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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS 

Sede: Escola Secundária José Belchior Viegas 

 O presente regulamento define as regras de avaliação dos docentes do quadro, conforme Decreto Regu-

lamentar nº 26/ 2012, de 21 de fevereiro. 
 

1. Natureza da avaliação 

A avaliação dos docentes do quadro compreende duas componentes: interna e externa. 

2. Dimensões da avaliação 

A avaliação de desempenho docente incide sobre três dimensões: 

 Dimensão científica e pedagógica; 

 Dimensão participação na escola e relação com a comunidade; 

 Dimensão formação contínua e desenvolvimento profissional.  

No que diz respeito à vertente profissional, social e ética, esta deve ser entendida de forma transversal às 

três dimensões. É uma vertente que atravessa a totalidade do desempenho docente, seja qual for o espa-

ço de atuação do docente e a dimensão que estiver a ser considerada. Não se trata assim de uma dimen-

são a adicionar às restantes, mas da expressão do modo como, em cada uma das três dimensões, o do-

cente revela o seu grau de compromisso e responsabilidade profissional, ético e social.  

As dimensões referidas são operacionalizadas pelos elementos constantes na tabela do ponto 6. 

3. Periodicidade e requisito temporal 

O ciclo de avaliação dos docentes integrados na carreira coincide com período correspondente aos esca-

lões da carreira docente. 

A calendarização do processo de avaliação encontra-se no anexo I. 

4. Elementos de referência da avaliação 

a) Objetivos e metas fixadas no Projeto Educativo do Agrupamento;  

b) Parâmetros estabelecidos para cada uma das dimensões pelo Conselho Pedagógico.  

c) Parâmetros estabelecidos a nível nacional para a avaliação externa pelo Ministério da Educação e Ciên-

cia. 

5. Documentos do procedimento de avaliação 

a) Relatório de autoavaliação;   

b) Instrumentos de registo de participação nas dimensões referidas no ponto 3 (anexo II).      

6. Relatório de autoavaliação 

O relatório de autoavaliação reporta-se ao trabalho desenvolvido no ano letivo 2014/2015, deve ter um 

máximo de três páginas A4 (aconselhável fonte Calibri, tamanho 10), não lhe podendo ser anexados do-
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cumentos. Consiste num documento de reflexão sobre a atividade desenvolvida incidindo sobre os se-

guintes aspetos: 

Aspetos do relatório de autoa-

valiação 
Considerações 

a) Identificação do docente  

b) Indicação da atividade profis-
sional, de âmbito letivo e não 
letivo, desenvolvida no perío-
do em avaliação 

Indicação do nome, departamento, grupo, escola de lecionação 

Identificação das funções/cargos exercidos no âmbito letivo e não letivo 
atribuídos ao docente.  

 

c) Dimensão científica  

e pedagógica 

Docentes com aulas observadas 

Descrição e reflexão com apreciação qualificadora, incidindo sobre os 
seguintes elementos: 

 Preparação e organização das atividades letivas; 

 Realização das atividades letivas: 

Aspeto científico 

- Rigor científico, domínio e articulação dos conteúdos; 

- Rigor e clareza na utilização da língua portuguesa. 

Aspeto pedagógico 

- utilização de conteúdos, estratégias e recursos; 

- avaliação das aprendizagens dos alunos; 

- Relações interpessoais, comunicação e apoio aos alunos.  

 Articulação vertical e horizontal; 

 Contributo para os objetivos e metas fixados no Projeto Educativo 
do agrupamento. 

Docentes sem aulas observadas 

Descrição e reflexão com apreciação qualificadora,  incidindo sobre os 
seguintes elementos: 

 Preparação e organização das atividades letivas; 

 Relação pedagógica com os alunos; 

 Avaliação das aprendizagens dos alunos; 

 Articulação vertical e horizontal; 

Contributo para os objetivos e metas fixados no Projeto Educativo do 
agrupamento. 

d) Dimensão participação na 
escola e relação com a comu-
nidade 

Descrição e reflexão com apreciação qualificadora,  incidindo sobre os 
seguintes elementos: 

 Contributo para os objetivos e metas fixados no Projeto Educativo e 
Plano Anual de Atividades; 

 Participação nas estruturas de orientação educativa e supervisão 
pedagógica do agrupamento (conselho de turma, departamento, …); 

 Desenvolvimento de atividades que visam a relação com a comuni-
dade (instituições, associações, grupos, pessoas, …). 

e) Dimensão formação contínua 
e desenvolvimento profissio-
nal.  

Identificação da formação realizada e o seu contributo para a melhoria 
da ação educativa. 

Para cada ação de formação realizada, deverá ser indicado a duração, o 
número de créditos e a classificação obtida. 
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7. Intervenientes no processo de avaliação 

São intervenientes no processo de avaliação do desempenho docente: 

a) Os avaliados; 

b) Os avaliadores internos (coordenador de departamento, docente da mesma área disciplinar, prefe-
rencialmente integrado em escalão igual ou superior) e externos 

c) A secção de avaliação de desempenho docente do conselho pedagógico; 

d) O conselho pedagógico; 

e) O diretor; 

f) O presidente do Conselho Geral. 

8. Procedimento de avaliação do desempenho 

O desempenho docente deve ser visto de forma integrada e global, uma vez que o trabalho docente não é 

compartimentado e cada dimensão não é perspetivada isoladamente.  

A apreciação final deve resultar da articulação dos vários desempenhos descritos e apreciados em cada 

dimensão, bem como da relação entre elas. 

A – Pontuação 

A pontuação total é determinada pela média aritmética ponderada das pontuações (arredondadas às mi-

lésimas) atribuídas aos domínios avaliados. Esta média é obtida com arredondamento às décimas.  

B-Sistema de classificação 

1. A avaliação de cada uma das componentes de classificação e respetivos subgrupos é feita numa esca-

la decimal de 1 a 10 (ex: 6,7; 8,4…). O resultado final da avaliação do docente em regime de contrato 

é expresso nas seguintes menções qualitativas, correspondentes às classificações de: 

a) Excelente – se, cumulativamente a classificação for igual ou superior ao percentil 95, não for infe-

rior a 9 e o docente tiver tido aulas observadas. 

b) Muito bom — se, cumulativamente a classificação for igual ou superior ao percentil 75, não for in-

ferior a 8 e não tenha sido atribuída ao docente a menção de Excelente. 

c) Bom — se, cumulativamente a classificação for igual ou superior a 6,5 e não tiver sido atribuída a 

menção de Muito Bom ou Excelente. 

d) Regular — se a classificação for igual ou superior a 5 e inferior a 6,5; 

e) Insuficiente — se a classificação for inferior a 5. 

2. A atribuição das menções qualitativas traduz o nível de desempenho profissional do docente, tendo 

em conta os respetivos padrões de desempenho docente.  

3. Para além disso, a atribuição das menções qualitativas de Muito Bom e Excelente depende do cum-

primento de 95% do serviço letivo distribuído no decurso do ciclo de avaliação. 
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C- Avaliação Final 

1. A classificação final corresponde ao resultado da média das pontuações obtidas nas três dimensões, 

considerando as seguintes ponderações: 

a) 60% para a dimensão científica e pedagógica; 

b) 20% para a dimensão participação na escola e relação com a comunidade; 

c) 20% para a dimensão formação contínua e desenvolvimento profissional.  

2. Havendo observação de aulas, a avaliação externa representa 70% da percentagem prevista na di-

mensão científica e pedagógica. 

D – Critérios de desempate 

Para efeitos de 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.º51/2009, de 27 de Fevereiro;  

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

9. Níveis e descritores 

A definição de níveis de desempenho tem por objetivo a descrição pormenorizada do desempenho do-

cente por forma a clarificar o que deve ser avaliado. A formulação dos níveis descreve comportamentos 

passíveis de serem observados ou documentados e de acordo com uma escala que determina o seu grau 

de concretização. Os níveis propostos constituem uma orientação e um referencial no sentido de objeti-

var a apreciação do desempenho.  

Tomando como referência os cinco níveis de avaliação de desempenho docente ― Excelente, Muito Bom, 

Bom, Regular e Insuficiente ―, as descrições do nível Bom caracterizam a consecução de um desempenho 

correspondente, sem limitações, ao essencial dos indicadores enunciados. Os níveis Regular e Insuficiente 

correspondem, respetivamente, a desempenhos com limitações ou graves limitações no essencial dos in-

dicadores enunciados. O nível Muito Bom situa-se no patamar de desempenho que, para além da satisfa-

ção dos requisitos essenciais, se caracteriza, no conjunto das dimensões, por níveis elevados de iniciativa, 

colaboração e investimento. O nível  Excelente corresponde a uma prática regular de ações com elevados 

padrões de iniciativa, qualidade e mobilização de outros. 
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Dimensão científica e pedagógica 

Níveis Descritores 

Excelente  

 

 Evidencia elevado conhecimento científico, pedagógico e didático inerente à disciplina / área curri-
cular. 

 Planifica com rigor, integrando de forma coerente e inovadora propostas de atividades, meios recur-
sos e tipos de avaliação das aprendizagens. 

 Promove consistentemente articulação com outras disciplinas e áreas curriculares e a planificação 
conjunta com os pares. 

 Concebe e aplica estratégias de ensino adequadas às necessidades dos alunos e comunica com rigor 
e elevada eficácia. 

 Promove ambientes de aprendizagem em que predomina o respeito mútuo e a interação. 

 Concebe e implementa estratégias de avaliação diversificadas e rigorosas, monitoriza o desenvolvi-
mento das aprendizagens, reflete sobre os resultados dos alunos e informa-os sobre os seus pro-
gressos e as necessidades de melhoria. 

 Utiliza sistematicamente processos de monitorização do seu desempenho e orienta as suas estraté-
gias de ensino em conformidade.  

 Constitui uma referência para o desempenho dos colegas com quem trabalha. 

Muito Bom 

 

 Planifica com rigor, articulando de forma coerente os conteúdos programáticos, propostas de ativi-
dades, meios, recursos e tipos de avaliação das aprendizagens. 

 Concebe e aplica estratégias de ensino adequadas às necessidades dos alunos. 

 Promove ambientes de aprendizagem em que predomina o respeito mútuo e a interação. 

 Implementa estratégias de avaliação diversificadas e rigorosas, informa regularmente os alunos 
sobre os seus progressos e as necessidades de melhoria. 

 Aplica com rigor os critérios e procedimentos aprovados e utiliza instrumentos de avaliação em con-
formidade com as aprendizagens e as planificações. 

 Utiliza de forma sistemática os resultados da avaliação na reformulação e preparação das atividades 
letivas.  

 Dá relevância à articulação com outras disciplinas e áreas curriculares e à planificação conjunta com 
os pares. 

Bom 

 

 Planifica de forma adequada, integrando propostas de atividades, meios, recursos e tipos de avalia-
ção das aprendizagens. 

 Procura adequar as estratégias de ensino às necessidades dos alunos. 

 Promove ambientes de aprendizagem em que predominam o cumprimento das regras e a aquisição 
de conhecimentos. 

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

 Utiliza os critérios, os procedimentos aprovados e os instrumentos de avaliação em conformidade 
com as aprendizagens e as planificações. 

 Utiliza ocasionalmente os resultados da avaliação na reformulação e preparação das atividades leti-
vas. 

 Participa em processos de articulação com outras disciplinas e áreas curriculares e de planificação 
conjunta com os pares. 

 Planifica o ensino mas não manifesta coerência entre os conteúdos programáticos, propostas de 
atividades, meios, recursos e tipos de avaliação das aprendizagens. 

 Implementa estratégias de ensino adequadas às necessidades dos alunos. 

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

 Aplica os critérios de avaliação aprovados. 

 Raramente utiliza os resultados da avaliação na reformulação e preparação das atividades letivas. 

 Realiza processos de articulação curricular. 
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Regular 

 

 Planifica o ensino mas não manifesta coerência entre os conteúdos programáticos, propostas de 
atividades, meios, recursos e tipos de avaliação das aprendizagens. 

 Implementa estratégias de ensino nem sempre adequadas às necessidades dos alunos 

 Os ambientes de aprendizagem nem sempre são adequados e garantes da facilitação das aprendiza-
gens. 

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

 Raramente utiliza os resultados da avaliação na reformulação e preparação das atividades letivas. 

 Raramente realiza processos de articulação curricular. 

Insuficiente 

 

 Não planifica as atividades de ensino. 

 Manifesta falhas a nível científico e pedagógico, patentes na aplicação de estratégias de ensino. 

 Revela claras dificuldades na criação de ambientes de aprendizagem apropriados. 

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

 Não realiza processos de articulação curricular. 

 Não usa processos de monitorização do seu desempenho. 

 

Dimensão participação na escola e relação com a comunidade 

Níveis Descritores 

Excelente 

(9 a 10) 

 Envolve-se ativamente na conceção, desenvolvimento e avaliação dos documentos institucionais e 
orientadores da vida da escola. 

 Apresenta sugestões que contribuem para a melhoria da qualidade da escola, trabalhando de forma 
continuada com os diferentes órgãos e estruturas educativas, constituindo uma referência na orga-
nização. 

 Promove a criação e desenvolvimento de projetos de intervenção, formação e/ou investigação ori-
entados para a melhoria da escola e favorecedores da inovação. 

  Mostra iniciativa no desenvolvimento de atividades que visam atingir os objetivos institucional da 
escola e investe sistematicamente no maior envolvimento de pais e encarregados de educação e/ou 
outras entidades da comunidade. 

Muito Bom 

(8 a 8,9) 

 Colabora na conceção, desenvolvimento e avaliação dos documentos institucionais e orientadores 
da vida da escola. 

 Trabalha colaborativamente, partilha os seus conhecimentos e participa no desenvolvimento de 
projetos da escola bem como da comunidade. 

 Apresenta sugestões que contribuem para a melhoria da qualidade da escola, colaborando de forma 
continuada com os diferentes órgãos e estruturas educativas. 

 Promove e dinamiza atividades que visam atingir os objetivos do plano de atividades e investe no 
maior envolvimento de pais e encarregados de educação e/ou outras entidades da comunidade. 

 Dinamiza projetos de investigação desenvolvimento e inovação educativa, contribuindo para o de-
senvolvimento profissional dos seus pares.* 

Bom 

(6,5 a 7,9) 

 O docente conhece os documentos institucionais e orientadores da vida da escola e colabora, quan-
do solicitado, na sua conceção, desenvolvimento e avaliação. 

 Participa no trabalho colaborativo e nos projetos da escola com regularidade. 

 Apresenta sugestões que contribuem para a melhoria da qualidade da escola, colaborando com os 
diferentes órgãos e estruturas educativas, quando solicitado. 

 Colabora no desenvolvimento de atividades que visam atingir os objetivos do plano de atividades e 
procura envolver os pais e encarregados de educação e/ou outras entidades da comunidade. 

Regular 

(5 a 6,4) 

 O docente conhece de forma pouco consistente os documentos orientadores da vida da Escola. 

 O docente desenvolve trabalho colaborativo esporadicamente. 

 Acompanha os alunos em atividades que visam atingir os objetivos do plano de atividades, bem 
como envolve pais e encarregados de educação e/ou outras entidades da comunidade. 
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Insuficiente 

(1 a 4,9) 

 O docente revela pouco conhecimento dos documentos orientadores da vida da escola e não parti-
cipa na sua discussão e elaboração. 

 Não se considera responsável por participar no desenvolvimento de trabalho colaborativo. 

 O docente não se envolve nas atividades da escola, nem investe no envolvimento dos pais encarre-
gados de educação e/ou outras entidades da comunidade.  

 

*Só avaliado quando verificado. A não realização de projetos de investigação não acarreta qualquer penaliza-

ção para o avaliado. 

Formação contínua e desenvolvimento profissional 

Níveis Descritores 

Excelente 

(9 a 10)  

 Toma a iniciativa de desenvolver, de forma sistemática, processos de aquisição e atualização do 
conhecimento profissional. 

 Reflete constantemente 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, de-
senvolvimento profissional e desenvolvimento organizacional da escola. 

Muito Bom 

(8 a 8,9) 

 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 desempe-
nho. 

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

Bom 

(6,5 a 7,9) 

 O docente participa em processos de aquisição e atualização do conhecimento profissional.   

 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 oportunida-
des. 

Regular 

(5 a 6,4) 

 O docente raramente participa em processos de atualização do conhecimento profissional.  

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

Insuficiente 

(1 a 4,9) 

 O docente não revela interesse em atualizar o seu conhecimento profissional. 

 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


