
 

 

 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOCENTE 

Ciclo de avaliação de 2022-2023 
Instrumento de registo 

 
 

Período em avaliação: de    /  /20   a  /  /20   

 

DIMENSÃO - CIENTÍFICA E PEDAGÓGICA 

Elementos da 

avaliação 
Parâmetros Indicadores 

 
Pontuação 

 
 

 

 

PRÁTICA LETIVA 

• Preparação e organização das 

atividades letivas 

• Avaliação das aprendizagens 

• Evolução dos resultados 

obtidos 

• Prepara recursos e metodologias 

adequadas. 

•  Evidencia conhecimento preciso e 

atualizado das matérias. 

• Seleciona as estratégias adequadas 

aos conteúdos de acordo com os pré- 

requisitos dos alunos. (Diferenciação 

pedagógica) 

 

ANÁLISE DOS 

RESULTADOS 

OBTIDOS 

• Progressos verificados na 

aprendizagem dos alunos 

tendo como referência as 

variáveis de contexto social e 

educativo da comunidade 

• Monitoriza* os resultados da avaliação 
dos alunos na preparação, 
organização e realização das 
atividades letivas. 

 

Observações: 
 

*Monitorizar - Refletir sobre os resultados e adequar as estratégias. 

 

NOME PROFESSOR:      

SITUAÇÃO PROFISSIONAL:  NIF    

GRUPO DE RECRUTAMENTO     

DEPARTAMENTO CURRICULAR:    



 

 

 
 

DIMENSÃO - PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E RELAÇÃO COM A COMUNIDADE 

Elementos da 

avaliação 
Parâmetros Indicadores 

Pont 

uação 

 
 

ATIVIDADES 

PROMOVIDAS 

 
 
 

• Participação na escola 

• 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. 

• Integra equipas de trabalho do Agrupamento, 
no âmbito do PE TEIP, RI, PCA, PAA, Equipas de 
Avaliação da EE … 

 

 
CONTRIBUTO 

PARA OS 

OBJETIVOS E 

METAS DA 

ESCOLA 

• Exercício de cargos e funções 
de natureza pedagógica 

• Envolve-se em trabalho de equipa 
promovendo trabalho colaborativo. 

• Participa ou desenvolve projetos na escola. 
• Desempenha cargos de natureza pedagógica. 

• Apresenta sugestões que contribuem para a 
melhoria da qualidade da escola com os 
diferentes órgãos e estruturas educativas. 

 

Observações: 

 

 

DIMENSÃO - FORMAÇÃO CONTÍNUA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

Elementos da 

avaliação 
Parâmetros Indicadores 

Pont 

uação 

 
 

FORMAÇÃO 

REALIZADA E 

CONTRIBUTO 

PARA A 

MELHORIA DA 

AÇÃO EDUCATIVA 

 
 
 

 
• Ações de formação 

concluídas 

• Mobiliza o conhecimento adquirido na melhoria 

do seu desempenho ou da escola. 

• Apresenta certificados de participação em 

palestras, ações de formação ou outras 

iniciativas promovidas pela escola ou outras 

entidades (dada ou recebida) 

• Apresenta comprovativos ou registos de 

atividades de aperfeiçoamento ou valorização 

profissional. 

 

Observações: 

 



 

 

 

O avaliador,    

Data,  / /20   

 

 

 

 

• Materiais pedagógico-didáticos produzidos 

• Sumários 

• Grelhas de avaliação 

• Participação em equipas de trabalho 

• Todas as atas e relatórios disponíveis (reuniões de departamento, área 

disciplinar, plano anual de atividades, etc.) 

• Preparação, organização, apresentação de saraus, festas, atuações, palestras e 

outras iniciativas relacionadas com a escola e/ou com a comunidade 

• Comprovativos de dinamização de projetos (de formação ou investigação, 

desenvolvimento e inovação educativa) relevantes para a escola/comunidade 

educativa. 

• Publicações relevantes em jornais, revistas, páginas Web, etc. 

 

 

 

 

 

 

Aprovados em Conselho Pedagógico, 02 de novembro de 2022 
 

 

Exemplos de REGISTOS possíveis 


