
A avaliação é essencial em qualquer organização para garantir a qualidade do serviço prestado e a melhoria 

das práticas profissionais. A concretização da avaliação de desempenho é, no entanto, um processo que, regra 

geral, provoca perplexidades, resistências e dificuldades, requerendo condições transitórias de aplicação.

Foram assim tomadas medidas que melhoram as condições de aplicação da avaliação de desempenho no 

presente ciclo avaliativo, e criam as condições para que o processo decorra dentro da normalidade, garantindo 

simultaneamente a tranquilidade necessária para o normal funcionamento das escolas.

É neste contexto que agora se disponibiliza o presente guia, que pretende ser um instrumento de apoio à 

intervenção de todos – avaliadores e avaliados – no desenvolvimento do processo de avaliação de desempenho 

do pessoal docente, nesta fase de transição.

 

*  *  *

A. O MODELO DE AVALIAÇÂO DE DESEMPENHO DO PESSOAL DOCENTE

As alterações introduzidas respeitam apenas às condições de aplicação, mantendo-se os princípios orientadores 

do modelo, que assenta em seis pressupostos essenciais, que respeitam a especificidade das escolas e da 

função docente:

1 - A avaliação é realizada no contexto de cada escola, por professores que exercem funções de gestão 

e administração escolar.

A avaliação deve ser entendida como um instrumento de gestão e melhoria da qualidade dos recursos 

humanos, da responsabilidade dos órgãos de gestão de topo ou intermédia, à semelhança                   

do que acontece já nas escolas com a avaliação do pessoal não docente, e do que acontece em todas      

as demais organizações, públicas ou privadas, onde se generalizou a avaliação de funcionários ou outros 

profissionais.

2 -  A avaliação de desempenho respeita a autonomia das escolas.

Os normativos que regulam o modelo de avaliação de desempenho docente apenas estabelecem princípios 

e orientações gerais, concretizando-se a avaliação no respeito pela autonomia das escolas e pela 

especificidade do seu contexto.

Com efeito, a calendarização do processo, a elaboração dos instrumentos de registo, a identificação         

de necessidades de avaliadores e dos itens e subitens que integram a avaliação são da responsabilidade   

da escola, garantindo a adequação às suas características próprias.

3 -  A avaliação de desempenho tem duas componentes e é assegurada por dois avaliadores.

A componente do desempenho funcional, da responsabilidade do presidente do conselho executivo ou 

director da escola, na qual se avalia o contributo de cada professor para o cumprimento da missão e 

dos objectivos da escola, considerando-se os critérios relativos à assiduidade e ao cumprimento do serviço 

distribuído, o exercício de cargos, a participação em projectos, a ligação à comunidade e o empenho na 

realização de acções de formação contínua e desenvolvimento pessoal;

A componente do desempenho científico-pedagógico, da responsabilidade do coordenador de 

departamento curricular, na qual se avaliam as competências para ensinar, considerando-se os critérios 

relativos ao desempenho em sala de aula, à adequação dos conteúdos científicos ou técnicos e à relação 

pedagógica com os alunos, a partir da observação das aulas efectivamente dadas.
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4  - A avaliação de desempenho dos professores é adequada à complexidade da função docente.

Tal justifica-se pelo facto de os professores desenvolverem um conjunto de actividades funcionais                    

e profissionais. O trabalho dos professores não se resume a dar aulas. Os docentes, para além        

das actividades lectivas, desenvolvem múltiplas actividades na escola, assegurando muitas das funções      

de natureza técnica, organizacional e de gestão pedagógica, que importa considerar para garantir uma 

avaliação integral.

 

Por outro lado, uma avaliação de desempenho com duas componentes, intervindo nela dois avaliadores,    

o director/presidente do conselho executivo e o coordenador do departamento curricular, apesar da maior 

complexidade, permite uma avaliação mais equilibrada, protegendo os professores, uma vez que, desta 

forma, a avaliação não depende de apenas um avaliador.

 

5 - Na componente científico-pedagógica da avaliação de desempenho, a observação de aulas é 

essencial e não deve nem pode ser substituída pela elaboração de relatórios ou documentos 

escritos sobre a actividade lectiva.  

A observação das aulas é o principal mecanismo para melhorar as práticas e a qualidade do ensino, 

por isso é importante que a observação de aulas se realize no quadro das actividades dos departamentos, 

isto é, no contexto das actividades pedagógicas das equipas disciplinares, estimulando o trabalho de grupo 

entre professores no interior dos departamentos.

6 - A avaliação deve ter consequências, devendo permitir diferenciar, distinguir e premiar o mérito.

O sistema das quotas é, como se sabe, um mecanismo que obriga a distinguir e diferenciar os  

desempenhos de qualidade. Sem este sistema, a tendência seria para atribuir a todos a mesma 

classificação, provavelmente uma classificação superior, tal como aconteceu durante muitos anos              

na administração pública.

Uma avaliação sem consequências não é eficaz, não permite resolver nenhum problema, nem estimula       

a melhoria das práticas profissionais.

B. ÂMBITO E INTERVENIENTES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOCENTE

I. AVALIADOS

A avaliação de desempenho docente aplica-se a todos os professores em exercício efectivo de funções docentes, 

incluindo os que se encontram em período probatório, devendo este primeiro ciclo avaliativo estar concluído até 

Dezembro de 2009. 

É dada a possibilidade aos professores que se encontrem em condições de se aposentar até ao fim do ano 

lectivo 2010/11 de dispensa da avaliação. 

São ainda dispensados da avaliação de desempenho, podendo no entanto requerê-la, os contratados para a 

leccionação de disciplinas das áreas profissionais, tecnológicas, vocacionais ou artísticas desde que não estejam 

integrados em qualquer grupo de recrutamento. 

II. AVALIADORES

São avaliadores o presidente do conselho executivo ou director e o professor titular que exerça as funções de 

coordenador do departamento curricular a que pertence o avaliado. Nas situações em que exista um elevado 

número de avaliados, o presidente/director pode delegar a avaliação nos restantes membros da direcção 

executiva. Podem também os coordenadores do departamento curricular delegar a competência de avaliação 

noutros professores titulares, não só em função do número de avaliados, mas também da necessidade de 

compatibilizar áreas curriculares

São ainda intervenientes no processo:

– o Conselho Pedagógico, que elabora e aprova os instrumentos de registo e designa a Comissão       

de Coordenação da Avaliação de Desempenho (CCAD);

– a CCAD, que substitui os avaliadores em caso de ausência ou impedimento e valida as menções 

qualitativas de Excelente, Muito Bom e Insuficiente. 
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C. FASES DO PROCESSO

I. FASE DE PREPARAÇÃO 

Nesta fase, intervêm apenas o presidente do conselho executivo, o conselho pedagógico e os coordenadores  

de departamento curricular, nas seguintes tarefas:

Estabelecer directivas e acompanhar a aplicação da avaliação de desempenho

– A aprovação das directivas é da responsabilidade da CCAD, cabendo ao presidente do conselho executivo 

garantir que todos os elementos estão aprovados no início do processo de avaliação. 

Fixar e adaptar calendários 

– A calendarização deve estar fixada num prazo de 10 dias úteis a contar da data de entrada em vigor do 

decreto regulamentar que estabelece o regime transitório da avaliação de desempenho docente, ou seja, 

até dia 20 de Janeiro.

– Pode o director/presidente do conselho executivo confirmar no todo ou em parte a calendarização que    

já tenha sido fixada para o desenvolvimento do processo.

– A fixação da calendarização é da responsabilidade do director/presidente do conselho executivo, que deve 

estabelecer prazos limites para os diferentes procedimentos que integram o processo, nomeadamente:

• Aprovação dos instrumentos de registo;

• Identificação dos avaliados que pretendem a avaliação científico-pedagógica;

• Fixação ou actualização dos objectivos individuais;

• Preenchimento da ficha de auto-avaliação;

• Preenchimento das fichas de classificação;

• Conferência e validação das menções qualitativas de Excelente, Muito Bom e Insuficiente; 

• Realização de entrevistas individuais (quando requeridas pelo avaliados);

• Realização da reunião conjunta de avaliadores.

Definir os itens que integram a avaliação

– As fichas de classificação estão estruturadas de acordo com parâmetros, itens e subitens. Cada escola 

pode, no entanto, decidir agregar, combinar ou substituir todos os itens e subitens; quer isto dizer 

que, no preenchimento das fichas de avaliação, apenas os parâmetros classificativos são obrigatoriamente 

considerados;

– Desta agregação não deve resultar um aumento do número de itens previstos, para cada parâmetro,    

nas fichas publicadas, a fim de evitar a sua complexificação;

– Fica sempre salvaguardada a atribuição da classificação final de cada parâmetro independentemente   

das agregações, combinações ou substituições que a escola decida efectuar;

Elaborar ou adaptar instrumentos de registo da avaliação e indicadores de medida

– O Conselho Pedagógico tem a função de elaborar, propor e aprovar os instrumentos de registo                

e indicadores de medida, tendo em conta as recomendações elaboradas pelo Conselho Científico para    

a Avaliação de Professores.

– Nos casos em que tal não tenha sucedido até à data de entrada em vigor do decreto regulamentar que 

estabelece o regime transitório da avaliação de desempenho docente, deve o director/presidente do 

conselho executivo proceder à sua aprovação.

– Na elaboração dos instrumentos de registo deve ser tido em consideração que o seu objectivo não é 

classificar, mas, sim, registar o resultado das observações efectuadas pelos avaliadores. Estes instrumentos 

de registo devem ser simples e contemplar apenas as dimensões que vão ser objecto de avaliação.

Identificar e nomear avaliadores

– Identificação dos professores que pretendem ser avaliados na dimensão a cargo do coordenador do 

departamento curricular (com possibilidade de acesso às menções qualitativas de Excelente e Muito Bom); 

– Identificação dos professores que requeiram ser avaliados por um avaliador do seu grupo de 

recrutamento; 

– Identificação dos avaliadores necessários face ao número e ao perfil dos avaliados, de forma a garantir 

nomeadamente: (i) que nenhum avaliador tenha obrigatoriamente mais que 7 ou 12 avaliados (consoante 

se trate, respectivamente, de departamentos da educação pré-escolar/1.º ciclo ou dos restantes 

departamentos curriculares); (ii) que todos os professores que o pretendam sejam avaliados por               

um docente do mesmo grupo de recrutamento;
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– Organização das condições de trabalho dos professores avaliadores, garantindo a redução de uma hora 

da componente lectiva por cada três avaliados; 

– Na aplicação desta medida deve assegurar-se que o professor conserva o serviço lectivo nas turmas que 

lhe estão distribuídas, recorrendo, neste caso, ao serviço docente extraordinário.

Delegar as competências de avaliação 

Conforme as circunstâncias o exijam, 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 exista número suficiente de professores titulares             

ou quando não existam professores titulares do grupo de recrutamento do avaliado, caso este o requeira;

– 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;

– coordenadores de cursos de dupla certificação de educação e formação de adultos ou dos centros           

de novas oportunidades, desde que tal seja requerido pelo avaliado.  

Neste contexto, é importante referir que os professores nomeados em comissão de serviço são, para todos 

os efeitos, professores titulares enquanto durar a comissão de serviço.

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.

Todas as delegações de competências devem incluir a identificação de avaliador e avaliados e ser 

divulgadas em local acessível a todos os interessados.

Ao proceder à distribuição dos avaliados pelos avaliadores, o responsável pela delegação de competências 

deve, na medida do possível, garantir que avaliador e avaliados estejam posicionados em patamares de 

carreira suficientemente distantes, de forma a garantir que a avaliação se faz no cumprimento do princípio 

da senioridade do avaliador.

Planear a observação de aulas 

– A avaliação da componente científico-pedagógica, com a respectiva observação de aulas, é facultativa, 

sendo no entanto condição necessária para a obtenção das menções qualitativas de Excelente e Muito 

Bom. São duas as aulas observadas pelo respectivo avaliador, podendo, caso o avaliado o solicite, 

realizar-se uma terceira observação. 

A aulas a observar são agendadas previamente por acordo entre avaliadores e avaliados, sendo dado 

conhecimento do calendário ao presidente do conselho executivo.
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AVALIADO

Apresentar objectivos individuais

– É aconselhável que os objectivos individuais, 

salvo em situações excepcionais e devidamente 

justificadas, não ultrapassem o número de seis.

– A definição dos objectivos individuais não 

requer a elaboração de qualquer instrumento 

específico por parte da escola. 

– A formulação dos objectivos individuais deve 

respeitar a especificidade funcional de cada 

docente e limitar-se aos seguintes parâmetros: 

prestação de apoio à aprendizagem dos alunos, 

participação na vida da escola, relação com a 

comunidade, formação contínua e participação 

e dinamização de projectos.

– Ao definir os seus objectivos individuais,            

os docentes não devem considerar os itens que 

respeitam ao progresso dos resultados escolares 

e à redução do abandono escolar.

– Os objectivos individuais têm por referência     

os objectivos fixados no projecto educativo         

e no plano anual de actividades da escola e, 

eventualmente, no plano curricular de turma.

– Os objectivos individuais podem ser 

actualizados, por acordo com o avaliador,      

ao longo do ano lectivo.

II. FASE DE FIXAÇÃO DE OBJECTIVOS INDIVIDUAIS 

AVALIADOR

Analisar e validar os objectivos individuais 

apresentados pelos avaliados

– É exclusivamente ao presidente do conselho 

executivo (ou ao membro da direcção executiva 

em quem tenha sido delegada a competência 

de avaliação) que cabe receber e validar os 

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.

– Não obstante poderem ser actualizados, por 

iniciativa do avaliado ou do avaliador, todos      

os objectivos já entregues e validados podem 

manter-se, bastando que não sejam 

considerados os itens que respeitem a resultados 

e abandono escolares.

– Os calendários aprovados devem prever o prazo 

para a entrega de objectivos individuais. Nas 

situações em que esse prazo não seja cumprido, 

deve o director/presidente do conselho 

executivo notificar formalmente o professor 

desse incumprimento. 

– Nos termos da lei, quando exista falta de acordo 

no que respeita aos objectivos individuais, 

prevalece a posição do avaliador. Isto é, o 

director/presidente do conselho executivo pode 

estabelecer os objectivos dos avaliados, tendo 

por referência o projecto educativo e o plano 

anual de actividades da escola. 



06

AVALIADO

Agregar e sistematizar elementos relevantes 

relacionados com o desempenho 

– Durante o período avaliativo, os avaliados 

coligem elementos que considerem relevantes 

para a sua avaliação.

– A elaboração de porta-fólios ou dossiers      

com documentos de registo comprovativos    

das actividades ou evidências do trabalho 

desenvolvido é facultativa e deve obedecer         

a rigorosos critérios de pertinência, relevância   

e síntese, devendo evitar-se uma acumulação 

excessiva e desnecessária de evidências 

redundantes ou irrelevantes; Não é, pois, 

necessário agregar documentação que já exista 

nos registos da escola, como seja, por exemplo, 

a relativa a horários ou ao planeamento         

de aulas.

– Existe a possibilidade do pedido de acreditação 

de pós-graduações, mestrados e doutoramentos 

(ou de disciplinas dos mesmos) que não estejam 

ainda acreditados, pelo próprio professor 

interessado junto do Conselho Científico            

da Formação Contínua;

III. FASE DE OBSERVAÇÃO E REGISTO

AVALIADOR

Observar e registar o desempenho               

dos avaliados

– Durante todo o período avaliativo, os avaliadores 

apenas observam e registam. 

– A observação a cargo do presidente do conselho 

executivo/director incide sobre o cumprimento  

dos objectivos individuais previamente acordados 

e sobre aspectos funcionais como, por exemplo,  

a assiduidade e o cumprimento do serviço 

distribuído e o exercício de cargos.

– A observação a cargo do coordenador de 

departamento curricular incide sobre a observação 

de aulas e tem em conta o desempenho em sala 

de aula, a preparação e planeamento das aulas   

e a avaliação dos alunos.

– Os instrumentos em que os avaliadores registam  

a informação relevante para a avaliação           

de desempenho são elaborados pelas escolas,   

no âmbito da sua autonomia, e de acordo com  

as suas necessidades e características específicas.

– Deve ser tido em atenção que os instrumentos   

de registo, como o próprio nome indica, não são 

ferramentas de classificação. Assim, estes 

instrumentos devem ser elaborados de forma      

a permitir que os avaliadores registem notas sobre 

o desempenho dos avaliados, por referência aos 

parâmetros por cuja avaliação são responsáveis. 

Só na fase final da avaliação, ao preencherem as 

respectivas fichas de classificação, os avaliadores 

deverão traduzir em classificação os registos 

efectuados. 
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AVALIADO

Auto-avaliação 

A auto-avaliação é obrigatória e deve ser 

obrigatoriamente considerada pelos avaliadores.

A auto-avaliação, que tem por objectivo envolver  

o avaliado no processo de avaliação, visa a 

identificação de oportunidades de desenvolvimento 

profissional e de melhoria do grau de cumprimento 

dos objectivos individuais e concretiza-se através 

do preenchimento, pelo avaliado, de uma ficha 

própria a analisar pelos avaliadores. A ficha de 

auto-avaliação deverá ser preenchida e entregue 

aos avaliadores em momento anterior ao 

preenchimento, por estes, das fichas de avaliação.

IV. FASE DE CLASSIFICAÇÃO 

AVALIADOR

Preenchimento das fichas de classificação

– Os parâmetros (bem como os seus itens e 

subitens, caso sejam mantidos) são classificados 

exclusivamente através de menções qualitativas.

– Só para efeitos de cálculo da classificação final 

se faz a conversão das menções qualitativas, com 

base na seguinte escala: Excelente - 10; Muito 

Bom - 8; Bom - 7; Regular - 6; Insuficiente - 3.

– O cálculo da classificação final de cada ficha    

é feito com base na fórmula dela constante.

– Independentemente de existirem parâmetros que, 

por motivos alheios ao avaliado ou ao avaliador, 

não possam ser considerados, é sempre possível 

a obtenção de classificação máxima na ficha.

– As menções finais de Muito Bom e Excelente só 

podem ser atribuídas em cada ficha nas situações 

em que nenhum dos parâmetros tenha obtido 

classificação inferior a Bom.

– Não é necessário considerar as fórmulas          

de cálculo indicadas nas fichas, com excepção 

das previstas para a respectiva classificação final. 

– Quando um parâmetro está associado a um 

objectivo individual acordado, a classificação 

desse parâmetro resulta do grau de cumprimento 

do respectivo objectivo individual.

– Caso a escola opte por considerar o item A1 na 

ficha de avaliação de desempenho a preencher 

pelo presidente do conselho executivo,                

a classificação deve ser feita de acordo com        

a seguinte correspondência: A.1.1- Excelente; 

A.1.2 - Muito Bom; A.1.3 - Bom; A.1.4 - Regular; 

A.1.5 - Insuficiente.

– Para efeitos de determinação do grau de 

cumprimento do serviço lectivo, no Item A1       

da ficha, deverá ser tido em conta o disposto   

no artigo 103.º do ECD.

– O item A2 pretende avaliar a disponibilidade e 

o empenho do docente em garantir que as aulas 

previstas para as suas turmas são efectivamente 

dadas.

– Para este efeito, ao contrário do que acontece 

relativamente ao item A1, são objecto de 

apreciação todas as ausências, salvo quando     

o docente se encontre efectivamente em serviço 

(por exemplo, em visitas de estudo) ou no 

exercício do direito à greve.

– Para cálculo da pontuação de cada acção de 

formação contínua, é considerada a classificação 

obtida.
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AVALIADO AVALIADOR

– Para ser considerado para efeitos de avaliação, 

é necessário que o volume de formação/ano 

cumpra o mínimo previsto de 25 horas.

– Para efeitos de cálculo da pontuação final, é 

efectuada a média aritmética das classificações 

obtidas em cada uma das formações.

– Para efeitos de atribuição da menção qualitativa 

ao parâmetro relativo à formação contínua, deve 

ser aplicada a seguinte escala: = 9 - Excelente; 

8 a 8,9 - Muito Bom; 6,5-7,9 - Bom;                

5 a 6,4 - Regular; = 5 - Insuficiente.

– É alargada ao presente ano lectivo a garantia 

de que, para o pessoal docente contratado,       

a participação em acções de formação contínua 

só é considerada na avaliação se daí resultar 

benefício para a classificação global da ficha.

– As acções a considerar são validadas pelo 

presidente do conselho executivo, garantindo    

o cumprimento de um mínimo de 25 horas     

por ano e correspondendo a:

– Acções de formação contínua nas áreas 

prioritárias definidas pela escola;

– Acções de formação contínua na área 

das disciplinas leccionadas;

– Acções de formação contínua promovidas 

pelo ME;

– Acções de formação contínua acreditadas 

no âmbito das TIC e concluídas até      

ao final do ano escolar 2007/08;

– Acções de formação contínua que o 

presidente do conselho executivo considere 

relevantes para o desenvolvimento 

profissional do docente no quadro         

dos objectivos ou plano de formação     

da escola.

– Podem ser contabilizadas todas as acções 

de formação contínua acreditadas, desde 

que não tenham sido tomadas em 

consideração em anteriores avaliações.

– Considera-se que as acções de formação 

contínua em que não tenha sido 

atribuída classificação assumam, para 

efeitos de cálculo, a menção de Bom.
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V. FASE DE ATRIBUIÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DAS QUOTAS

– Nesta fase, efectua-se o preenchimento pelo(s) avaliador(es) da Ficha de Avaliação Global de Desempenho, 

com base na análise de todos os elementos disponíveis, do qual resulta uma proposta de avaliação.

– As propostas de menções qualitativas de Excelente, de Muito Bom e de Insuficiente são presentes à CCAD, 

para validação, quer no que respeita ao rigor e à coerência interna do processo, quer no que respeita ao 

cumprimento das quotas definidas.

– 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 Coordenação da Avaliação de Desempenho

• 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 

– Em cada grupo de docentes, pode ser sempre atribuída pelo menos uma menção qualitativa de Excelente e 

uma de Muito Bom, independentemente da dimensão do grupo de avaliados, uma vez que os arredondamentos 

são sempre efectuados por excesso. 

– Quando não exista nenhum avaliado com classificação correspondente a Excelente, a quota prevista para esta 

classificação pode acrescer à quota da menção Muito Bom. 

– Em caso de não validação das classificações propostas, a CCAD devolve a proposta aos avaliadores com    

as orientações que estes devem cumprir para assegurar posterior validação.

– Deve ser dado conhecimento ao avaliado da proposta de avaliação ao avaliado, podendo este requerer,       

no prazo de cinco dias úteis, uma entrevista individual. Caso esta não seja requerida ou caso o avaliado a ela 

não compareça sem justificação, a classificação proposta é considerada como tacitamente aceite pelo avaliado. 

– A classificação final é atribuída numa reunião conjunta de avaliadores.

– A comunicação ao avaliado da classificação final deverá efectuar-se por escrito e após a sua atribuição,      

de forma a garantir o indispensável direito a reclamação e recurso.

Fica concluído, desta forma, o processo de avaliação de desempenho docente, que, neste ciclo avaliativo,      

só terá efeitos positivos para a carreira dos docentes, uma vez que: 

• os professores com classificação negativa verão suspensos os efeitos na sua carreira, e terão 

uma nova oportunidade de avaliação;

• os professores que obtêm a classificação de Bom têm garantida a progressão na carreira, 

independentemente de restrições orçamentais ou da disponibilidade de lugares;

• os professores que são classificados com Muito Bom e Excelente têm um ritmo de progressão 

mais rápido e, no caso de obterem tais classificações em dois ciclos avaliativos consecutivos, 

terão direito a um prémio de desempenho.
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Diplomas

Decreto-Lei n.º 15/2007,             

19 de Janeiro

Decreto Regulamentar n.º 2/2008,  

de 10 de Janeiro (mantém-se    

em vigor naquilo que não            

é alterado pelo DR n.º11/2008,  

de 23 de Maio e pelo                

DR n.º 1-A/2009, de 5 de Janeiro)

Decreto Regulamentar               

n.º 11/2008, de 23 de Maio      

de 2008 (mantém-se em vigor 

naquilo que não é alterado pelo 

DR n.º 1-A/2009, de 5 de Janeiro)

Decreto Regulamentar                    

n.º 1-A/ 2009, de 5 de Janeiro

Despacho n.º 32 048/2008,

de 16 de Dezembro de 2008

Despacho n.º 20 131/2008,       

de 30 de Julho de 2008 (Alterado)

Despacho conjunto                    

n.º 31 996/2008,                          

de16 de Dezembro de 2008

Despacho n.º 16872/2008,         

de 23 de Junho de 2008 (Alterado)

(aguarda publicação)

Despacho n.º 32 047/2008,      

de 16 de Dezembro de 2008

Descrição do conteúdo

Aprova o estatuto da carreira dos educadores de infância e dos 

professores dos ensinos básico e secundário

Regulamenta o sistema de avaliação de desempenho do pessoal 

docente da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário.

Define o regime transitório de avaliação de desempenho do pessoal 

docente no biénio 2007/08 a 2008/09.

Estabelece o regime transitório de avaliação de desempenho              

de pessoal docente no 1.º ciclo de avaliação que decorre até 31      

de Dezembro de 2009.

Delegação de competências no âmbito da avaliação de desempenho 

do pessoal docente.

Determina as percentagens máximas para atribuição das menções 

qualitativas de Excelente e de Muito Bom em cada agrupamento       

de escolas ou escolas não agrupadas na sequência do procedimento 

da avaliação de desempenho de pessoal docente.

Altera o despacho n.º 20 131/2008.

Aprova os modelos de impressos das fichas de auto-avaliação              

e avaliação do desempenho do pessoal docente, bem como               

as ponderações dos parâmetros classificativos constantes das fichas  

de avaliação.

Altera o Despacho n.º 16872/2008, de 30 de Julho.

Altera o despacho n.º 19117/2008, que determina a organização    

do ano lectivo de 2008/2009, no que respeita à norma que determina 

melhores condições de trabalho para os professores avaliadores.
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