ano 
anterior ao fim do ciclo avaliativo: 

Até 15 de julho do ano escolar em que 
exerce funções ou nos 3 dias 
subsequentes à entrega do relatório de 
autoavaliação para os docentes com 
contrato a termo. 
 

Entrega do resultado 
da avaliação externa 

(via Serviços 
Administrativos) 

Avaliadores 
externos 

Até 30 de junho 

Articulação entre 
avaliador externo e 
interno 

Avaliadores 
internos e 
externos 

Até 15 de julho 

Avaliação 
(Entregar 

ao Presidente da SAAD) 

Avaliadores 
internos 

Até 20 de julho 

Avaliação Final 

Secção de 

Avaliação de 

Desempenho 

Docente 

ou 

Diretor 

Para docentes com contrato a termo e 
docentes integrados na carreira: 

Até 31 de julho do ano escolar em que 
exerce funções. 

Comunicação ao 
avaliado do resultado 
da avaliação 

(via Serviços 
Administrativos) 

Avaliadores 
internos 

Para docentes com contrato a termo e 
docentes integrados na carreira:  

Até 31 de julho do ano escolar em que 
exerce funções. 
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Reclamação e 
Recurso 

Avaliados Nos termos da Lei. 

Informação sobre a 
opção pelo 
agrupamento de 
escolas ou escola não 
agrupada onde se 
efetua a avaliação 

(via Serviços 
Administrativos) 

Avaliados 
contratados 

Até 31 de dezembro ou no prazo de 15 
dias após o enquadramento no n.º 7 do 
artigo 5.º. 

 

Nota: Os docentes com contrato a termo, sempre que reúnam as condições para se enquadrarem 

no n.º 7 do artigo 5.º, devem dar início ao processo, de acordo com a calendarização. 

 

11. Disposições finais 

A consulta deste guião não substitui a leitura atenta da legislação em vigor, que, 

em caso de dúvidas ou omissões, prevalece sempre sobre o presente guião. 

De forma a adequar-se aos normativos legais entretanto publicados, o presente 

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

docentes. 

 

12. Anexos 

 Anexo 1: Solicitação de aulas observadas 

 Anexo 2: Designação do avaliador interno 

 Anexo 3: Escolha do agrupamento de escolas ou escola não agrupada 

para avaliação 

 Anexo 4: Apreciação do projeto docente 

 Anexo 5: Parâmetros da Avaliação 

 Anexo 6: Relatório de auto-avaliação – Modelo A 

 Anexo 7: Relatório de auto-avaliação – Modelo B 

 Anexo 8: Ficha de Registo de Observação do Avaliador 

 Anexo 9: Ficha de Registo e Avaliação parcial 

 Anexo 10: Ficha de Registo de Avaliação 

 

 

Aprovado em reunião da Secção de Avaliação do Desempenho Docente 

em 10 de outubro de 2018 

 

 

 



 

  14/13 – Atualizado no ano letivo 2018/19 

 

  

 

 



  
 
 
 

  Atualizado no ano letivo 2018/19 – 15/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 
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Solicitação de Aulas Observadas (Anexo 1) 

 
Ex.ma Sr.ª Diretor: 

 

Venho por este meio solicitar, nos termos da lei, a observação de aulas para o ano 

letivo, _______/_______, atendendo a que: 

Pretendo reunir os requisitos necessários para a obtenção da menção qualitativa de 

Excelente pelo que a observação de aulas deve ocorrer, tal como determinado no ECD, 

no decurso do próximo ano letivo; 

Encontro-me integrado no 2.º ou no 4.º escalão da carreira docente pelo que a 

observação de aulas deve ocorrer, tal como determinado no ECD, no decurso do 

próximo ano letivo; 

Outra: __________________________________________________________________________________________________________ 

 

Identificação do Avaliado 

Nome:   Situação profissional: 
   

NIF:    Docente do Quadro de Agrupamento   

       

Grupo de Recrutamento:   Docente do Quadro de Zona   
       

   Docente Destacado   
       

 

Regime de Avaliação que se aplica 

 

Regime Geral de Avaliação

Procedimento Especial de Avaliação _______________________________________  

(assinalar situação específica) 
 

Escalão em que se encontra posicionado: 

 

1.º  2.º 3.º  4.º  5.º  6.º  7.º  8.º  9.º  10.º 

Data da última mudança de escalão: ____ / ____ / ____  

Data prevista da mudança de escalão: ____ / ____ / ____ 

 

Póvoa de Varzim, ____ de _______________ de 201__ 

O Docente, 

______________________________________________ 

Agrupamento de Escolas Cego do Maio 
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Solicitação de Avaliação (Anexo 1A) 

 
Ex.ma Sr.ª Diretor: 

Venho por este meio solicitar, nos termos da lei, que seja avaliado(a) no ano letivo, 

_______/_______, atendendo a que: 

Pretendo reunir os requisitos necessários para a obtenção da menção qualitativa de 

Excelente pelo que a observação de aulas deve ocorrer, tal como determinado no ECD, 

no decurso do próximo ano letivo; 

Encontro-me integrado no 2.º ou no 4.º escalão da carreira docente pelo que a 

observação de aulas deve ocorrer, tal como determinado no ECD, no decurso do 

próximo ano letivo; 

Outra: __________________________________________________________________________________________________________ 

 

             __________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Identificação do Avaliado 

Nome:   Situação profissional: 
   

NIF:    Docente do Quadro de Agrupamento   

       

Grupo de Recrutamento:   Docente do Quadro de Zona   
       

   Docente Destacado   
       

 

Regime de Avaliação que se aplica 

 

Regime Geral de Avaliação

Procedimento Especial de Avaliação _______________________________________  

(assinalar situação específica) 
 

Escalão em que se encontra posicionado: 

 

1.º  2.º 3.º  4.º  5.º  6.º  7.º  8.º  9.º  10.º 

Data da última mudança de escalão: ____ / ____ / ____  

Data prevista da mudança de escalão: ____ / ____ / ____ 

 

Póvoa de Varzim, _____ de ______________ de 201__ 

O Docente, 

______________________________________________ 

Agrupamento de Escolas Cego do Maio 
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Designação de Avaliador Interno (Anexo 2) 

 

No âmbito da Avaliação de Desempenho Docente e no cumprimento do 

determinado no n.º 1 do artigo 14.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012 de 21 de 

fevereiro, é designado para a função de avaliador do docente:  

Nome:   Situação profissional: 

   

   Docente do Quadro de Agrupamento   

       

Grupo de Recrutamento:   Docente do Quadro de Zona   
       

   Docente Destacado   
      

   Docente Contratado   
       

 

o(a) docente _______________________________________________ do grupo _____ 

de recrutamento. 

 

Póvoa de Varzim, _____ de _______________ de 201__ 

 

O Coordenador de Departamento 

_____________________________________________ 

 

Agrupamento de Escolas Cego do Maio 

 

Tomei conhecimento. 
 

Póvoa de Varzim, _____ de _______________ de 2018 

 

O Avaliador 

_________________________________________ 
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Escolha do Agrupamento de Escolas para Avaliação (Anexo 3) 

 

Identificação do Avaliado 

Nome:   Situação profissional: 

   

Grupo de Recrutamento:   Docente Contratado   
       

 

Identificação dos agrupamentos de escolas com contrato a termo 

No âmbito da Avaliação do Desempenho Docente e no cumprimento do 

determinado no n.º 7 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012 de 21 de 

fevereiro, o Agrupamento de Escolas ou Escola Não Agrupada escolhida para a efetuar 

a avaliação é ________________________________________, Código ___________ . 

 

Póvoa de Varzim, _____ de _______________ de 201__ 

O Avaliado, 

_____________________________________________ 

 

Agrupamento de Escolas Cego do Maio 

1. Nome: __________________________________________________________  
 
Código: _______________ Término do contrato: _____ /_____ /_____ 
 

2. Nome: __________________________________________________________ 
 

Código: _______________ Término do contrato: _____ /_____ /_____ 

 

3. Nome: __________________________________________________________ 
 

Código: _______________ Término do contrato: _____ /_____ /_____ 
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Avaliação do Projeto Docente (Anexo 4) 

 

Identificação do Avaliado 

Nome:   Situação profissional: 
   

NIF:    Docente do Quadro de Agrupamento   

       

Grupo de Recrutamento:   Docente do Quadro de Zona   
       

   Docente Destacado   
       

 

Identificação do Avaliador Interno 

Nome:    
   

Grupo de Recrutamento:   Escalão:    
       

 

Nota:  A Avaliação do Projeto deve ser redigido de forma clara, sucinta e objetiva. 
Deve ter no máximo três páginas A4, letra Arial, tamanho 11, espaçamento 1,5. 

 

(Texto) 

 

Autoavaliação: 

 

 
 

Póvoa de Varzim, ____ de _______________ de 201__ 

O Avaliador, 

______________________________________________ 

Agrupamento de Escolas Cego do Maio 



  Agrupamento de Escolas Cego do Maio   

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOCENTE 
PARÂMETROS ESTABELECIDOS PARA AS DIMENSÕES DE AVALIAÇÃO 

(alínea b) do ponto 1 do artigo 6.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro) 
 

 

D
im

e
n

s
õ

e
s

 

a) Científica e pedagógica 
b) Participação 

na escola e relação 
com a comunidade 

c) Formação contínua 
e desenvolvimento profissional  

 

P
a

râ
m

e
tr

o
s

 

1. Conteúdo(s) 
disciplinar(es) 

2. Conhecimentos 
de Português 
que enquadram 
e agilizam a 
aprendizagem 
do(s) conteú-
do(s) discipli-
nar(es) 

3. Aspetos didáti-
cos que permi-
tam estruturar a 
aula para tratar 
os conteúdos 
previstos nos 
documentos cur-
riculares e al-
cançar os objeti-
vos selecionados 

4. Aspetos relacio-
nais que permi-
tem assegurar o 
funcionamento 
das aulas com 
base em regras 
que acautelem a 
disciplina; en-
volver os alunos 
e proporcionar a 
sua participação 
nas atividades  

 

5. Contributo 
para os 
objetivos e 
metas fixa-
dos no Pro-
jeto Educa-
tivo do 
Agrupa-
mento 

6. Dinamiza-
ção/partici
pação em 
Projetos ou 
atividades 

7. Formação prevista na 
alínea c) do ponto 2 do 
Artigo 37.º do ECD 

8. Contributo da forma-
ção realizada para a 
melhoria da ação edu-
cativa 

Níveis de desempenho O docente revela: O docente revela: O docente cumpriu: A formação revela: 

Excelente 
(9 a 10 valores) 

– Domínio pleno de todos os itens considerados. 

– Contributo inequívoco para o 
cumprimento dos objetivos 
e metas fixados no PE. 

– No caso de o professor 
ter frequentado com 
aproveitamento a for-
mação será avaliado 
com 10 valores. 

– Excelente contributo 
para a melhoria da 
ação educativa. 

Muito Bom 
(8 a 8,9 valores) 

– Muito bom domínio de todos os itens considerados. 
– Muito bom contributo para o 

cumprimento dos objetivos 
e metas fixados no PE. 

 
 

– Muito bom contributo 
para a melhoria da 
ação educativa. 

Bom 
(6,5 a 7,9 valores) 

– Bom domínio de todos os itens considerados. 
– Bom contributo para o cum-

primento dos objetivos e 
metas fixados no PE. 

 – Bom contributo para a 
melhoria da ação edu-
cativa. 

Regular 
(5 a 6,4 valores) 

– Razoável domínio de todos os itens considerados. 
– Razoável contributo para o 

cumprimento dos objetivos 
e metas fixados no PE. 

 – Razoável contributo 
para a melhoria da 
ação educativa. 

Insuficiente 
(1 a 4,9 valores) 

– Falhas graves e evidentes nos itens considerados. 
– Ausência de contributo para o 

cumprimento dos objetivos 
e metas fixados no PE. 

 – Ausência de contributo 
para a melhoria da 
ação educativa. 

 

Observação: O docente que, justificadamente, não teve acesso a oferta formativa pública não é avaliado na dimensão “formação contínua e desenvolvimento profissional”, sendo que, neste caso, a ponderação 

correspondente a essa dimensão transita para a dimensão “participação na escola e relação com a comunidade”. 

60 % 
(42%+18%) 

20 % 20 % 

20 % 10 % 20 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 
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Relatório de Autoavaliação – Modelo A (Anexo 6) 

 

Escola: Agrupamento de Escolas Cego do Maio, Póvoa de Varzim Código: 152250 

Período a que se reporta o relatório: de  a   

Identificação do docente 

Nome:   Situação profissional: 

   

NIF:   Grupo de Recrutamento:  Docente de carreira   

       

    Docente contratado   
       

Nota:  O relatório de autoavaliação deve ser redigido de forma clara, sucinta e objetiva. 
Deve ter no máximo três páginas A4, letra Arial, tamanho 11, espaçamento 1,5 e não lhe 
podem ser anexados documentos. 
Proceda à autoavaliação dos diversos elementos a considerar utilizando a seguinte escala: 
Muito Bom, Bom, Regular ou Insuficiente: 

 

Dimensão Científica e pedagógica 

Elementos a considerar: 
a) Prática lectiva 

(Texto) 

 

Autoavaliação: 

b) Atividades promovidas 
(Texto) 

 

Autoavaliação: 

c) Análise dos resultados obtidos 
(Texto) 

 

Autoavaliação: 

Dimensão Participação na escola e relação com a comunidade  

Elementos a considerar: 
d) Contributo para os objetivos e metas fixados no Projeto Educativo do 

agrupamento 
(Texto) 

 

Autoavaliação: 

e) Dinamização/participação em Projetos ou atividades 
(Texto) 

Autoavaliação: 

Agrupamento de Escolas Cego do Maio 
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Dimensão Formação contínua e desenvolvimento profissional 

Elementos a considerar: 
f) Formação realizada  

(Texto) 

 

Autoavaliação: 

g) Contributo da formação realizada para a melhoria da ação educativa 
(Texto) 

 

Autoavaliação: 

 

 

 

Póvoa de Varzim, _____ de _______________ de 2019 

 

O Avaliado, 

_____________________________________________ 
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Relatório de Autoavaliação – Modelo B (Anexo 7) 

 

Escola: Agrupamento de Escolas Cego do Maio, Póvoa de Varzim Código: 152250 

Período a que se reporta o relatório: de  a   

Identificação do docente 

Nome:   Situação profissional: 

   

NIF:   Grupo de Recrutamento:  Docente de carreira   

       

    Docente contratado   
       

Procedimento especial de avaliação (Artigo 27º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro) 

Subdiretor  Assessor da Direção  Coordenador de Departamento Curricular   
      

Adjunto  Avaliador  Docente posicionado no 8.º ou 9.º escalão   
       

Nota:  O relatório de autoavaliação deve ser redigido de forma clara, sucinta e objetiva. 
Deve ter no máximo três páginas A4, letra Arial, tamanho 11, espaçamento 1,5 e não lhe 
podem ser anexados documentos. 
Proceda à autoavaliação dos diversos elementos a considerar utilizando a seguinte 
escala: Bom, Regular ou Insuficiente: 

 

Dimensão Participação na escola e relação com a comunidade  

Elementos a considerar: 
a) Contributo para os objetivos e metas fixados no Projeto Educativo do 

agrupamento 
(Texto) 

 

Autoavaliação: 

b) Dinamização/participação em Projetos ou atividades 
(Texto) 

 

Autoavaliação: 

Dimensão Formação contínua e desenvolvimento profissional 

Elementos a considerar: 
c) Formação realizada e o seu contributo para a melhoria da ação educativa 

(Texto) 

 

Autoavaliação: 

d) Contributo da formação realizada para a melhoria da ação educativa 
(Texto) 

Agrupamento de Escolas Cego do Maio 
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Autoavaliação: 

 

Póvoa de Varzim, _____ de _______________ de 2019 

 

O Avaliado, 

_____________________________________________ 

 



                
 

1 

 

  

Agrupamento de Escolas Cego do Maio 

 

 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOCENTE 
RECOLHA DE INFORMAÇÕES DA DIMENSÃO CIENTÍFICA E PEDAGÓGICA 

 

Escola:  Docente:   Grupo:  Escalão:  

                                                            
Nota: Tendo em consideração as circunstâncias concretas de ensino e a especificação dos parâmetros de avaliação, os registos devem incidir nos comportamentos do docente avaliado: 

Deveres do avaliado – a) Orientar a sua ação em benefício da aprendizagem dos alunos; b) Selecionar as melhores abordagens de ensino; c) Analisar as suas aulas sob o ponto de vista da eficácia 

dessas abordagens; d) Criar um ambiente educativo assente em valores comummente reconhecidos, tratando os alunos com a dignidade que esses valores preconizam e assegurando que eles proce-

dam do mesmo modo; e) Ter presente a especificidade dos papéis de «aluno» e de «educador/professor», não deixando de considerar as fronteiras que lhe são inerentes. 

                    

P
ar

âm
e

tr
o

s 

Especificação Desenvolvimentos 
Registos do Avaliador Interno 

A salientar A melhorar 

C
ie

n
tí

fi
co

 
(D

o
m

ín
io

) 

Conteúdo(s) discipli-
nar(es) 

Domínio científico do currí-
culo 

  

Organização sequencial dos 
conteúdos 

  

Cumprimento das orienta-
ções/metas 

  

Conhecimentos de 
Português que en-
quadram e agilizam a 
aprendizagem do(s) 
conteúdo(s) discipli-
nar(es) 

Clarificação dos objetivos da 
aula e das atividades 

  

Expressão/explicitação 

  

Adequação da linguagem 

  



                
 

2 

 

 
 
 

 

 

 

Parâmetros 
Científico (conteúdos disciplinares; e conhecimentos de Português que enquadram e agilizam as 

aprendizagens) 
Excelente (9 a 10 valores) Domínio pleno dos conteúdos disciplinares e de conhecimentos funcionais. 
Muito bom (8 a 8,9 valores) Muito bom domínio dos conteúdos disciplinares e de conhecimentos funcionais. 
Bom (8 a 8,9 valores) Bom domínio dos conteúdos disciplinares e de conhecimentos funcionais. 
Regular (5 a 6,4 valores) Domínio regular dos conteúdos disciplinares e de conhecimentos funcionais. 
Insuficiente (1 a 4,9 valores) Falhas graves evidentes nos conteúdos disciplinares e de conhecimentos 

Pedagógico (aspetos didáticos - estruturar a aula pra tratar os conteúdos e alcançar os objetivos, verifi-

car a evolução das aprendizagens, orientar as atividades, acompanhar a prestação dos Alunos e informá-
los; aspetos relacionais – funcionamento da aula fundado em regras e disciplina, envolvimento dos alunos e 
promoção da sua participação nas atividades, estimulando a melhoria nas aprendizagens) 
Excelente (9 a 10 valores) Segurança inequívoca tanto em termos relacionais como didáticos. 
Muito bom (8 a 8,9 valores) Muito boa segurança em termos relacionais e pedagógicos. 
Bom (8 a 8,9 valores) Boa segurança em termos relacionais e pedagógicos. 
Regular (5 a 6,4 valores) Segurança regular em termos relacionais e pedagógicos. 
Insuficiente (1 a 4,9 valores) Falhas graves evidentes em termos relacionais e pedagógicos.

 

P
e

d
ag

ó
gi

co
 

(S
eg

u
ra

n
ça

) 

Aspetos didáticos 
que permitam estru-
turar a aula para 
tratar os conteúdos 
previstos nos docu-
mentos curriculares e 
alcançar os objetivos 
selecionados, verifi-
car a evolução da 
aprendizagem, orien-
tando as atividades 
em função dessa 
verificação e acom-
panhar a prestação 
dos alunos e propor-
cionar-lhe informação 
sobre a sua Evolução 

Planificações 
 

Sequencialidade 
 

Estratégias e recursos 

  

Monitorizar as aprendiza-
gens 
 

Questionar os alunos 
 

Promoção da avaliação 
(hetero e auto) 

  

Diversificação de estratégias 
 

Promoção de trabalho 
cooperativo 
 

Disponibilidade assumida 

  

Aspetos relacionais 
que permitem asse-
gurar o funcionamen-
to da aula com base 
em regras que acau-
telem a disciplina; 
envolver os alunos e 
proporcionar a sua 
participação nas 
atividades; estimulá-
los a melhorar a 
aprendizagem 

Controlo da entrada e da 
saída 
 

Regras de organização e 
participação 
 

Resposta aos conflitos 

  

Promoção da participação 
 

Promoção da cooperação 
 

Adequação das atividades 

  

Promoção da autoesti-
ma/autonomia 
 

Valorização e reconheci-
mento 
 

Adequação dos desafios 

  

                    Observações:  

                    

Data:  O(A)  Avaliador(a):  



Agrupamento de Escolas Cego do Maio 
 

Avaliação do Desempenho do Pessoal Docente 
Ano Escolar de 2018/2019 

FICHA DE REGISTO E AVALIAÇÃO PARCIAL 
 
 

Quadro 1 – Identificação do(a) avaliado(a) 

Nome:  Grupo de recrutamento:   

 

BI/CC:  
NIF

:  
Escalão:   

 

 

Quadro 2 – Identificação do avaliador Interno 

Nome:  Grupo de recrutamento:   
 

Funções: Diretor  Coordenador de Departamento  Avaliador designado   
 

 

Quadro 3 – Identificação do avaliador Externo 

Nome: 
  

 
 

 

Quadro 4 – Condições de avaliação 

 

   Regime geral   Regime especial (Artigo 27º DR 26/2012) 
 

Período em avaliação:   1 de setembro de 2018 a 31 de agosto de 2019 
 

   Outro    
 

 

Quadro 5 – Avaliação da Dimensão Científica e Pedagógica 

 

Dimensão Parâmetros Pontuação 

a) Científica 
e Pedagógica 

1. Conteúdo(s) Disciplinar(es) (20%)  Avaliador Interno Observação de aulas 

2. Conhecimentos que enquadram e agiligem a apren-
dizagem dos Conteúdo(s) Disciplinar(es)  (10%) 

   

3. Aspetos didáticos (20%) 
   

4. Aspetos relacionais (10%) 
   

 

Data: ______ / _______ / ____________ 

 
Assinatura do Avaliador Interno:  

 
 

 
 

Assinatura do Avaliador Externo: 
 

 

 
 

 
 



Agrupamento de Escolas Cego do Maio 
Avaliação do Desempenho do Pessoal Docente 

Ano Escolar de 2018/2019 
 

FICHA DE REGISTO E AVALIAÇÃO 

(Artigo 16.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012 de 21 de fevereiro) 
 

Quadro 1 – Identificação do(a) avaliado(a) 

Nome:  Grupo de recrutamento:   

BI/CC:  NIF:  
 

 

Situação Profissional: Docente de carreira  Escalão:  Docente contratado   
 

 

Quadro 2 – Identificação do(a) avaliador(a) 

Nome:  
Grupo de recrutamen-

to:  
 

 

Funções: Diretor  Coordenador de Departamento  Avaliador designado   
 

 

Quadro 3 – Condições de avaliação 
 

Regime geral  Regime especial (Artigo 27º DR 26/2012)  Com componente letiva  Sem componente letiva   
         

Período em avaliação:   1 de setembro de 2017 a 31 de agosto de 2018 
 

  Outro  31 de outubro de 2017 a 31 de agosto de 2018  
 

 

Quadro 4 – Avaliação 
Dimensão Parâmetros Pontuação 

a) Científica e Pedagógica 

1. Conteúdo(s) Disciplinar(es) (20%) 90 Avaliador Interno Observação de aulas 
2. Conhecimentos que enquadram e agiligem a apren-

dizagem dos Conteúdo(s) Disciplinar(es)  (10%) 
89 A B 

3. Aspetos didáticos (20%) 90 
8,98 --- 

4. Aspetos relacionais (10%) 90 

b) Participação na escola e 
relação com a comuni-
dade 

5. Contributo para os objetivos e metas fixadas no 
Projeto Educativo do Agrupamento (10%) 

90 
C 9,00 6. Dinamização/participação em Projetos ou atividades 

(10%) 
90 

c) Formação contínua e 
desenvolvimento pro-
fissional 

7. Formação prevista na alínea c) do ponto 2 do Artigo 
37º do ECD (10%) 

_ 
D --- 8. Contributo da formação realizada para a melhoria 

da ação educativa (10%) 
_ 

Pontuação Final: 
Sem aulas observadas – Ax0,60+Cx0,20+Dx0,20 

8,985 Com aulas observadas – Ax0,18+Bx0,42+Cx0,20+Dx0,20 
Regime Especial – (C+D)/2 

O
b

se
rv

aç
õ

e
s:

 

A – Média aritmética arredondada às décimas relativa aos três parâmetros da dimensão cientifica e pedagógica. 
B – Pontuação atribuída às aulas observadas. 
D – Média aritmética arredondada às décimas relativa aos dois parâmetros da dimensão formação contínua e desenvolvimento profissional. 
O docente que, justificadamente, não teve acesso a oferta formativa pública não é pontuado na dimensão “formação contínua e desenvolvimento 
profissional”, sendo que, neste caso, a ponderação correspondente a essa dimensão transita para a dimensão “participação na escola e relação com a 
comunidade”.  
Os docentes avaliados pelo regime especial ao abrigo do artigo 27.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012 de 21 de fevereiro, só são pontuados nas 
dimensões “Participação na escola e relação com a comunidade” e “Formação contínua e desenvolvimento profissional”. 

 

Quadro 5 – Proposta de classificação final 
 

Data: 20/07/2019 Proposta de classificação final 
Quantitativa 8,985  

Qualitativa Muito Bom  

Assinatura do Avaliador Interno:    

Assinatura do Avaliador Externo:   
 
 

 
 
 



 

Quadro 6 – Avaliação atribuída pela Secção de Avaliação do Desempenho Docente 
(Artigos 20.º, 21.º e 22.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro e Despacho n.º 12567/2012 de 26 de setembro) 

 
Classificação Final:   

 
Menção Qualitativa Final:   

 
Fundamentação:  
 
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Data da reunião da SADD: ______ / _______ / _________  
 

Assinatura dos Elementos da SADD: 
   

 ( Arlindo Fernando Pereira Ferreira )  
   

 (Delfim Duarte Fernandes)  
   

  (Helena Maria dos Santos Cunha de Moura)  
   

 (Joaquim Araújo Ferreira da Silva)  
   

  (Margarida Maria da Silva Faria ) 
 
 

 

Quadro 7 – Comunicação da avaliação final do desempenho docente 
 

Tomei conhecimento: 
 
Data: _____ / _____ / ________ Assinatura do avaliado  
   

 


