
 

FAQs  
2009/02/13 
delegação de competências; grupo de recrutamento  

O coordenador de departamento pode delegar competências de avaliador num docente, 
não do mesmo grupo de recrutamento do avaliado, mas da mesma área disciplinar?  

Uma vez que a possibilidade de o docente requerer que a sua avaliação seja feita por um docente 
do mesmo grupo de recrutamento visa aproximar as áreas de leccionação entre avaliadores e 
avaliados, é possível, desde que tal se revista da concordância destes últimos, que um professor 
da mesma disciplina (ainda que de um outro grupo de recrutamento em função, nomeadamente, 
da diferença de ciclos de escolaridade) avalie os professores em causa.  

2009/02/13 
classificação; director/presidente do conselho executivo  

Devendo o director da escola ser eleito até 31 de Maio do presente ano, quem termina o 
processo de avaliação, caso o actual presidente do conselho executivo não assuma o 
cargo de director?  

A responsabilidade pela avaliação é do órgão directivo da escola, independentemente do seu 
titular. Assim, quem deverá assumir o processo de avaliação é o novo responsável pela direcção 
da escola, a partir do momento em que inicie as funções. No entanto, o responsável cessante tem 
por obrigação habilitar o novo director com toda a informação e documentação indispensável à 
realização da avaliação e à atribuição da classificação final.    

2009/02/09 
objectivos individuais  

Porque são os docentes a propor os objectivos individuais?  

Porque ao proporem os seus próprios objectivos, os professores estão a assumir uma significativa 
responsabilidade individual, que só é possível por se tratar de profissionais com elevados níveis de 
competências e de autonomia. Aliás, no SIADAP, os objectivos individuais são sempre fixados a 
partir de uma proposta da hierarquia. Assim, a recusa da entrega de objectivos individuais 
prejudica sobretudo os professores avaliados que, dessa forma, ou reduzem o espaço de 
participação e valorização do seu próprio desempenho, ou, no limite, inviabilizam a sua avaliação. 
     

2009/02/08 
objectivos individuais  

É obrigatório fixar objectivos individuais?  

Sim, é. Os objectivos individuais são um requisito obrigatório quer para a auto-avaliação quer 
para a avaliação a cargo do presidente do conselho executivo.  De acordo com o Artigo 16.º do 
Decreto-Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de Janeiro, é por referência aos objectivos individuais 
previamente fixados e ao respectivo grau de cumprimento, que o docente efectua a sua auto-
avaliação. Da mesma forma, os objectivos individuais são elemento obrigatório na avaliação da 
componente funcional do desempenho, uma vez que só a partir da aferição do seu nível de 
execução é possível avaliar o contributo de cada docente para o cumprimento dos objectivos 
fixados no projecto educativo e no plano de actividades da escola, de acordo com o estabelecido 
nos artigos 10.º e 18.º do Decreto-Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de Janeiro.  

2009/02/06 
dispensa da avaliação  

Os docentes que solicitam a dispensa da avaliação, por reunirem, até ao final do ano 
escolar de 2010-2011 os requisitos legais para a aposentação ou aposentação 
antecipada são obrigados a aposentar-se?  

É dada a estes docentes a possibilidade de requerer a dispensa da avaliação, sem que isso 
implique qualquer obrigatoriedade de antecipação. Deve, no entanto, referir-se que a progressão 
na carreira destes docentes está, como para todos os outros, dependente da existência de 
avaliação de desempenho       

2009/02/06 



docente em regime de contrato; dispensa da avaliação  

Os docentes que leccionam disciplinas das áreas profissionais, tecnológicas, 
vocacionais ou artísticas estão dispensados da avaliação?  

No presente ciclo avaliativo, estes docentes, desde que não estejam incluídos em qualquer grupo 
de recrutamento, estão dispensados da avaliação, a menos que expressamente o requeiram.  

2009/02/04 
departamento curricular; coordenador; docentes sem componente lectiva  

Os docentes sem turma atribuída podem ser classificados com Muito Bom ou Excelente?  

Podem. A avaliação destes docentes será feita de acordo com a sua situação específica: -        Se 
for um docente do ensino especial ou com funções de apoio, poderá ser avaliado na componente 
científico-pedagógica, sendo a sua interacção com os alunos alvo de observação; -      Nas 
restantes situações, deverá ser avaliado pelo presidente do conselho executivo/director, pelo 
desempenho do conjunto de funções que lhe estão atribuídas, não lhe estando vedada a atribuição 
de qualquer menção qualitativa.       

2009/02/03 
director/presidente do conselho executivo; objectivos individuais  

Se os objectivos individuais não forem fixados pode concretizar-se a avaliação?  

Não. Os objectivos individuais são um requisito essencial quer para a auto-avaliação quer para a 
avaliação a cargo do presidente do conselho executivo. Com efeito, o principal propósito da auto-
avaliação é identificar oportunidades de desenvolvimento profissional e de melhoria do grau de 
cumprimento dos objectivos fixados. Da mesma forma, os objectivos individuais são 
indispensáveis à  avaliação da componente funcional do desempenho, uma vez que só a partir da 
aferição do seu nível de execução é possível avaliar o contributo de cada docente para o 
cumprimento dos objectivos fixados no projecto educativo e no plano de actividades da escola      
   

2009/02/03 
avaliação nos termos do SIADAP; docentes sem componente lectiva  

Como são avaliados os formadores dos programas nacionais de formação contínua?  

A avaliação destes docentes depende da sua situação específica: 1. Docentes que exercem 
funções na escola: Estes docentes podem optar entre ser avaliados pela escola ou pela instituição 
que coordena a formação da sua região. Na primeira situação, poderão, quando tenham serviço 
lectivo, requerer ser avaliados na componente científico-pedagógica. Não tendo componente 
lectiva, serão avaliados pelo director, pelo conjunto de funções que lhes estão atribuídas, não lhes 
estando vedada a atribuição de qualquer menção qualitativa.   Na segunda situação, serão 
avaliados nos termos do SIADAP, pela instituição acima referida.  2. Docentes em regime de 
mobilidade:  Neste caso, os docentes serão avaliados pela instituição que coordena a formação da 
sua região, nos termos do SIADAP.      

2009/01/29 
dispensa da avaliação  

É possível aos docentes solicitarem a dispensa da avaliação de desempenho?  

Os docentes que, até ao final do ano escolar de 2010-2011, reúnam os requisitos legais para a 
aposentação ou para solicitar a aposentação antecipada, e que desejem ser dispensados da 
avaliação de desempenho deverão apresentar um requerimento ao presidente do conselho 
executivo/director. No âmbito da calendarização do processo de avaliação, deverá a escola definir 
o prazo para entrega deste requerimento. No entanto, deve atender-se a que a avaliação é um 
dos requisitos para a progressão, pelo que não havendo avaliação não pode haver progressão  

2009/01/29 
coordenador; avaliação dos avaliadores  

Os coordenadores de departamento necessitam requerer a avaliação científico-
pedagógica para acederem às menções qualitativas de Excelente ou Muito Bom?  

Não. O coordenador de departamento curricular e restantes avaliadores com competências por ele 
delegadas são avaliados pelo presidente do conselho executivo, sendo objecto de avaliação, para 
além da  componente funcional, o exercício da função de avaliador,  estando assim assegurado o 
acesso às  menções qualitativas de Excelente ou de Muito Bom.  

2009/01/29 
professor titular; menção qualitativa  

Quais as consequências das menções qualitativas de Muito Bom e Excelente?  

Todos os docentes que são classificados com Muito Bom e Excelente, quando obtenham tais 
classificações em dois ciclos avaliativos consecutivos, terão direito a um prémio de desempenho. 
Os professores a quem sejam atribuídas estas menções têm bonificações nos concursos de 
docentes e vêem abreviado o tempo necessário ao acesso à categoria de professor titular. Estas 



menções serão ainda ponderadas para efeito de acesso ao futuro 4.º escalão da categoria de 
professor titular.  

2009/01/29 
docentes sem componente lectiva  

Como são avaliados os docentes sem funções lectivas, mas com outro serviço distribuído 
na escola?  

Os docentes que não tenham funções lectivas  nem de apoio educativo deverão ser avaliados 
exclusivamente  pelo presidente do conselho executivo/director, pelo desempenho do conjunto de 
funções que lhe estão atribuídas, não lhe estando vedada a atribuição de qualquer menção 
qualitativa.           

2009/01/29 
avaliação de docentes em mobilidade  

Como são avaliados os docentes em mobilidade?  

A avaliação dos docentes em mobilidade a tempo inteiro está a cargo da instituição na qual 
desempenham funções, sendo avaliados pelo sistema de avaliação de desempenho que vigore na 
instituição onde exerce funções. O processo é organizado na respectiva instituição e no final do 
mesmo deverá ser enviada informação à escola a cujo quadro o docente pertence.  

2009/01/29 
avaliador; avaliado  

Como são avaliados os assessores da Direcção Executiva?  

Os assessores, não sendo membros da direcção executiva, são avaliados do mesmo modo que os 
restantes professores.  

2009/01/29 
contacto funcional  

Como avaliar os docentes dos quadros com menos de 6 meses de contacto funcional 
com a escola?  

O procedimento de avaliação exige um contacto funcional mínimo de 6 meses, não devendo o 
docente que não cumpra este requisito ser avaliado. Nestas situações, a avaliação do 
desempenho do docente no período em que efectivamente exerceu funções será integrada na 
avaliação no período avaliativo imediatamente seguinte.  

2009/01/25 
avaliador; delegação de competências  

Aos professores em quem foram delegadas competências de avaliação é retirado o 
estatuto de avaliador em caso de alteração do número de avaliados?  

Os professores titulares em quem foram delegadas competências de avaliação podem manter o 
estatuto de avaliador, mesmo nas situações de inexistência de avaliados, podendo ser-lhes 
atribuídas pelos presidentes do conselho executivo/director outras funções de avaliação, desde 
que integradas no âmbito da respectiva delegação. Relembra-se, no entanto, que a nomeação em 
comissão de serviço e delegação de competências são instrumentos de gestão da responsabilidade 
do conselho executivo.  

2009/01/25 
menção qualitativa  

As classificações de Excelente e Muito Bom têm efeitos no concurso de professores?  

Sim. Os docentes a quem forem atribuídas as classificações de Excelente ou Muito Bom 
beneficiarão de uma pontuação adicional na respectiva graduação, de acordo com as novas 
regras para o concurso de pessoal docente.  

2009/01/25 
director/presidente do conselho executivo; objectivos individuais  

A entrega dos objectivos individuais é uma responsabilidade do docente?  

Sim. O prazo para entrega dos objectivos individuais deve estar definido no calendário aprovado 
pela escola. Nas situações em que esse prazo não seja cumprido, deverá o director / presidente do 
conselho executivo notificar o docente desse incumprimento, bem como das respectivas 
consequências, ou seja, a impossibilidade de prosseguir com a avaliação e, consequentemente, a 
não consideração do período avaliativo para efeitos da evolução na carreira do docente.  No 
entanto, uma vez que,  quando existe falta de acordo, prevalece a posição do avaliador, poderá o 
director/presidente do conselho executivo fixar os objectivos ao avaliado, tendo por referência  o 
projecto educativo e o plano anual de actividades da escola  

2009/01/24 
docente em regime de contrato  

Os docentes contratados por períodos inferiores a 6 meses são avaliados?  



Os docentes contratados por períodos inferiores a 6 meses não estão, nos termos da lei, 
obrigatoriamente sujeitos à avaliação de desempenho. No entanto, os docentes nesta 
situação poderão ser avaliados, por solicitação do próprio e decisão do respectivo órgão 
de direcção executiva, se necessário por meio de um procedimento simplificado, de acordo com 
as recomendações do Conselho Científico para a Avaliação de Professores. Na sua Recomendação 
n.º 4 de Julho de 2008 o CCAP aconselha que, no momento da formalização do contrato, fique 
claramente definido se, no final do período, será ou não efectuada a avaliação do desempenho do 
docente e estabelecidos os termos, prazos e procedimentos do processo. De acordo com a 
recomendação referida, as escolas definem, no âmbito da sua autonomia, as vertentes que 
integram a avaliação,  tendo em conta as funções específicas do docente e os motivos da sua 
contratação. Caso seja avaliado em mais que uma escola e obtenha mais que uma avaliação, 
estas são independentes para efeitos da contagem do respectivo tempo de serviço.    

2009/01/20 
quotas; avaliação dos avaliadores  

Como são avaliados os membros do CCAD? Estão definidas quotas para este universo de 
docentes?  

Os membros do CCAD, mesmo quando não efectuam a avaliação de outros docentes, intervêm no 
processo com estatuto de avaliador, até porque têm a responsabilidade de validar as menções 
qualitativas de Excelente, Muito Bom e Insuficiente. Assim, deverão ser avaliados nos mesmos 
termos dos restantes avaliadores, ou seja, exclusivamente pelo director/presidente do conselho 
executivo, sendo-lhes aplicadas as quotas definidas para a CCAD.    

2009/01/13 
avaliador; departamento curricular; coordenador; grupo de recrutamento  

Um professor de técnicas especiais pode requerer ser avaliado por um avaliador do seu 
grupo de recrutamento?  

O avaliado pode requerer que a sua avaliação seja efectuada por avaliador do seu grupo de 
recrutamento. Uma vez que os professores de técnicas especiais não estão enquadrados em 
qualquer grupo de recrutamento, a sua avaliação é efectuada pelo coordenador do departamento 
curricular onde se integram. Os professores que leccionam em cursos de dupla certificação, de 
educação e formação de adultos ou nos centros de novas oportunidades podem ainda requerer 
que a avaliação seja efectuada pelo coordenador do respectivo curso ou do centro de novas 
oportunidades..  

2009/01/09 
director/presidente do conselho executivo; avaliação dos avaliadores; avaliação nos termos do 
SIADAP  

Por quem são avaliados os avaliadores?  

Os coordenadores de departamentos curriculares ou outros professores avaliadores são avaliados 
exclusivamente pelo director/presidente do conselho executivo. Os membros das direcções 
executivas, bem como os directores dos centros de formação são avaliados nos termos do regime 
que estabelece a avaliação de desempenho do pessoal dirigente intermédio da administração 
pública (SIADAP 2); a avaliação dos directores / presidentes do conselho executivo e dos 
directores de centro de formação é da responsabilidade do director regional de educação; os 
restantes membros das direcções executivas são avaliados pelo respectivo director / presidente.  

2009/01/09 
avaliador; avaliado; classificação  

Em que circunstância se realiza a entrevista individual?  

A entrevista individual tem lugar sempre que requerida pelo avaliado. Caso tal não suceda no 
prazo de 5 dias após a comunicação, pelo avaliador, da proposta de avaliação, esta é considerada 
tacitamente aceite.  

2009/01/09 
avaliador; avaliado; director/presidente do conselho executivo; objectivos individuais  

Existe determinação superior do número de objectivos individuais a definir?  

Não estão definidas quantidades (mínimas ou máximas) de objectivos individuais; o seu número 
deverá variar de acordo com o número de actividades, funções, cargos ou projectos em que o 
docente está envolvido. No entanto, e atendendo a que os objectivos não devem ser exaustivos, 
mas sim incidir sobre as vertentes mais importantes do trabalho do docente, é aconselhável que, 
salvo em situações excepcionais e devidamente justificadas, o número de objectivos não seja 
superior a seis, de forma a evitar uma desnecessária complexificação do processo.  

2009/01/09 
classificação; fichas de classificação  

As escolas podem eliminar ou substituir parâmetros avaliativos que integram as fichas 
de classificação?  



Não, a escola apenas pode decidir agregar, combinar ou substituir todas as divisões (A1, A2, A3) 
e subdivisões dos parâmetros que constam das fichas de classificação (A1.1; A2.2), ou seja, são 
obrigatoriamente considerados os parâmetros classificativos (A, B, C…). É importante referir que 
desta agregação não pode resultar um aumento do número de itens e indicadores previstos, para 
cada parâmetro, a fim de evitar a sua complexificação.  

2009/01/09 
fichas de classificação  

Quando devem ser preenchidas as fichas de classificação?  

Apenas no final do ciclo avaliativo, com base nos elementos recolhidos e registados no decurso do 
processo.  

2009/01/09 
classificação; fichas de classificação  

Como se classificam os parâmetros das fichas de classificação?  

Os parâmetros (bem como as suas divisões e subdivisões caso sejam mantidas) são classificados 
exclusivamente através de menções qualitativas; fica sempre salvaguardada a atribuição da 
classificação final de cada parâmetro independentemente das agregações, combinações ou 
substituições que a escola decida efectuar. Não é, assim,  necessário considerar as fórmulas de 
cálculo indicadas nas fichas, com excepção das previstas para a respectiva classificação final.  

2009/01/09 
classificação; fichas de classificação; menção qualitativa  

Como é feito o cálculo da classificação final de cada ficha?  

O cálculo da classificação final de cada ficha é feito com base na fórmula dela constante, após 
conversão das menções qualitativas atribuídas aos parâmetros, com base na seguinte escala: 
Excelente - 10; Muito Bom - 8; Bom - 7 Regular -  6; Insuficiente - 3;As menções finais de Muito 
Bom e Excelente só podem ser atribuídas em cada ficha nas situações em que nenhum dos 
parâmetros tenha sido obtido classificação inferior a Bom.  

2009/01/09 
classificação; fichas de classificação  

O que acontece quando um parâmetro de uma ficha de classificação não pode ser 
avaliado?  

Quando existirem parâmetros que, por motivos alheios ao avaliado ou avaliador, não possam ser 
considerados é sempre possível a obtenção de classificação máxima na ficha, devendo para isso 
ser efectuada a distribuição da ponderação prevista para esse parâmetro pelos restantes.  

2009/01/09 
avaliador; objectivos individuais  

Estão definidos procedimentos para a fixação dos objectivos individuais?  

O acordo quanto aos objectivos individuais não requer a realização de entrevista ou o 
cumprimento de qualquer outra formalidade. Os objectivos são considerados tacitamente 
acordados, a menos que haja comunicação em contrário por parte do avaliador, no prazo de 10 
dias após a apresentação pelo avaliado.Os calendários aprovados pelo director/ presidente do 
conselho executivo devem prever o prazo para a entrega de objectivos individuais.Nas situações 
em que esse prazo não seja cumprido, deve o presidente do conselho executivo/director notificar 
formalmente o professor desse incumprimento.Nos termos da lei, quando exista falta de acordo, 
prevalece a posição do avaliador, isto é, o presidente do conselho executivo/director pode 
estabelecer os objectivos dos avaliados, tendo por referência o projecto educativo e o plano anual 
de actividades da escola.  

2009/01/06 
avaliador; avaliado; director/presidente do conselho executivo; objectivos individuais  

Quem define os objectivos?  

O professor avaliado propõe ao director/presidente do conselho executivo os objectivos 
individuais, que devem corresponder ao seu contributo para o cumprimento dos objectivos do 
projecto educativo e do plano de actividades da escola. É o facto de os objectivos individuais 
serem definidos entre o avaliador e o avaliado, no quadro da autonomia da escola, que garante 
que a avaliação de desempenho se articula com o projecto educativo da escola e assim contribui 
para uma melhoria do serviço público prestado. É importante referir que, nos termos da lei, 
quando exista falta de acordo no que respeita aos objectivos individuais, prevalece a posição do 
avaliador. Isto é, o presidente do conselho executivo/director, querendo, pode estabelecer os 
objectivos dos avaliados, tendo por referência o projecto educativo e o plano anual de actividades 
da escola.      

2009/01/06 
observação de aulas; calendário; fichas de classificação  



Quais as fases do processo da avaliação do desempenho?  

a. Fixação dos objectivos individuais, por acordo entre o avaliado e o avaliador da Direcção 
Executiva;b. Preenchimento da ficha de auto-avaliação;c. Preenchimento das fichas de 
classificação pelo avaliador;d. Conferência e validação das propostas de avaliação com menção 
qualitativa de Excelente, Muito Bom, ou de Insuficiente, pela comissão de coordenação da 
avaliação;e. Realização da entrevista individual final (opcional);f. Realização da reunião conjunta 
dos avaliadores para a atribuição da classificação final. Caso o docente queira ser avaliado na 
dimensão científico-pedagógica, o coordenador do departamento curricular ou o professor titular 
em quem tenham sido delegadas as competências de avaliação deverá observar duas aulas 
leccionadas pelo avaliado, que poderá ainda requerer uma terceira observação.     

2008/12/14 
avaliador; professor titular; avaliado; classificação  

Qual é o papel da comissão coordenadora da avaliação de desempenho?  

Na ausência ou impedimento de um avaliador, a avaliação é assegurada pela comissão de 
coordenação da avaliação do desempenho (CCAD), constituída por cinco membros do conselho 
pedagógico do respectivo agrupamento ou escola (o presidente, que coordena e quatro 
professores titulares). A comissão tem ainda por missão garantir o rigor do sistema de avaliação, 
validando as classificações de Excelente, Muito Bom ou Insuficiente.  

2008/12/14 
avaliador; delegação de competências; professor titular; avaliado; departamento curricular; 
coordenador; grupo de recrutamento  

Os professores podem solicitar que a sua avaliação seja feita por professores titulares 
do seu grupo de recrutamento?  

Sim. Com o objectivo de possibilitar a qualquer docente que o requeira ser avaliado por um 
professor titular do seu grupo de recrutamento, os coordenadores de departamento podem 
delegar competências nos seguintes professores titulares: do departamento a que pertence o 
avaliado; de outro departamento curricular, nas situações em que a actividade lectiva do avaliado 
se insira no âmbito desse outro departamento; nomeados em comissão de serviço, quando não 
existam número suficiente de professores titulares ou quando não existam  professores titulares 
do grupo de recrutamento do avaliado; de outro agrupamento ou escola não agrupada, quando 
não for possível, pelas razões apontadas na alínea anterior, assegurar a delegação no 
agrupamento ou escola a que pertence o avaliado;É ainda possível delegar as competências de 
avaliação nos coordenadores de cursos de dupla certificação de educação e formação de adultos 
ou dos centros de novas oportunidades, desde que requerido pelo avaliado.  Todas as delegações 
de competências devem incluir a identificação de avaliador e avaliados e serem divulgadas em 
local acessível a todos os interessados.  

2008/12/14 
avaliador; delegação de competências; professor titular; avaliado; departamento curricular; 
coordenador; director/presidente do conselho executivo  

Quem avalia os docentes?  

Em cada agrupamento de escolas ou escola não agrupada, os professores são avaliados pelo 
presidente do conselho executivo ou director e pelos professores coordenadores do respectivo 
departamento curricular.De forma a possibilitar uma efectiva avaliação do desempenho, 
designadamente nas situações em que existe um elevado número de avaliados, o presidente / 
director pode delegar a avaliação nos restantes membros da direcção executiva, e os 
coordenadores do departamento curricular podem delegá-la noutros professores titulares, que 
devem, sempre que possível, pertencer ao mesmo grupo de recrutamento dos professores a 
avaliar.  

2008/12/14 
departamento curricular; coordenador; observação de aulas  

Porque é importante avaliar duas dimensões distintas do desempenho docente?  

A característica bidimensional da avaliação dos professores decorre da especificidade deste grupo 
profissional e é a única forma de respeitar a sua complexidade. Com efeito, a vertente científico-
pedagógica do desempenho docente, de grande exigência, aconselha a que a avaliação não seja 
efectuada apenas com base em registos do desempenho, mas que se baseie na observação directa 
da relação pedagógica professor/aluno, em sala de aula. É desta exigência que decorre a 
necessidade de a avaliação ser assegurada por um professor com maior grau de experiência.  

2008/12/14 
avaliador; delegação de competências; professor titular; avaliado; departamento curricular; 
coordenador  

Como delegar competências num avaliador de outro agrupamento/escola?  

Nas situações em que for necessário delegar competências de avaliação num professor titular de 



outro agrupamento ou escola, o processo terá o apoio da respectiva Direcção Regional de 
Educação.  

2008/12/14 
delegação de competências; professor titular; grupo de recrutamento  

Em que se distingue um professor titular provido em concurso de um professor titular 
nomeado em comissão de serviço?  

Os professores titulares nomeados em comissão de serviço, nas situações em que não existam 
professores titulares em úmero suficiente para assegurar a avaliação ou em que seja requerido 
pelo avaliado um avaliador do seu grupo de recrutamento são, para todos os efeitos, professores 
titulares enquanto durar a comissão de serviço, não existindo, portanto, qualquer distinção entre 
eles.  

2008/12/14 
avaliado; director/presidente do conselho executivo; objectivos individuais  

Que objectivos são considerados?  

Os objectivos individuais são formulados com base em dimensões essenciais da actividade 
docente, como sejam: o apoio prestado aos alunos, incluindo aqueles com dificuldades de 
aprendizagem; a participação na vida da escola; a relação com a comunidade; a formação 
contínua realizada; e a participação e a dinamização de projectos e actividades curriculares e 
extracurriculares.  

2008/12/14 
classificação; quotas  

Os professores serão prejudicados pelas classificações atribuídas na avaliação de 
desempenho?  

Todos aqueles que obtiverem a menção qualitativa de Bom (para a qual não existem quotas) 
podem progredir na carreira. É de relevar ainda que ficou definido no memorando de 
entendimento assinado entre o Ministério e a plataforma sindical que a produção dos efeitos 
negativos da atribuição das classificações Regular ou Insuficiente ficasse condicionada ao 
resultado de uma avaliação a realizar no ciclo avaliativo seguinte. Ou seja, uma classificação 
negativa só terá consequências na carreira se confirmada.  

2008/12/14 
coordenador; director/presidente do conselho executivo  

O que se avalia no desempenho dos docentes?  

A avaliação incide sobre duas dimensões do trabalho docente: (1) a avaliação centrada no 
cumprimento do serviço lectivo e não lectivo (assiduidade), na participação do docente nas 
actividades gerais da escola, no cumprimento do plano individual de formação, na relação com a 
comunidade, realizada pela direcção executiva. (2) a avaliação centrada na qualidade científico-
pedagógica do docente, realizada pelo coordenador do departamento curricular;  

2008/12/14 
coordenador; observação de aulas; director/presidente do conselho executivo  

Os professores têm que ser obrigatoriamente avaliados nas duas dimensões que 
constituem a avaliação?  

Transitoriamente, a dimensão avaliada pelo coordenador do departamento curricular (incluído a 
observação de aulas) tem carácter facultativo, sendo no entanto requisito indispensável à 
atribuição das menções qualitativas de Muito Bom ou Excelente. Assim, é apenas obrigatório, para 
todos os docentes, cumprir os procedimentos associados à avaliação da componente avaliada pelo 
Director ou Presidente do Conselho Executivo.  

2008/12/14 
delegação de competências; director/presidente do conselho executivo  

O director/presidente do conselho executivo pode delegar competências de avaliação?  

Sim, pode delegar competências nos restantes membros da direcção executiva, os quais podem 
optar por ficar dispensados do cumprimento da componente lectiva.  

2008/12/14 
avaliador; avaliado; director/presidente do conselho executivo; objectivos individuais  

Como são formulados os objectivos individuais?  

Os objectivos individuais são formulados com base nas seguintes dimensões essenciais da 
actividade docente:  i) o apoio prestado à aprendizagem dos alunos, incluindo aqueles com 
dificuldades de aprendizagem; ii) a participação nas estruturas de orientação educativa e nos 
órgãos de gestão do agrupamento ou escola não agrupada; iii) a relação com a comunidade; iv) a 
formação contínua realizada; v) a participação e a dinamização de projectos e actividades 
curriculares e extracurriculares.Os professores avaliadores e os avaliados devem procurar definir 



objectivos que realcem os aspectos mais importantes da sua actividade para a vida da escola e 
para a melhoria dos resultados escolares dos alunos.  

2008/12/14 
avaliador; avaliado; director/presidente do conselho executivo; objectivos individuais  

A quem entrega o avaliado a sua proposta de objectivos individuais?  

Os objectivos são apresentados no início do ciclo avaliativo exclusivamente ao presidente do 
conselho executivo ou director. Os objectivos são considerados tacitamente aceites se, no prazo 
de 10 dias, o avaliador nada disser sobre os objectivos propostos, não sendo necessário qualquer 
outro procedimento.  

2008/12/14 
resultados e abandono escolares; fichas de classificação  

Os resultados dos alunos são considerados na avaliação dos professores?  

Na sequência das medidas de melhoria das condições de implementação da avaliação de 
desempenho docente, não são avaliados os parâmetros relativos à melhoria dos resultados dos 
alunos e à redução do abandono escolar. Assim, estes itens não devem ser considerados quer pelo 
avaliado na definição dos objectivos individuais e na ficha de autoavaliação quer pelo Director ou 
Presidente do Conselho Executivo na ficha de avaliação.  

2008/12/14 
avaliador  

Em que componentes do horário dos avaliadores devem incidir as horas de trabalho 
necessárias ao desenvolvimento do processo de avaliação dos docentes?  

Em primeiro lugar deve ser a componente não lectiva. Quando as horas da componente não 
lectiva e as horas de redução de que o docente avaliador usufrui ao abrigo do artigo 79.º do ECD 
forem insuficientes, há lugar à redução da componente lectiva do docente De entre as medidas 
de apoio à concretização da avaliação, destaca-se, neste âmbito, o reforço das compensações da 
sobrecarga de trabalho dos avaliadores, como sejam o aumento das horas reservadas à avaliação 
(1 hora semanal por cada 3 avaliados) ou a possibilidade de recurso ao pagamento de horas 
extraordinárias.  

2008/12/14 
director/presidente do conselho executivo; calendário  

Qual é o período abrangido pela avaliação do desempenho dos docentes?  

A avaliação do desempenho dos docentes integrados nos quadros realiza-se no final de cada 
período de dois anos escolares.Os professores contratados são avaliados pelo seu desempenho no 
ano escolar em que prestam funções.A calendarização do processo de avaliação de desempenho 
dos docentes Em cada agrupamento ou escola não agrupada é da responsabilidade do respectivo 
Director ou Presidente do Conselho Executivo.  

2008/12/14 
avaliador; professor titular; avaliado; coordenador; classificação; quotas  

Avaliados e avaliadores concorrem entre si para as menções qualitativas de Muito Bom 
e Excelente?  

Não, os diferentes grupos de professores não concorrem entre si no acesso às classificações 
sujeitas a quotas, uma vez que as percentagens definidas são aplicadas separadamente a cada 
um dos seguintes universos: Membros da Comissão de Avaliação Coordenadores de 
Departamento Curricular ou dos Conselhos de Docentes Professores titulares avaliadores 
(providos em concurso ou nomeados em comissão de serviço) Professores titulares sem funções 
de avaliação. Professores Docentes contratados  

2008/12/14 
avaliador; avaliado; classificação; quotas  

Num universo com menos de 5 professores, é possível atribuir Muito Bom ou Excelente?  

Em cada grupo de docentes, pode ser sempre atribuída pelo menos uma menção qualitativa de 
Muito Bom e uma de Excelente, independentemente da dimensão do grupo de avaliados, uma vez 
que os arredondamentos são sempre efectuados por excesso.  

2008/12/14 
avaliador; avaliado; classificação; quotas  

O que acontece quando não é atribuída nenhuma menção qualitativa de Excelente?  

Quando não exista nenhum avaliado com classificação correspondente a Excelente, a quota 
prevista para esta classificação pode acrescer à quota da menção Muito Bom.  

 


