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Legislação

• - Código Procedimento Administrativo (CPA)

• - DR 26/2012
• - ECD

• - DL 240/2001

• - DL 241/2001
• - Despacho 16034/2010

• - DN 19/2012

• - Portaria 15/2013
• - Despacho 12567/2012

• - Despacho 4272-A/2021

• - Portaria 266/2012



• Princípios/Parâmetros/Critérios

• Desempenho: Comportamento no trabalho. O que cada um mostra 
ser capaz de fazer em determinado momento e contexto.

• Legalidade: obediência à Lei e ao Direito.

• Imparcialidade: considerações objetivas. Isenção.

• Transparência: direito de acesso a todos os registos referentes ao 
processo de avaliação. 

• Corresponsabilização de todos os atores. 

• Credibilidade e transparência.





Requerimento obrigatório: apenas para os escalões/situações em que a
observação de aulas não é um requisito obrigatório.

Devem estabelecer-se procedimentos internos: os docentes no 2.º e 4.º
escalões devem solicitar observação de aulas – para que não “escape”
ninguém. Assim, coloca-se a responsabilidade no avaliado.

Quem solicita aulas observadas, e desiste por motivos injustificados, não
pode ter menção superior a Bom (n.º 5, artigo 10.º, DN 24/2012).

Parâmetros de avaliação: alínea c, artigo 11, do DR 26/2012.

Critérios de avaliação: aprovados pelo Conselho Pedagógico.



Fontes para criação de parâmetros  e critérios (“pistas”)

- DL 240/2001, de 30 de agosto
- DL 241/2001, de 30 de agosto
- Despacho 16034/2010, de 22 de outubro (revogado)

- Formação para avaliação            Formação para progressão

- Competência da SADD: 
- Calendarização anual (alínea b, do n.º 2, do artigo 12.º, do DR 26/2012);
- Inventariar/identificar os docentes a avaliar interna e externa;
- Divulgar calendarização (não esquecer os docentes a avaliar por ponderação 

curricular);
- Fixar datas de manifestação de interesse em ser avaliado pelo regime geral 

(início do ciclo avaliativo).















Acompanhamento e feedback



E se o avaliador não quiser alterar a nota, não 
obstante estar em desacordo com a harmonização 
feita? Mantém, mas justifica!
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Avaliação final após reclamação/recurso





Colégio Arbitral











Avaliação Diretor
Portaria n.º 266/2012



Portaria 266/2012

- Compromissos (artigo 6.º): calendarização anual nos 
compromissos a atingir (colocar em tempo, 1.º ano, 
2.º ano… os compromissos). Avaliar no ciclo 
avaliativo do docente e não nos 4 anos de mandato.  

- Diretor: preenche o Modelo II. 














