
 

 

Exmo. Senhor Secretário de Estado Adjunto e da EducaçãoExmo. Senhor Secretário de Estado Adjunto e da EducaçãoExmo. Senhor Secretário de Estado Adjunto e da EducaçãoExmo. Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Educação    
    
    
APRECIAÇÃO INTERCALARAPRECIAÇÃO INTERCALARAPRECIAÇÃO INTERCALARAPRECIAÇÃO INTERCALAR    
    

O Conselho das EscolasO Conselho das EscolasO Conselho das EscolasO Conselho das Escolas, reunido em Caparide, no dia 22 de Fevereiro de , reunido em Caparide, no dia 22 de Fevereiro de , reunido em Caparide, no dia 22 de Fevereiro de , reunido em Caparide, no dia 22 de Fevereiro de 

2010, manifestou2010, manifestou2010, manifestou2010, manifestou    preocupação relativamente a uma grande disparidade de preocupação relativamente a uma grande disparidade de preocupação relativamente a uma grande disparidade de preocupação relativamente a uma grande disparidade de 

procedimentosprocedimentosprocedimentosprocedimentos,,,,    face às orientaçõface às orientaçõface às orientaçõface às orientações recebidas nas escolas até esta data, es recebidas nas escolas até esta data, es recebidas nas escolas até esta data, es recebidas nas escolas até esta data, 

consequência do facto do conceito de apreciação intercalar apenas surgir no consequência do facto do conceito de apreciação intercalar apenas surgir no consequência do facto do conceito de apreciação intercalar apenas surgir no consequência do facto do conceito de apreciação intercalar apenas surgir no 

art.art.art.art.    7º do Decreto7º do Decreto7º do Decreto7º do Decreto----Lei nº 270/2009, de 29 de Setembro, sendLei nº 270/2009, de 29 de Setembro, sendLei nº 270/2009, de 29 de Setembro, sendLei nº 270/2009, de 29 de Setembro, sendo que no Decreto o que no Decreto o que no Decreto o que no Decreto 

Regulamentar 1Regulamentar 1Regulamentar 1Regulamentar 1----AAAA/2009, de 5 de Janeiro,/2009, de 5 de Janeiro,/2009, de 5 de Janeiro,/2009, de 5 de Janeiro,    há referência apenas ao há referência apenas ao há referência apenas ao há referência apenas ao processo processo processo processo 

de avaliação de desempenho.de avaliação de desempenho.de avaliação de desempenho.de avaliação de desempenho.    

Neste cenário, o conceito de apreciação intercalar suscita várias dúvidas Neste cenário, o conceito de apreciação intercalar suscita várias dúvidas Neste cenário, o conceito de apreciação intercalar suscita várias dúvidas Neste cenário, o conceito de apreciação intercalar suscita várias dúvidas 

quanto à sua operacionalização.quanto à sua operacionalização.quanto à sua operacionalização.quanto à sua operacionalização.    

ColocamColocamColocamColocam----se, entre outras, as seguintes dúvidas que podem determinar se, entre outras, as seguintes dúvidas que podem determinar se, entre outras, as seguintes dúvidas que podem determinar se, entre outras, as seguintes dúvidas que podem determinar 

procedimentos diversos:procedimentos diversos:procedimentos diversos:procedimentos diversos:    

• tttterá que se consideraerá que se consideraerá que se consideraerá que se considerar uma calendarização com tr uma calendarização com tr uma calendarização com tr uma calendarização com todas as fases odas as fases odas as fases odas as fases 

previstas no Decreto Regulamentar 1previstas no Decreto Regulamentar 1previstas no Decreto Regulamentar 1previstas no Decreto Regulamentar 1----AAAA/2009, de 5 de Janeiro/2009, de 5 de Janeiro/2009, de 5 de Janeiro/2009, de 5 de Janeiro? ? ? ?     

• Os objectivos individuais serão de considerar? Os objectivos individuais serão de considerar? Os objectivos individuais serão de considerar? Os objectivos individuais serão de considerar?     

• As aulas observadas têAs aulas observadas têAs aulas observadas têAs aulas observadas têm sentido neste âmbito?m sentido neste âmbito?m sentido neste âmbito?m sentido neste âmbito?    

• Será necessário apresentar créditos no âmbito da formação coSerá necessário apresentar créditos no âmbito da formação coSerá necessário apresentar créditos no âmbito da formação coSerá necessário apresentar créditos no âmbito da formação contínua ntínua ntínua ntínua 

nesta apreciação intercalar?nesta apreciação intercalar?nesta apreciação intercalar?nesta apreciação intercalar?    

• Há lugar a nomeações por grupo de recrutamento?Há lugar a nomeações por grupo de recrutamento?Há lugar a nomeações por grupo de recrutamento?Há lugar a nomeações por grupo de recrutamento?    

• AplicamAplicamAplicamAplicam----sesesese, neste, neste, neste, neste    quadro, as quotas previstas na legislação?quadro, as quotas previstas na legislação?quadro, as quotas previstas na legislação?quadro, as quotas previstas na legislação?    

• Como proceder com os directores, subdirectores e adjuntos do director Como proceder com os directores, subdirectores e adjuntos do director Como proceder com os directores, subdirectores e adjuntos do director Como proceder com os directores, subdirectores e adjuntos do director 

que progridam em 2010?que progridam em 2010?que progridam em 2010?que progridam em 2010?    

    



 

Face a estas e ouFace a estas e ouFace a estas e ouFace a estas e outras questões e no sentido de clarificar tras questões e no sentido de clarificar tras questões e no sentido de clarificar tras questões e no sentido de clarificar e adoptar as e adoptar as e adoptar as e adoptar as 

medidas adequadasmedidas adequadasmedidas adequadasmedidas adequadas, o Conselho das Escolas considera pertinente que, o Conselho das Escolas considera pertinente que, o Conselho das Escolas considera pertinente que, o Conselho das Escolas considera pertinente que,,,,    em em em em 

tempo útiltempo útiltempo útiltempo útil,,,,    os procedimentos inerentes à apreciação intercalar sejam os procedimentos inerentes à apreciação intercalar sejam os procedimentos inerentes à apreciação intercalar sejam os procedimentos inerentes à apreciação intercalar sejam 

superiormente esclarecidas, de modo a obviar a entendimentos esuperiormente esclarecidas, de modo a obviar a entendimentos esuperiormente esclarecidas, de modo a obviar a entendimentos esuperiormente esclarecidas, de modo a obviar a entendimentos e    

interpretações diversas. interpretações diversas. interpretações diversas. interpretações diversas.     

    

    

Caparide, 22 de Fevereiro de 2010.Caparide, 22 de Fevereiro de 2010.Caparide, 22 de Fevereiro de 2010.Caparide, 22 de Fevereiro de 2010.    

    

            O Presidente do Conselho das Escolas O Presidente do Conselho das Escolas O Presidente do Conselho das Escolas O Presidente do Conselho das Escolas     

                Álvaro Almeida dos Santos Álvaro Almeida dos Santos Álvaro Almeida dos Santos Álvaro Almeida dos Santos     

 

 


