
Memorando que resultou da analise e discussão pelos elementos do Departamento de expressões 
em varias reuniões informais realizadas desde o dias 27 de Janeiro de 2008, e que culminou com a 
aprovação do presente documento em reunião de departamento de 14 de Fevereiro de 2008. 
 
 
 
1. Os elementos do Departamento estudaram individualmente, em reuniões de grupo e finalmente em 
reunião de departamento, a legislação sobre avaliação de desempenho e nomeadamente a elaboração 
dos instrumentos de registo e dos indicadores de medida. 
 
2. Concretamente no que concerne ao trabalho realizado em sede de departamento, começámos por 
analisar o Decreto-Regulamentar nº 2/2008. Este documento regulamenta o sistema de avaliação do 
desempenho do pessoal docente, previsto no Estatuto da Carreira Docente. Por isso, há que cruzar 
elementos destes dois diplomas, de forma a compreender coerentemente os objectivos pretendidos.   
 
3. A primeira dificuldade encontrada, tem a ver com o cumprimento dos procedimentos estabelecidos no 
Decreto Regulamentar nº 2/2008 de 10 de Janeiro, nos termos e nos prazos estabelecidos. O prazo 
previsto, já de si demasiado curto, foi ainda diminuído porque os esclarecimentos previstos foram 
tardiamente publicados, mesmo em cima dos limites que permitiriam cumprir o preconizado no próprio 
Decreto Regulamentar. Os novos despachos e informações recebidas, que determinam que serão as 
escolas a definir os prazos para a elaboração das grelhas, mantendo os restantes prazos na mesma, não 
vem melhorar substancialmente a questão, apenas a adia. 
 
4. Ainda assim, a publicação, por despacho, das orientações científicas, foi feita em desacordo com as 
regras pré-estabelecidas, uma vez que o conselho científico para a avaliação de professores, ainda não 
criado, viu as suas competências colegiais atribuídas, por portaria, à sua presidente que assim assume 
as competências científicas que deviam ser de um conjunto de especialistas. O alcance legal desta 
portaria torna-se assim duvidoso, e ferido de ilegitimidade. As orientações emitidas são superficiais e 
desprovidas de rigor científico, não passando de um conjunto de lugares comuns retirados de manuais 
básicos de pedagogia, quando deviam resultar de um trabalho colegial e científico, realizado por um 
conjunto de especialistas e de representantes das escolas e dos professores. As orientações assim 
divulgadas são demasiado generalistas e pouco esclarecedoras das reais dúvidas que se colocam. 
Talvez por isso, o despacho do secretário de estado de 25 de Janeiro, vem aceitar o referido 
anteriormente e afirmar que “importa possibilitar aos agrupamentos e escolas não agrupadas os 
documentos e tempo necessário ao bom planeamento do trabalho. 
 
5. Para além do mais, e neste momento, não é certo nem claro quais as normas em vigor, uma vez que, a 
dar crédito ao anunciado nos órgãos de comunicação, as providencias cautelares interpostas pelos 
sindicatos terão um efeito suspensivo da eficácia dos despachos de 24 e 25 de Janeiro, bem como das 
eventuais aprovações pelos conselhos pedagógicos, que seriam assim de validade nula. 
 
6. No entanto, outras questões há a concorrer para a dificuldade em implementar, no tempo previsto, todo 
o processo:  
- As fichas de avaliação previstas no artigo 20º, que formalizarão a avaliação quantitativa dos diversos 
parâmetros classificativos, que foram objecto de despacho ministerial, ainda que tardio, ainda aguardam 
regulamentação, nomeadamente no que diz respeito às instruções de preenchimento e ponderações dos 
parâmetros classificativos. 
- Sem a publicação do Despacho previsto no ponto 2 do artº 12º, que permita a delegação de 
competências de observação de aulas noutros professores titulares, torna-se difícil calendarizar a 
observação, pelos avaliadores, de, pelo menos, duas aulas leccionadas pelo docente conforme determina 
o ponto 1 do artigo 33º. Assim, a observação de aulas, nos termos estabelecidos no artº 33, complica-se 
e torna o processo, que devia ser claro, limpo e isento de qualquer pressão, num processo feito à pressa. 
Como se sabe, e sobretudo nestas coisas da pedagogia e da avaliação, assuntos tratados à pressa e sob 
pressão, resultam com deficiências e sem rigor.  



- Para além de tudo isto, acresce ainda o facto da muitas escolas terem os departamentos organizados 
de forma distinta da estabelecida no Decreto-Lei n.º 200/2007, de 22 de Maio. Em 15 de Janeiro, na 
página da DGRHE surge a informação que, para efeitos de avaliação, os departamentos curriculares 
deverão estar organizados de acordo com o Decreto-Lei n.º 200/2007, de 22 de Maio. Esta questão 
coloca em causa toda a lógica que preside ao funcionamento das avaliações, porque cria confusão entre 
as diferentes formas de organização das escolas, o que pode introduzir elementos pouco uniformes nas 
avaliações de escola para escola. Por isso, tem que haver orientações claras por parte do M.E. 
relativamente a esta matéria, para que haja coerência entre as escolas.  
- O departamento considera que a avaliação é um processo muito sério. Um professor, que contacta 
diariamente com um aluno e que tem todo um ano para recolher elementos, mesmo assim tem por vezes 
dúvidas em relação à avaliação. A avaliação, por mais bem feita que seja, tem sempre algo de subjectivo 
e de injusto. Ora, uma avaliação feita com base em duas observações de aulas, registadas em fichas que 
não existem nem foram testadas, feitas a partir de sugestões muito pouco claras, e com todo este 
processo feito à pressa, não oferece garantias de justiça e só pode resultar numa enorme barafunda, em 
que os prejudicados serão os avaliados, ou seja os professores. Uma avaliação realizada nestas 
circunstâncias, não é verdadeira e está a querer ser feita apenas para cumprir calendário, sem que o 
resultado venha e ter as bases científicas que se exigem. 
 
7. Passemos então à matéria de facto. Os docentes que se encontram em situação de serem avaliados, 
podem estar numa das seguintes situações: 
- Integrados na carreira; em regime probatório; em regime de contrato administrativo; em regime de 
contrato de trabalho a termo resolutivo; no exercício efectivo de outras funções educativas.  
 
8. O CAPÍTULO II do Decreto-Regulamentar nº 2/2008, Avaliação do desempenho dos docentes 
integrados na carreira, estabelece no ponto 1 do artigo 3º que os princípios orientadores se 
desenvolvem de acordo com o artigo 39º da LBSE (Lei de Bases do Sistema Educativo). Este artigo, 
menciona o seguinte: 
 

1 - Os educadores, professores e outros profissionais da educação têm 
direito a retribuição e carreira compatíveis com as suas habilitações e 
responsabilidades profissionais, sociais e culturais. 
2 - A progressão na carreira deve estar ligada à avaliação de toda a 
actividade desenvolvida, individualmente ou em grupo, na instituição 
educativa, no plano da educação e do ensino e da prestação de outros 
serviços à comunidade, bem como às qualificações profissionais, 
pedagógicas e científicas. 
3 - Aos educadores, professores e outros profissionais da educação é 
reconhecido o direito de recurso das decisões da avaliação referida no 
número anterior. 
 

9. Estabelece ainda, no ponto 2, que a avaliação de desempenho do pessoal docente visa a melhoria 
dos resultados escolares dos alunos e da qualidade das aprendizagens e proporcionar 
orientações para o desenvolvimento pessoal e profissional, bem como o cumprimento dos 
objectivos fixados no nº 3 do artigo 40º do ECD, que são os seguintes: 
 

a) Contribuir para a melhoria da prática pedagógica do docente; 
b) Contribuir para a valorização e aperfeiçoamento individual do docente; 
c) Permitir a inventariação das necessidades de formação do pessoal 
docente; 
d) Detectar os factores que influenciam o rendimento profissional do 
pessoal docente; 
e) Diferenciar e premiar os melhores profissionais; 
f) Facultar indicadores de gestão em matéria de pessoal docente; 
g) Promover o trabalho de cooperação entre os docentes, tendo em vista a 
melhoria dos resultados escolares; 



h) Promover a excelência e a qualidade dos serviços prestados à 
comunidade. 
 

10. Ainda no artigo 3º do Decreto-Regulamentar nº 2/2008, o ponto 4, determina que as perspectivas de 
desenvolvimento profissional do docente e as exigências da função exercida devem estar associadas à 
identificação das necessidades de formação e ter em conta os recursos disponíveis para esse 
efeito. 
 
11. Ora, este articulado suscita muitas dúvidas e requer os necessários esclarecimentos: - Entendemos 
que a avaliação de desempenho visa na sua globalidade, por um lado a melhoria da qualidade do ensino 
oferecido e por outro lado que os alunos obtenham mais e melhor formação. No entanto, achamos que, 
em concreto, é pouco claro o que entende o ME (Ministério de Educação) por melhoria dos resultados 
escolares dos alunos. Essa melhoria verifica-se como? Em comparação com o quê? Contabiliza-se em 
percentagens? Verifica-se pelos níveis de classificações positivas, sem ter em conta as competências 
que o aluno já trazia? Ou, pelo contrário, compara as competências que o aluno possuía no início do ano 
lectivo com as que adquiriu até ao final do ano lectivo?  
- Quanto a nós, o que deve ser objecto da avaliação, não é o resultado final, mas o processo evolutivo do 
aluno. É para nós claro que é este processo que deve ser matéria para a avaliação do desempenho do 
professor e para a detecção de eventuais necessidades de formação. O elemento importante a ter em 
conta deve ser a diferença entre aquilo que o aluno sabe no início do ano lectivo e aquilo que ele sabe no 
final do ano. E é claro que estes pressupostos devem estar de acordo com o previsto e estipulado no 
Projecto Educativo de Escola, no Projecto Curricular de Escola e no Plano Anual de Actividades. 
 
12. Preocupa-nos também e gostaríamos de ser esclarecidos, sobre o que o ME entende pelas alíneas 
d), e) e f) do nº 3 do artigo 40º do ECD: 
 

d) - Detectar os factores que influenciam o rendimento profissional do 
pessoal docente,  
e) Diferenciar e premiar os melhores profissionais,  
f) - Facultar indicadores de gestão em matéria de pessoal docente. 

 
Assim dito desta forma, fica pouco claro quais os factores que influenciam o rendimento profissional e 
qual a sua ligação com os objectivos desta avaliação. O que significa diferenciar para premiar? A 
diferenciação é entre docentes da mesma disciplina? Do mesmo grupo? De grupos diferentes? Como é 
que se processa essa diferenciação? O que são indicadores de gestão? Como é que estes se vão 
materializar na gestão de recursos humanos na escola? Muitas duvidas portanto e pouca clareza nos 
conceitos usados.  
 
13. Relativamente ao número 4 do artigo 3º - capítulo II do Decreto-Regulamentar nº 2/2008  gostaríamos 
de precisar que, em nosso entender, não bastará identificar as necessidades de formação. Dever-se-à 
também ter em conta a especificidade dessa formação, a capacidade de oferta por parte das entidades 
formadoras e a proximidade da sua realização em relação ao local de trabalho do docente. Só assim os 
resultados serão positivos e eficazes. 
 
14. No artigo 4º do Decreto Regulamentar nº 2/2008 - Dimensões da avaliação – são referidas 4 
dimensões, em que a avaliação se concretiza: 
 

a) Vertente profissional e ética; 
b) Desenvolvimento do ensino e da aprendizagem; 
c) Participação na escola e relação com a comunidade escolar; 
d) Desenvolvimento e formação profissional ao longo da vida. 

 
Entendemos que na alínea b) falta a essencial ligação ao contexto educativo (social, económico, cultural, 
entre outros), sem a qual não é possível contextualizar a prática pedagógica. Os diferentes contextos da 



turma e da escola, são fundamentais e importantes para a concepção e discussão dos objectivos locais 
que devem constar do PEE (Projecto Educativo da Escola). 
 
15. No que diz respeito ao artigo 6º, ponto 2, ainda do Decreto Regulamentar nº 2/2008, apesar de terem 
sido publicadas as fichas de avaliação, previstas no artigo 20º, como referimos anteriormente (ponto 6) 
ainda aguardam regulamentação, nomeadamente no que diz respeito às instruções de 
preenchimento e ponderações dos parâmetros classificativos. 
 
16. No artigo 8º – Elementos de referência da avaliação – remete-se para o facto da avaliação ser 
referenciada aos objectivos e metas fixados no PEE e no PAA (Plano Anual de Actividades). Por outro 
lado, deve a escola elaborar indicadores de medida quanto ao progresso dos resultados escolares 
esperados para os alunos e (para) a redução das taxas de abandono escolar tendo em conta o 
contexto sócio-educativo. 
Sabemos que o PEE se encontra desactualizado (data de 2004), e que não contempla a contextualização 
face à situação agora prevista. Uma vez que sem estes objectivos e metas estabelecidos, não há 
referenciais para usar, torna-se impossível realizar uma avaliação referenciada. É assim da maior 
urgência a sua adaptação e actualização, antes de estarmos a fixar prazos para elaborar grelhas, que 
não farão qualquer sentido sem a existência destes referenciais. Deve ser este o primeiro passo a dar, 
e deve ser o tempo previsto para esta revisão e aprovação tido em conta para a fixação dos prazos 
para aprovação das grelhas. Deve ser inquirido o Ministério sobre como proceder relativamente a 
esta questão, da maior importância para o cumprimento da lei em todo o seu alcance. 
 
17- Os princípios orientadores que enformam o PEE existente, dizem o seguinte: 
 

“/…que se devem materializar na edificação quotidiana de uma Escola Viva 
que se paute por: 
- Uma maior interacção entre todos os elementos da comunidade 
educativa, promovendo valores sociais, culturais e artísticos; 
- Uma Escola onde não haja isolamento e imobilidade; 
- Uma Escola que permita implementar medidas que promovam a 
autonomia, a identidade e a auto-estima dos alunos; 
- Uma Escola que aumente a sua visibilidade exterior, sendo capaz de 
passar do Eu ao Nós; 
- Uma Escola que saiba valorizar a sua própria identidade.” 

 
Estes princípios carecem de nova discussão, face à nova legislação, dentro da comunidade educativa no 
seu todo (professores, funcionários, alunos, pais e encarregados de educação). Quando se postula que a 
escola se deve guiar por “- uma maior interacção entre todos os elementos da comunidade educativa .../”, 
e prevendo-se nesta nova realidade que a avaliação do desempenho docente seja referenciada ao 
sucesso dos alunos,  pensamos que há que consultar todos sobre o novo Projecto Educativo, perante as 
alterações que necessitam de ser implementadas. 
 
18. Notamos, na legislação, uma falha relativamente ao PCE (Projecto Curricular de Escola), que se situa 
entre o PEE e o Projecto Curricular de Turma e onde se concretiza precisamente a articulação do 
Currículo Nacional com o Projecto Educativo de Escola. Ou seja, onde se adapta o currículo nacional, às 
necessidades locais onde o mesmo se aplica. Este documento da nossa escola necessita também de 
reformulação, pois além de desactualizado, não apresenta de forma clara o currículo da escola e não 
contempla o ensino secundário no que às competências diz respeito. 
 
19. O PAA da escola anuncia os seguintes objectivos: 
 

1) Melhorar o desempenho na aquisição e aplicação das competências de 
ano e ciclo de estudos dos alunos. 
2) Alterar a imagem tradicional da disciplina de Matemática como área do 
saber estanque e acabada, promovendo uma visão dinâmica e diversificada 



de todo o conhecimento, numa lógica interdisciplinar que estimule o 
raciocínio com as operações formais. 
3) Promover o uso multi-funcional da escrita, com correcção linguística e 
domínio das técnicas de composição de vários tipos de textos em diferentes 
contextos (epistemológicos e/ou tecnológicos). 
4) Desenvolver métodos de estudo e de investigação que contribuam para 
o sucesso escolar. 
5) Fomentar a auto-estima dos alunos, em particular dos que revelam 
maiores índices de desmotivação e de dificuldades de aprendizagem. 
6) Incrementar no seio da comunidade educativa um clima de escola 
adequado à promoção do sucesso escolar, não descurando o fito primordial 
da aprendizagem, a evolução e estruturação do conhecimento em 
patamares de exigência progressivamente mais elevados. 
 

No nosso entender, estes objectivos carecem igualmente de concertação das estratégias dentro da 
escola, nomeadamente na definição dos caminhos a tomar por cada uma das disciplinas de acordo com o 
currículo de escola, que continua por definir. Currículo esse, primordial para a definição de sucesso dos 
alunos; na concertação de orientações para os alunos quanto aos métodos de estudo e investigação a 
privilegiar para que haja evolução e estruturação coordenada do conhecimento, numa lógica plurianual. 
 
20. Assim, pelas razões expostas, entendemos ser urgente avançar com as seguintes acções: 
 
- Rever o Projecto Educativo de Escola, o Projecto Curricular de Escola e o Plano Anual de 
Actividades, pois as metas e objectivos neles constantes não estão articuladas de acordo com as 
dimensões da avaliação referidas no artigo 4º do Decreto-Regulamentar nº 2/2008; 
 
- Que a escola defina o progresso esperado dos resultados escolares bem como as taxas de 
abandono escolar tendo em conta o contexto sócio-educativo, como previsto no artigo 8º do 
Decreto-Regulamentar nº 2/2008; 
 
- Que a escola peça, por escrito, um esclarecimento ao Ministério da Educação sobre as 
questões/dúvidas elencadas. 
 
21. Por ultimo mas mais importante que tudo o resto, convém reflectir sobre algumas das particularidades 
desta avaliação.  
- A avaliação, da forma como está desenhada, centra-se sobretudo na progressão na carreira e na 
remuneração, em detrimento da formação. Ora, é nosso entender que a avaliação não se pode reduzir a 
analisar um conjunto de factores comportamentais, pois assim estaríamos a valorizar a avaliação 
quantitativa e qualitativa em detrimento da avaliação formativa que será a forma mais ajustada a uma 
avaliação de desempenho como a que se pretende. A avaliação de desempenho não deverá, jamais, ser 
apenas administrativa, contabilizando notas, percentagens, níveis e estatísticas, mas essencialmente 
pedagógica. Aliás, conforme os professores muito bem sabem, porque é assim que fazemos (devemos 
fazer) a avaliação dos nossos alunos. 
- A concepção e a discussão dos objectivos que viermos a estabelecer nos documentos de referência da 
escola - Projecto Educativo, Projectos Curriculares e Planos Anuais - terão de ser muito bem elaborados 
e devem reflectir esta preocupação. Não podem ser os documentos compilados sem lógica, com 
capítulos colados, como estamos habituados a ter, e cujas deficiências têm sido identificadas quer pelos 
pareceres da Assembleia de Escola, quer pelas discussões em conselho pedagógico. 
- O documento do CCAP diz na sua nota final: " A complexidade e delicadeza da avaliação do 
desempenho dos professores e a novidade de muitas soluções definidas no modelo instituído 
recomendam que a concepção e a elaboração dos instrumentos se faça de forma participada e com 
conhecimento fundamentado do sistema e do seu processo de implementação. Este aspecto é condição 
essencial para uma escolha criteriosa e selectiva dos instrumentos a elaborar e dos dados a recolher..." o 
que é estranho e contraria a pressa que se tem vindo a querer imprimir ao processo. 



- Os referenciais pressupostos na legislação são vagos e pouco claros. Não se podem avaliar professores 
com objectivos e metas formulados desta maneira. As escolas não têm, até agora, resultados e aferições 
pedagógicas quantificadas e de confiança. Não é uma prática existente no nosso País. Todos os 
indicadores devem ter sempre como referencia os contextos sócio-educativos, e não devem servir para 
medir ou classificar mas para gerir o processo de formação dos professores dentro da escola e não para 
punir. Quando se fala em percentagens de transição de ano, apenas se está a falar do sucesso 
administrativo, quando o que se deve pretender é o sucesso pedagógico. Não serve de nada contabilizar 
como sucesso um aluno que transita de ano, com deficiências em 3 ou 4 disciplinas, e que portanto não 
sabe a maior parte das matérias. Não foi por acaso que o nosso departamento não achou relevância em 
discutir o resultado dos rankings, porque estes rankings não dizem nada quanto a qualidade. O mais 
importante é a qualidade do trabalho na sala de aula.  
- As reflexões a fazer devem recair sobre os processos e não sobre os resultados. As estatísticas 
sobre o sucesso dos professores e das disciplinas não reflectem nada sobre o fundamental que são as 
questões pedagógicas. Tal como ter sucesso na vida: ter um automóvel topo de gama, férias nas 
Caraíbas e madeixas no cabelo pode apenas querer camuflar o mais confrangedor fracasso pessoal 
e uma enorme pobreza de espírito. A formação dos professores não pode ser pensada com o único 
objectivo de subir na carreira e na remuneração. Deve-o ser sim na melhoria da respectiva capacidade 
pedagógica e científica. 
 - Para haver bons resultados, há que ter em conta ainda as condições em que cada um trabalha: as 
condições físicas e ambientais das escolas; as condições sócio-económica e cultural da região e que se 
insere; o funcionamento, o talento e a experiência dos diferentes órgãos - conselhos directivos, 
pedagógicos, assembleias de escola, associações de estudantes, e de pais; o ambiente geral entre os 
docentes, etc., etc.…  
- Avaliar professores nas condições que nos propõem e sem reflectir sobre todos estes aspectos, é como 
começar uma casa pelo telhado. Até podem sair umas pautas com uns números, mas a qualidade do 
ensino não vai ser alterada. 
 
É pois opinião unânime dos elementos deste departamento que não pode haver lugar a 
precipitações nesta matéria tão sensível que afecta profundamente a estabilidade do corpo 
docente. É necessário tempo para reflectir, discutir e estudar atentamente a legislação, que nos 
permita elaborar planos articulados com os objectivos da lei. A criação das "grelhas" deve ser um 
processo seguro, sério e sustentado. Gostaríamos acima de tudo que o processo da avaliação de 
desempenho fosse justo, útil, transparente e amplamente participado. 
 
Aprovado em reunião de conselho de departamento de 2008-02-14 

 
Reguengos de Monsaraz, 14 de Fevereiro de 2008 
 
Os Docentes do Departamento de Expressões 
 
 
 
 
 
 

 

 


