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AVALIAÇÃO DESEMPENHO DOCENTE

Nota Informativa

1 - ÂMBITO

-. No seguimento dodisposto no decreto regulamentar rio 26/2012, de 21 eletevereiro..é apresentado o ••.

regime geral da avaliação do desempenho, adotado pelo Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da

Trapa, que se aplica aos docentes integrados na carreira e aos docentes em regime de contrato a

termo. A síntese agora apresentada não dispensa a leitura integral dos diplomas legais que

regem a avaliação do desempenho docente, bem como outra legislação complementar, notas

informativas e demais esclarecimentos entretanto publicados pelo Ministério da Educação e

Ciência.

2 - DIMENSÕES E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO

A avaliação incide sobre as dimensões enunciadas no Art.? 4.° do Decreto Regulamentar n.?

26/2012, de 21 de fevereiro, a saber:

a) Científica e pedagógica (exceto para os docentes abrangidos pelos regimes especiais de ADD);

b) Participação na escola e relação com a comunidade;

c) Formação contínua e desenvolvimento profissional.

Estas dimensões de análise tomam como referência os elementos, constantes no Art.? 6.° do

mesmo diploma:

a) objetivos e metas fixadas no projeto educativo do agrupamento;

b) parâmetros a seguir enunciados e com aprovação em conselho pedagógico.

Dimensão A: Científica e pedagógica

Com uma ponderação de 60% na classificação final

A1 - Preparação e organização das atividades letivas;

A2 - Processo de avaliação das aprendizagens dos alunos.

DimensãoB: Participaçãonaescola e relaçãocom a comunidadeeducativa

Com uma ponderação de 20% na classificação final
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81 - Contributo para a realização dos objetivos e metas do projeto educativo e dos plano anual de

atividades;

82 - Participação nas estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica e nos órgãos

de administração e gestão;

Dimensão C: Formação contínua e desenvolvimento profissional

Com uma ponderação de 20% na classificação final

C - Formação contínua e desenvolvimento profissional

Releva, como parâmetro para esta dimensão, a formação contínua realizada durante o

presente ano letivo ou outro tipo de formação não creditada que vise a atualização nos domínios

atrás citados ou que responda a necessidades ou solicitações do agrupamento. No caso dos

docentes contratados, quando estes não tiverem realizado formação, "a classificação da avaliação

será atribuída considerando somente as ponderações previstas nas alíneas a) e b) do n.° 2 do

artigo 21.° do Decreto Regulamentar n." 26/2012, de 21 de fevereiro, devendo o seu somatário

corresponder proporcionalmente a 100% da classificação finat'.

3 - DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO
a) Projeto docente (opcional)

b) Relatório de autoavaliação (obrigatória)

C) Ficha de registo e avaliação do desempenho

Regras a observar na elaboração do projeto docente

Projeto docente, de caráter opcional deverá ter um máximo de 2 páginas (ponto 4, do Art.? 17.", do Decreto Regulamentar

n.o 26/2012, de 21 de fevereiro) sendo substituído, para efeitos avaliativos, (se não for apresentado) pelas metas e

objetivos do projeto educativo.

Este documento, escrito com letra Arial de tamanho 11 e espaçamento 1,5, é elaborado

anualmente em função do serviço distribuído ao avaliado.

Regras a observar na elaboração do relatório de autoavaliação

O relatório de auto avaliação tem por objetivo envolver o avaliado numa reflexão crítica sobre a

atividade docente desenvolvida e incide sobre os seguintes elementos:

a) A prática letiva, onde deve ser descrito o modo como foi dado cumprimento ao

serviço letivo distribuído;

b) As atividades promovidas, nelas incluindo as realizadas no âmbito da componente

não letiva e no âmbito do plano anual de atividades;

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

específicos, quer pela execução dos projetos de concretização e desenvolvimento

do currículo;

d) O contributo para os objetivos e metas fixados no projeto educativo do agrupamento;

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

identificação, sempre que possível, do tema da formação, data, duração,

classificação, número de créditos conferidos e entidade formadora.
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o relatório de autoavaliação é realizado anualmente e circunscreve-se ao período

temporal em que o docente se encontrou no exercício efetivo das suas funções ou, no caso de

docente contratado, ao período do contrato, e reporta-se ao trabalho efetuado nesse período.

Redigido de forma clara, sucinta e objetiva (escrito com letra Arial de tamanho 11 e espacamento

.L.§), deve ter um máximo de três páginas, não lhe podendo ser anexados documentos.

Os docentes posicionados no 9.° escalão, assim como a subdiretora, os adjuntos do diretor

e os coordenadores de departamento, apenas entregarão um relatório de autoavaliação com um

máximo de seis páginas, no final do ano escolar anterior ao do fim do ciclo avaliativo, exceto se

optarem pelo regime geral de avaliação de desempenho (art.° 21, n.o7, do DR n." 26/2012 de 21 de

fevereiro). . .

4 - CALENDARIZAÇÃO:

Até 30/10 Entrega (facultativa) do projeto docente nos serviços administrativos

No caso de docentes que lecionem em mais que um agrupamento de
Até 29/04 escolas, e caso pretendam ser avaliados por este agrupamento, entrega de

comunicação, por escrito, nos serviços administrativos. (art." 5, n.o7 do DR n."
26/2012 de 21 de fevereiro)

Até 30/11 Apreciação do projeto docente

Até 01/07 Entrega do relatório de autoavaliação nos serviços administrativos (todos os
docentes)

Até 15/07 Apreciação dos relatórios de autoavaliação e harmonização das avaliações

Até 31/08 Comunicação da avaliação final ao avaliado, na direção.

5 - NOTAS ADICIONAIS

• " O ciclo de avaliação dos docentes em regime de contrato a termo tem como limite

mínimo 180 dias de serviço lectivo efetivamente prestado. "

• "Quando o limite mínimo referido no número anterior resultar da celebração de mais do que

um contrato a termo, a avaliação será realizada pelo agrupamento de escolas ou escola

não agrupada, cujo contrato termine em último lugar, recolhidos os elementos avaliativos

das outras escolas."
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• "Se os contratos referidos no número anterior terminarem na mesma data, cabe ao docente

optar pelo agrupamento de escolas ou escola não agrupada que efectua a sua avaliação."

• "Reunidas, legalmente, as condições para a progressão na carreira, e uma vez

completada a avaliação, esta reportar-se-á à data em que o docente reuniu o requisito de

tempo de serviço para o efeito, com efeito retroativo a essa data, se a tal houver lugar';

• "Os docentes atualmente posicionados no 8.o escalão da carreira docente não podem

usufruir do procedimento especial de avaliação do desempenho regulado no artigo 27. o

do Decreto Regulamentar n.o 26/2012, de 21 de fevereiro, porquanto não dispõem ainda

de classificação obtida nos termos deste diploma".

5 - LEGISLAÇÃO

a) Decreto Regulamentar nO26/2012, de 21 de Fevereiro

b) Despacho n?13981/2012, de 26 de Outubro,

c) Despacho Normativo n° 24/2012, de 26 de Outubro,

d) Despacho Normativo nO19/2012, de 17 de Agosto,

e) Despacho n?1257/2012, de 26 de Setembro,

f) Portaria n° 266/2012, de 30 de Agosto,

g) Decreto-Lei n?41/2012, de 21 de Fevereiro

Santa Cruz da Trapa, 11 de setembro de 2015
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE STA CRUZ DA TRAPA

Documento de Registo e Avaliação do Desenvolvimento das Atividades Realizadas

A - DIMENSÃO CIENTIFICA E PEDAGÓGICA
Dominio - A1 Prepàração e organização das ativldades letivas Planificações
Descritores I Critério de Diferenciação -- Pontuação
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. Promove
consistentemente articulação com outras disciplinas e áreas curriculares e a planificação conjunta com os pares. Constrtui uma
referência para o desempenho dos colegas com quem trabalha. 9-10
O docente evidencia elevado conhecimento cientifico, 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. Dá relevância à
articulaçâo com outras disciplinas e áreas curriculares e à planificação conjunta com os pares. 8-8,9
O docente evidencia 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. Participa em processos de articulação com
outras disciplinas e áreas curriculares e de planificação conjunta com os pares. 6,5-7,9
O docente evidencia lacunas no conhecimento cientifico, pedagógico e didátíco inerente à disciplina/área curricular. Planifica o ensino,
mas não manifesta coerência entre propostas de atividades, meios, recursos e tipos de avaliação das aprendizagens, nem realiza
processos de articulação curricular e com os pares. 5-6,4
O docente revela lacunas graves no conhecimento científico e falta de rigor na planificação. 0-4,9
Dominio A2 Processo de avaliação das aprendizagens dos alunos
Descritores I Critério de Diferenciação -- Pontuação
Concebe e implementa estratégias de avaliação diversificadas e rigorosas, monrtoriza o desenvolvimento das aprendizagens, reflete
sobre os resultados dos alunos e informa-os, regularmente, sobre os progressos e as necessidades de melhoria. Utiliza
sistematicamente processos de monrtorização do seu desempenho e reorienta as suas estratégias de ensino em conformidade.
Constitui uma referência para o desempenho dos colegas com quem trabalha. 9-10
Concebe e implementa estratégias de avaliação diversificadas e rigorosas, informa regularmente os alunos sobre os seus progressos e
as necessidades de melhoria. Utiliza processos de monitorização do seu desempenho e reorienta as estratégias de ensino em
conformidade. 8-8,9
Implementa estratégias de avaliação adequadas, informa regularmente os alunos sobre os seus progressos. Utiliza ocasionalmente
processos de monrtorização do seu desempenho e reorienta as estratégias de ensino em conformidade. 6,5-7,9
Utiliza processos pouco diversificados de avaliação das aprendizagens dos alunos e não os informa sobre os seus progressos. Não usa
processos de monrtorização do seu desempenho e revela alguma dificuldade em reorientar as estratégias de ensino. 5-6,4
Utiliza processos elementares de avaliação das aprendizagens dos alunos, não os informa sobre os seus progressos. Não usa
processos de monrtorização do seu desempenho. 0-4,9
B - DIMENSÃO PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E RELAÇÃO COM A COMUNIDADE
Domínio 81 Contributo para a realização dos objetivos e metas do Projeto Educativo e dos Planos Anual e Plurianual de atividades
Descritores I Critério de Diferenciação -- Pontuação
O docente envolve-se ativamente na conceção, desenvolvimento e avaliação dos documentos institucionais e orientadores da vida da
escola. Mostra iniciativa no desenvolvimento de atividades que visam atingir os objetivos instrtucionais da escola e investe,
sistematicamente, no maior envolvimento de pais e encarregados de educação e/ou outras entidades da comunidade, sendo uma
referência no agrupamento. 9-10
O docente colabora na conceção, desenvolvimento e avaliação dos documentos inslrtucionais e orientadores da vida da escola. Mostra
iniciativa no desenvolvimento de atividades que visam atingir os objetivos instrtucionais da escola e investe no maior envolvimento de
pais e encarregados de educação e/ou outras entidades da comunidade. 8-8,9
O docente conhece os documentos institucionais e orientadores da vida da escola e colabora, quando solicitado, na sua conceção,
desenvolvimento e avaliação. Colabora no desenvolvimento de atividades que visam atingir os objetivos institucionais da escola e
envolver os pais e encarregados de educação e/ou outras entidades da comunidade. 6,5-7,9
O docente conhece globalmente os documentos institucionais e orientadores da vida da escola. Participa em atividades que visam
atingir os objetivos instrtucionais da escola e envolver os pais e encarregados de educação e/ou outras entidades da comunidade.

5-6,4
O docente revela pouco conhecimento dos documentos institucionais e orientadores da vida da escola e não participa em atividades que
promovam a sua concretização. O docente não investe no envolvimento de pais e encarregados de educação e/ou outras entidades da
comunidade no desenvolvimento da escola. 0-4,9
82 Participação nas estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica e nos órgãos de administração e gestão
Descritores I Critério de Diferenciação -- Pontuação
Apresenta sugestões que contribuem para a melhoria da qualidade da escola, trabalhando de forma continuada com os diferentes
órgãos e estruturas educativas, constrtuindo uma referência na organização. 9-10
Apresenta sugestões que contribuem para a melhoría da qualidade da escola, colaborando de forma continuada com os diferentes
órgãos e estruturas educativas. 8-8,9
Apresenta sugestões que contribuem para a melhoria da qualidade da escola, colaborando com os diferentes órgãos e estruturas
educativas, quando solicitado. 6,5-7,9
Raramente apresenta sugestões que contribuem para a melhoria da qualidade da escola, colaborando com os diferentes órgãos e
estruturas educativas, quando solicitado. 5-6,4
Não apresenta sugestões que contribuem para a melhoria da qualidade da escola, colaborando com os diferentes órgãos e estruturas
educativas, quando solicrtado. 0-4,9
C - DIMENSÃO FORMAÇÃO CONTíNUA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
C Formação contínua e desenvolvImento profissional
Descritores I Critério de Diferenciação -- Pontuação
O docente toma a iniciativa de desenvolver, de forma sistemática, processos de aquisição e atualização do conhecimento profissional.
Reflete consistentemente sobre as suas práticas e mobiliza 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. 9-10
O docente toma a iniciativa de desenvolver processos de aquisição e atualização do conhecimento profissional. Reflete sobre as suas
práticas e mobiliza 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. 8-8,9
O docente desenvolve processos de aquisição e atualização do conhecimento profissional. Participa em iniciativas de reflexão sobre as
práticas e mobiliza o conhecimento adquirido na melhoria do seu desempenho. Partilha os conhecimentos adquiridos com os seus
pares, sempre que se proporcionam oportunidades. 6,5-7,9
O docente participa em processos de atualização do conhecimento profissional apenas quando formalmente exigido. Participa em
iniciativas de reflexão sobre as práticas, mas não mobiliza o conhecimento adquirido na melhoria do seu desempenho ou da escola.

5-6,4
O docente não revela interesse em atualizar o seu conhecimento profissional, fazendo-o apenas quando formalmente exigido. Não
colabora em iniciativas de reflexão sobre a prática profissional, desvalorizando o principio do desenvolvimento profissional e não
reconhece os benefícios deste na melhoria do seu desempenho ou da escola. 0-4,9


