
SÚMULA DA LEGISLAÇÃO SOBRE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOCENTE 
Um contributo para o esclarecimento das/dos colegas  do Agrupamento D. Sancho 

 
Portaria n.º 926/2010, de 20 de Setembro 
estabelece os procedimentos a adoptar sempre que, por força do exercício de cargos ou 
funções, não possa haver lugar à observação de aulas prevista no artigo 9.º do Decreto 
Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de Junho.  
 
No quadro do sistema de avaliação do desempenho consagrado no Decreto Regulamentar n.º 2/2010, 
de 23 de Junho, a referida observação de aulas compreende todas as situações em que se verifica 
uma interacção entre docente e crianças ou alunos, como sucede, nomeadamente, no âmbito do 
programa de intervenção precoce, no exercício de funções de professor bibliotecário ou, ainda, de 
funções docentes nos domínios da educação especial e da educação e formação de adultos. 
 
Conceito de observação de aulas 
Artigo 1º  
2 — Para os efeitos do disposto na presente portaria, entende -se por observação de aulas aquela 
que incide sobre o desempenho docente em contextos de ensino-aprendizagem através de 
efectiva interacção entre docente e criança ou aluno, incluindo as situações específicas dos 
professores bibliotecários e dos docentes de intervenção precoce, de apoio educativo, de educação 
especial e de formação de adultos. 
 
Despacho n.º 14420/2010, de 15 de Setembro 
 
8 — No ciclo de avaliação de 2009 -2011 o prazo para a apresentação facultativa do pedido de observação de aulas e de 
objectivos individuais termina em 31 de Outubro de 2010.  
 
ANEXO I Regras para a calendarização do procedimento  de avaliação do 
desempenho 
 
1 — A calendarização do procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente é da 
competência do director de cada agrupamento de escolas ou escola não agrupada, devendo 
respeitar os seguintes procedimentos e prazos máximos: 
a) Apresentação, facultativa, do pedido de observação de aulas — 31 de Outubro do 1.º ano do 
ciclo de avaliação; 
b) Apresentação, facultativa, de objectivos individuais — 31 de Outubro do 1.º ano do ciclo de 
avaliação; 
c) Entrega do relatório de auto -avaliação — 31 de Agosto do 2.º ano do ciclo de avaliação; 
d) Avaliação e comunicação da avaliação final ao avaliado — 21 de Outubro  do 2.º ano do ciclo 
de avaliação; 
e) Conclusão de todo o processo de avaliação do desempenho, incluindo eventuais reclamações e 
recursos — 31 de Dezembro do 2.º ano do ciclo de avaliação. 
 
3 — A calendarização é estabelecida após a audição da Comissão de Coordenação da Avaliação 
do Desempenho, de forma a garantir, em cada agrupamento de escolas ou escola não agrupada, o 
cumprimento do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 12.º do Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de 
Junho, bem como as regras aplicáveis à observação de aulas e ao disposto na portaria prevista no 
n.º 4 do artigo 9.º 
 
ANEXO II Regras e padrões de uniformização para a elaboração  do relatório de auto 
–avaliação 
 
1 — O relatório de auto -avaliação é um elemento essencial do procedimento de avaliação e a sua 
apresentação é obrigatória, devendo abordar necessariamente os seguintes aspectos: 
 

a) Autodiagnóstico realizado no início do procedimento de avaliação, tendo em 
consideração os domínios de avaliação e ou as funções ou actividades específicas não 

Comentário [ET1]: Da leitura desta 
portaria se depreende que a observação de 
aulas tem lugar em todas as situações 
profissionais em que o docente interage 
com alunos/crianças, não excluindo 
relatores e coordenadores de 
estabelecimento 

Comentário [ET2]: Da leitura deste 
ponto se depreeende a possibilidade de só 
haver aulas assistidas no 2º ano do biénio. 
Daí, e bem, a CCAD ter possibilitado aos 
docentes optarem por 2 ou 4 aulas 
assistidas ; 
O que a CCAD não explicitou foi se, por 
aula, entende 45 ou 90 minutos. 

Comentário [ET3]: À presente data, 29 
de Outubro de 2010, ainda não são 
conhecidas pelo corpo docente as regras 
aplicáveis à observação de aulas. 



enquadráveis nos domínios, bem como a inserção na vida da escola e, se for o caso, os 
objectivos individuais apresentados; 
 

b) Breve descrição da actividade profissional desenvolvida no período em avaliação, 
enunciando as acções exercidas no âmbito do serviço lectivo e não lectivo atribuído e os 
respectivos períodos de concretização; 
 
 

c) Contributo individual para a prossecução dos objectivos e metas da escola no âmbito 
das actividades exercidas, com apresentação de evidências sobre o seu desempenho e 
respectiva apreciação, nos seguintes termos: 
 

i) Para a avaliação de cada dimensão, e tendo por referência os respectivos domínios, o 
docente avaliado deverá mobilizar o mínimo de duas e o máximo de quatro 
evidências; 
 

ii)  A evidência inclui a identificação da actividade ou tarefa, o seu enquadramento no 
projecto educativo e planos anual e plurianual de escola, metodologias e 
estratégias, resultados obtidos, referindo, em cada evidência apresentada, a sua 
apreciação e, se for o caso, o respectivo grau de cumprimento face aos objectivos 
individuais apresentados; 
 

d) Análise pessoal e balanço sobre a actividade lectiva e não lectiva desenvolvida, tendo 
como elementos de referência os padrões de desempenho docente, os objectivos e metas 
fixados no projecto educativo e nos planos anual e plurianual de escola e, no caso de 
existirem, os objectivos individuais; 
 

e) Formação realizada e apreciação dos seus benefícios para a prática lectiva e não lectiva, 
com identificação da designação, tipologia e duração das actividades de formação e 
respectivas entidades formadoras ou dinamizadoras; 
 
 

f) Identificação fundamentada das necessidades de formação para o desenvolvimento 
profissional. 

 
 
2 — O relatório de auto‑avaliação deve ser redigido de forma clara, sucinta e objectiva, não 
podendo exceder seis páginas A4. 
 
3 — O avaliado deve juntar ao relatório  de auto‑avaliação os documentos relevantes para a 
avaliação do seu desempenho e que não constem do seu processo individual, designadamente: 
 

a) Documentos correspondentes às evidências referidas na alínea c) do n.º 1; 
 

b) Informação do responsável ou dirigente máximo do órgão, serviço ou organismo da 
Administração Pública ou outra entidade em que o docente exerceu funções, para além 
das desempenhadas no agrupamento de escolas ou escola não agrupada. 
 

4 — A Comissão de Coordenação da Avaliação do Desempenho de cada agrupamento de escolas 
ou escola não agrupada define se o relatório de auto‑avaliação se materializa em suporte de papel 
ou digital. 
 

Comentário [ET4]: Daqui se depreende 
que o professor não precisa de entregar 
cópias dos certificados da formação se 
estas se encontrarem no PI. 

Comentário [ET5]: É de ter em conta, 
por exemplo, funções na CPCJ, de Juíz 
Social, ou outras. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentário [ET6]: Campo 6. — 
Cumprimento do serviço prestado pelo 
avaliado, sendo considerado, no caso de 
docente com componente lectiva, o relativo 
ao serviço lectivo ou, no caso de docente 
sem componente  lectiva, o relativo a 
todo o serviço distribuído; para o 
cômputo das percentagens de 
cumprimento do serviço prestado é 
contabilizada a actividade registada no 
horário de trabalho, a permuta de 
serviço lectivo com outro docente bem 
como as ausências equiparadas 
a prestação de serviço docente efectivo, 
nos termos do artigo 103.º ECD; 

Comentário [ET7]: expressa na escala 
de 1 a 10 

Comentário [ET8]: «Desenvolvimento 
do ensino e da aprendizagem» 
tem ponderação de 2; 

Comentário [ET9]: A dimensão 
«Desenvolvimento do ensino e da 
aprendizagem» é avaliada desde que o 
docente desenvolva interacção em contexto 
de ensino‑aprendizagem ou formação com 
crianças, alunos ou formandos 

Comentário [ET10]: «Realização das 
actividades lectivas» e «Relação 
pedagógica com os alunos» apenas são 
avaliados no caso de ter havido observação 
de aulas 

Comentário [ET11]: «Função ou 
actividade exercida não enquadrável nos 
domínios anteriores» só é preenchido no 
caso de o avaliado exercer funções de 
coordenador de departamento curricular 
ou de relator, ou no caso de desempenhar 
funções em órgãos, serviços e organismos 
da Administração Pública ou outras 
entidades, para além das exercidas na 
escola. Na avaliação do coordenador de 
departamento curricular é considerado o 
exercício da actividade de coordenação, 
incluindo a sua apreciação realizada 
pelos docentes do respectivo 
departamento, que não pode exceder 10 
%, bem como o exercício da actividade 
de avaliação de docentes; 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decreto Regulamentar n.º 2/2010 de 23 de Junho 
 
regulamenta o sistema de avaliação do desempenho do pessoal docente estabelecido no 
Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e 
Secundário 
 
 
Elementos de referência (artigo 7º) 
 

a) Os padrões de desempenho docente estabelecidos a nível nacional, sob proposta do 
conselho científico para a avaliação de professores; 
 

b) Os objectivos e as metas fixados no projecto educativo e nos planos anual e plurianual 
de actividades do agrupamento de escolas ou da escola não agrupada; 

 
c) Os objectivos individuais, facultativos, que fixem o contributo do avaliado para os 

objectivos e as metas referidos na alínea anterior ou para áreas relevantes do seu 
desenvolvimento profissional. 

Comentário [ET12]: o avaliado toma 
conhecimento, após a aposição da data e 
assinatura por parte do avaliador. 

Comentário [ET13]: f) A pontuação 
total é determinada: 
i) Pela média aritmética ponderada das 
pontuações atribuídas aos domínios 
avaliados, arredondada às milésimas,  
ii) Pela média aritmética simples das 
pontuações atribuídas aos domínios 
avaliados, arredondada às milésimas, 
sempre que, por força das funções 
exercidas, o docente não puder ser avaliado 
na dimensão «Desenvolvimento do ensino e 
da aprendizagem»; 
g) A «Proposta de classificação final», 
arredondada às décimas, tem de garantir 
o cumprimento das percentagens 
máximas estabelecidas para a atribuição 
das menções de Excelente e Muito bom e a 
correspondência total entre a menção 
qualitativa e o respectivo intervalo de 
classificação, tendo ainda em consideração 
que sempre que o docente não seja avaliado 
na dimensão «Desenvolvimento do ensino e 
da aprendizagem» ou nos domínios 
«Realização das actividades lectivas» e 
«Relação pedagógica com os alunos», a 
proposta de classificação final não pode 
exceder 7,9; 
 
 ... [1]

Comentário [ET14]: h) A atribuição 
das menções qualitativas de Excelente e de 
Muito bom depende do cumprimento, 
respectivamente, de 100 % ou de entre 97 
% e 99,9 % do serviço lectivo em cada 
ano do ciclo de avaliação. A atribuição da 
menção qualitativa de Bom está dependente 
do cumprimento de um mínimo de 95 % 
do serviço lectivo atribuído em cada do 
ano do ciclo. 
As referências a serviço lectivo, no caso de 
docentes sem componente lectiva, 
consideram‑se feitas ao serviço distribuído. 
 

Comentário [ET15]: No campo 1, são 
averbadas a classificação final e a menção 
qualitativa atribuídas pelo júri de avaliação, 
bem como a respectiva fundamentação. 
 
Quando seja atribuída a menção de 
Excelente, a fundamentação tem 
obrigatoriamente de especificar os 
contributos relevantes proporcionados 
pelo avaliado para o sucesso escolar dos 
alunos e para a qualidade das suas 
aprendizagens. São apostas as assinaturas 
de todos os membros do júri, com 
indicação da data da reunião; ... [2]

Comentário [ET16]: As metas do PE 
são referência, mas os objectivos devem 
referir, em concreto, o que se propõe o 
avaliado a fazer para contribuir para as 
metas do PE. Ao formular os seus 
objectivos, o docente deve ser o mais 
objectivo possível sobre o que 
concretamente se propõe fazer. Embora se 
peçam somente os objectivos, deve estar 
claro para o avaliador e o avaliado – com 
possibilidade de apresentação de 
evidências/testemunhos/indicadores de ... [3]



 

 
 
Objectivos (artigo 8º) 
 
1 — A apresentação de objectivos individuais tem carácter facultativo e corresponde à 
formulação, pelos docentes interessados, de uma proposta que permita, no final do ciclo de 
avaliação, melhor aferir o respectivo contributo para a concretização dos objectivos constantes da 
alínea b) do artigo anterior ou para áreas relevantes do seu desenvolvimento profissional.  
 
 
2 — Os objectivos individuais são propostos pelo avaliado ao director do agrupamento de escolas 
ou escola não agrupada, considerando -se tacitamente aceites se, no prazo de 15 dias úteis a 
contar da sua entrega, o director não der qualquer indicação em contrário. 
 
4 — Sempre que sejam apresentados objectivos individuais, estes constituem referência da auto 
-avaliação e da avaliação final.  
 
 
 
Observação de aulas (Artigo 9.º) 
 
1 — A observação de aulas é facultativa, só tendo lugar a requerimento dos interessados, sem 
prejuízo do disposto no número seguinte. 
2 — A observação de aulas constitui condição necessária para: 
a) Obtenção das menções qualitativas de Muito bom e Excelente; 
b) Progressão aos 3.º e 5.º escalões da carreira, nos termos estabelecidos no n.º 3 do artigo 37.º do 
ECD. 
 
3 — A observação abrange, pelo menos, duas aulas leccionadas pelo avaliado em cada ano lectivo. 
 
4 — Para efeitos do disposto no n.º 2, os procedimentos a adoptar sempre que, por força do exercício 
de cargos ou funções, não possa haver lugar a observação de aulas, são os estabelecidos por portaria 
conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da Administração Pública e da 
educação. 
 
 
Instrumentos de registo (Artigo 10.º) 
 
1 — Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º, deve ser recolhida, em cada ano lectivo, toda a 
informação que for considerada relevante para efeitos da avaliação do desempenho. 
 
2 — Os instrumentos de registo da informação referida no número anterior são aprovados pelo 
conselho pedagógico do agrupamento de escolas ou escola não agrupada, tendo em conta os 
padrões de desempenho docente e as orientações do conselho científico para a avaliação de 
professores. 
 
3 — Sem prejuízo da existência de cópias na posse dos avaliadores ou em arquivos de segurança, os 
originais dos instrumentos de registo são arquivados, logo que preenchidos, no processo 
individual do docente, tendo este livre acesso aos mesmos. 
 
 
 
 
 
 

Comentário [ET17]: De acordo com o 
CPA,  a rejeição dos objectivos deve ser 
formalizada e fundamentada por escrito. 

Comentário [ET18]: A lei não refere 
esta referência como exclusiva. Isto 
significa que continuam a verificar-se as 3 
referências (artigo 7º) 

Comentário [ET19]: Para quem está 
no 2º ou 4º escalão e pretende progredir 
na carreira – um dia – as aulas assistidas 
são obrigatórias (mas devem ser 
requeridas pelo interessado). 
Os docentes nas outras situações só 
podem aspirar a M. Bom ou Excelente se 
tiverem aulas assisitidas.  

Comentário [ET20]: Para 2009/2011, 
ver Despacho 14420/2010, número 8 

Comentário [ET21]: Esta situação não 
se aplica aos docentes em exercícios de 
funções com interacção com crianças ou 
alunos / Diz respeito aos titulares de 
órgãos de gestão, situação de mobilidade 
noutros serviços ou licença sabática ou 
equiparação a bolseiros. 

Comentário [ET22]: Este artigo fixa a 
periodicidade de 2 anos do ciclo avaliativo 

Comentário [ET23]: A ficha de 
avaliação final é do ME. Não carece de 
aprovação do CP. Já os instrumentos que 
forem criados para, por exemplo, registar a 
avaliação das aulas observadas tem de ser 
aprovado em CP; ou qualquer outro 
instrumento que pese na avaliação do 
docente como é o caso de uma estrutura 
modelo para o portfolio (a ser obrigatório) 



Avaliado (Artigo 11.º) 
 
— Constituem deveres do docente proceder à respectiva auto -avaliação, como garantia do 
envolvimento activo e co -responsabilização no processo avaliativo, e melhorar o seu desempenho 
em função da informação recolhida durante o processo de avaliação. 
 
3 — É garantido ao docente o conhecimento de todos os elementos que compõem o procedimento 
de avaliação do desempenho. 
 
4 — É garantido ao avaliado o direito de reclamação e recurso. 
 
 
Comissão de coordenação da avaliação do desempenho (Artigo 12.º) 
 
1 — Em cada agrupamento de escolas ou escola não agrupada a avaliação do desempenho do 
pessoal docente é coordenada e directamente acompanhada por uma comissão de coordenação 
constituída no âmbito do conselho pedagógico e na qual deve ser assegurada a representação 
dos níveis de ensino existentes no agrupamento de escolas ou escola não agrupada. 
 
2 — A comissão de coordenação da avaliação do desempenho tem a seguinte composição: 
 

a) Presidente do conselho pedagógico, que preside; 
 

b) Três outros docentes do conselho pedagógico, eleitos de entre os respectivos membros. 
 
 

3 — Compete à comissão de coordenação da avaliação do desempenho: 
 
a) Assegurar a aplicação objectiva e coerente do sistema de avaliação do desempenho, 
designadamente tomando em consideração o projecto educativo e os planos anual e plurianual de 
actividades, bem como as especificidades do agrupamento de escolas ou da escola não agrupada, e 
tendo em conta as orientações do conselho científico para a avaliação de professores; 
 
 
c) Elaborar a proposta dos instrumentos de registo a que se refere o artigo 10.º; 

 
c) Assegurar o respeito pela aplicação das percentagens máximas fixadas nos termos dos n.os 4 e 
5 do artigo 21.º do presente decreto regulamentar e o cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 
46.º do ECD. 
4 — Para efeitos do disposto na alínea c) do número anterior, a comissão de coordenação da 
avaliação do desempenho deve transmitir a todos os relatores as orientações adequadas a fim de 
garantir que as propostas de avaliação final respeitem as referidas percentagens. 
 
Júri de avaliação (Artigo 13.º) 
 
1 — A avaliação do desempenho do pessoal docente compete a um júri de avaliação composto pelos 
membros da comissão de coordenação da avaliação do desempenho e por um relator, 
designado pelo coordenador do departamento curricular a que pertença o docente avaliado. 
 
2 — O coordenador do departamento curricular coordena e supervisiona o trabalho 
desenvolvido pelos relatores do seu departamento. 
 
3 — A escolha do relator deve obedecer aos seguintes critérios: 
 

a) Pertencer ao mesmo grupo de recrutamento do avaliado e ter posicionamento na 
carreira e grau académico iguais ou superiores ao deste, sempre que possível; 
 

Comentário [ET24]: Por níveis de 
ensino, há a considerar : educação pré-
escolar, 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo 



b) Ser, preferencialmente, detentor de formação especializada em avaliação do 
desempenho. 

 
 
4 — Quando se trate da avaliação de docente com posicionamento mais elevado na carreira, o 
relator é o próprio coordenador do respectivo departamento, desde que pertença ao mesmo 
grupo de recrutamento, ou, quando não seja o caso, o docente do mesmo grupo de recrutamento 
com posicionamento na carreira mais próximo do do avaliado. 
 
5 — Compete ao júri de avaliação: 
 

a) Proceder à atribuição fundamentada da classificação final a cada avaliado, sob proposta 
do relator; 
 

b) Emitir recomendações destinadas à melhoria da prática pedagógica e à qualificação do 
desempenho profissional dos avaliados; 

 
c) Aprovar o programa de formação para os docentes aos quais seja atribuída a menção de 

Regular ou Insuficiente; 
 

d) Apreciar e decidir as reclamações. 
 
6 — As decisões do júri de avaliação são tomadas por maioria simples. 
 
 
 
Relator (Artigo 14.º) 
 
1 — O relator é o membro do júri de avaliação responsável pelo acompanhamento do processo de 
desenvolvimento profissional do avaliado, com quem deve manter uma interacção permanente, 
tendo em vista potenciar a dimensão formativa da avaliação do desempenho. 
 
2 — Compete ao relator: 
 

a) Prestar ao avaliado o apoio que se mostre necessário ao longo do processo de avaliação, 
nomeadamente no que se refere à identificação das suas necessidades de formação; 

 
b) Proceder à observação de aulas, sempre que a ela haja lugar, efectuar o respectivo registo 

e partilhar com o avaliado, numa perspectiva formativa, a sua apreciação sobre as 
aulas observadas; 

 
c) Apreciar o relatório de auto -avaliação e assegurar a realização de uma entrevista 

individual ao avaliado, quando este a requeira, nos termos do artigo 19.º; 
 
 

e) Apresentar ao júri de avaliação uma ficha de avaliação global, que inclui uma proposta 
de classificação final; 
 

f) Submeter ao júri de avaliação, apreciando proposta do avaliado, a aprovação autónoma de 
um programa de formação, sempre que proponha a classificação de Regular ou 
Insuficiente, cujo cumprimento é ponderado no ciclo de avaliação seguinte. 

 
3 — Os relatores que não exerçam em exclusividade as funções referidas no n.º 6 do artigo 35.º do 
ECD beneficiam da redução de um tempo lectivo por cada três docentes em avaliação. 
 
 
 



Documentos do processo de avaliação (Artigo 16.º) 
 
1 — O processo de avaliação é constituído pelos seguintes documentos obrigatórios: 
 

a) Relatório de auto -avaliação; 
 

b) Ficha de avaliação global. 
 
 
2 — Integra ainda o processo de avaliação o documento de registo de observação de aulas, nos 
casos em que a ela haja lugar. 
 
 
Auto –avaliação (Artigo 17.º) 
 
1 — A auto -avaliação tem como objectivo envolver o docente no processo de avaliação, 
promovendo a reflexão sobre a sua prática docente, desenvolvimento profissional e condições de 
melhoria do desempenho. 
 
2 — A auto -avaliação é obrigatória  e concretiza -se através da elaboração de um relatório a 
entregar ao relator em momento anterior ao preenchimento, por este, da proposta de ficha de 
avaliação global. 
 
3 — O relatório de auto -avaliação constitui elemento essencial a considerar na avaliação do 
desempenho, e a sua elaboração deve observar as regras simplificadas e os padrões de 
uniformização definidos por despacho do membro do Governo responsável pela área da educação. 
 
4 — O relatório de auto -avaliação aborda, necessariamente, os seguintes aspectos: 
 

a) Autodiagnóstico realizado no início do procedimento de avaliação; 
 

b) Breve descrição da actividade profissional desenvolvida no período em avaliação; 
 

c) Contributo  do docente para a prossecução dos objectivos e metas da escola; 
 

d) Análise pessoal e balanço sobre as actividades lectivas e não lectivas desenvolvidas, 
tendo em conta os elementos de referência previstos no artigo 7.º; 

 
d) Formação realizada e seus benefícios para a prática lectiva e não lectiva do docente; 

 
e) Identificação de necessidades de formação para o desenvolvimento profissional. 

 
5 — O relatório é acompanhado, em anexo, dos documentos relevantes para a apreciação do 
desempenho do docente que não constem no seu processo individual. 
 
6 — Nos casos em que o docente exerça funções em órgãos, serviços e organismos da 
Administração Pública, em regime de acumulação com as desempenhadas no agrupamento de 
escolas ou escola não agrupada, o relatório é obrigatoriamente acompanhado de uma informação do 
respectivo responsável ou dirigente máximo sobre aquele exercício de funções. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentário [ET25]: Daqui se 
depreende que o documento de registo de 
observação de aulas não é obrigatório, a 
menos que a CCAD apresente uma 
proposta a aprovar em CP. 

Comentário [ET26]: Despacho 
14420/2010 

Comentário [ET27]: Dimensões de 
avaliação, padrões de desempenho e 
objectivos e metas do PE ou PAPA 

Comentário [ET28]: Equipas de apoio 
às escolas, CPCJ, juiz social, autarquias, p. 
ex. 



Apreciação realizada pelo relator (Artigo 18.º) 
 
1 — O relator aprecia o relatório de auto -avaliação, ponderando o respectivo conteúdo no sentido 
de uma avaliação objectiva do desempenho do docente no ciclo de avaliação artigo 7.º, com vista à 
determinação do respectivo grau de cumprimento. 
 
2 — No caso de ter havido lugar a observação de aulas, o relator também a pondera, bem como 
o resultado da apreciação conjunta efectuada com o avaliado sobre as aulas observadas. 
 
3 — São igualmente consideradas, em função do seu contributo para a melhoria do desempenho 
profissional, todas as acções de formação contínua acreditadas, independentemente do ano da 
sua realização, desde que não tenham sido consideradas em anteriores avaliações do 
desempenho, bem como outras actividades de formação. 
 
4 — Nos casos previstos no n.º 6 do artigo anterior, a apreciação feita pelo relator pondera, ainda, a 
informação aí referida. 
 
5 — A apreciação é registada na ficha de avaliação global, da qual consta a proposta do relator 
de pontuação dos diversos domínios de avaliação, bem como de classificação final. 
 
6 — A proposta de classificação final referida no número anterior é comunicada pelo relator, por 
escrito, ao avaliado. 
 
Entrevista individual (Artigo 19.º) 
 
1 — Recebida a comunicação referida no n.º 5 do artigo anterior, o avaliado dispõe de cinco dias 
úteis para requerer, por escrito, a realização de uma entrevista individual com o relator, para 
apreciação conjunta dos elementos do processo de avaliação referidos no artigo 16.º 
 
2 — No caso de não ser requerida a entrevista individual, ou quando o avaliado a ela não 
comparecer sem motivo justificado, considera -se tacitamente aceite por este a classificação 
proposta. 
 
 
Avaliação dos docentes em regime de contrato (Artigo 26.º) 
 
 
1 — A avaliação do pessoal docente contratado realiza -se no final do período de vigência do 
respectivo contrato e antes da sua eventual renovação, desde que tenha prestado serviço docente 
efectivo, em qualquer das modalidades de contrato, durante, pelo menos, seis meses consecutivos 
no mesmo agrupamento de escolas ou escola não agrupada. 
 
2 — Podem, ainda, ser avaliados, desde que o requeiram, os docentes contratados que tenham 
prestado serviço efectivo, em qualquer das modalidades de contrato, entre, pelo menos, 30 dias e 
seis meses consecutivos no mesmo agrupamento de escolas ou escola não agrupada. 
 
3 — Os procedimentos de auto -avaliação e de avaliação são promovidos, pelo menos, cinco 
dias antes do termo do respectivo contrato. 
 
 
Avaliação de técnicos especializados (Artigo 27.º) 
São dispensados (…) a menos que o requeiram(…) 
 
 
 
 
 
 

Comentário [ET29]: Isto significa que 
nenhum avaliado poderá reclamar da 
classificação se não requerer entrevista, 
nos termos da lei. 

Comentário [ET30]: Isto significa que 
poderemos ter procedimentos de avaliação 
a partir de Outubro de cada ano lectivo se, 
por hipótese, algum docente que o 
requeira termine um contrato de 30 dias 
iniciado em Setembro. 



Avaliação de docentes com funções de coordenação (Artigo 28.º) 
 
 
1 — As funções exercidas pelo coordenador do departamento curricular são avaliadas pelo director 
do agrupamento de escolas ou escola não agrupada onde o avaliado presta funções, sendo 
ponderados: 

a) Os domínios de avaliação previstos no artigo 45.º do ECD, com excepção da qualidade 
científica do trabalho a que se refere o n.º 2; 
 

b) O exercício da actividade de coordenação; 
 

c) O exercício da actividade de avaliação dos docentes. 
 
2 — Deve ser considerada na avaliação do coordenador do departamento curricular a apreciação 
realizada pelos docentes do correspondente departamento quanto ao exercício da actividade de 
coordenação, com o limite máximo de ponderação de 10 %. 
 
 
Avaliação dos relatores (Artigo 29.º) 
 
Os relatores são avaliados pelo coordenador de departamento curricular a que pertençam, sendo 
ponderados os domínios de avaliação previstos no artigo 45.º do ECD, com excepção da 
qualidade científica do trabalho a que se refere o n.º 2, e o exercício da actividade de avaliação 
dos docentes. 
 
 
 
Divulgação  (Artigo 33.º) 
 
Após a conclusão do processo de avaliação, são divulgados na escola os resultados globais da 
avaliação do desempenho, por menção qualitativa, mediante informação não nominativa, bem 
como o número de docentes não sujeitos a avaliação do desempenho. 
 
 

Comentário [ET31]: “2 — A dimensão 
da avaliação referida na alínea b) 
do n.º 2 do artigo 42.º aprecia o contributo e 
a qualidade científico -pedagógica do 
trabalho desenvolvido pelo docente, tendo 
em conta os seguintes domínios: 
a) Preparação e organização das 
actividades lectivas; 
b) Realização das actividades lectivas; 
c) Relação pedagógica com os alunos; 
d) Processo de avaliação das 
aprendizagens dos alunos” 
 
ISTO SIGNIFICA QUE SÓ NÃO É 
AVALIADA A QUALIDADE 
CIENTÍFICA (, ASPECTOS 
PROGRAMÁTICOS E ESPECÍFICOS 
DO CURRÍCULO 
/PROGRAMA/DIDÁCTICA)  

Comentário [ET32]: Isto só ocorre no 
final do ano civil do 2º ano do ciclo de 
avaliação, após apreciação de recurso, se 
os houver. 
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f) A pontuação total é determinada: 
i) Pela média aritmética ponderada das pontuações atribuídas aos domínios avaliados, arredondada às milésimas,  
ii ) Pela média aritmética simples das pontuações atribuídas aos domínios avaliados, arredondada às milésimas, sempre que, 
por força das funções exercidas, o docente não puder ser avaliado na dimensão «Desenvolvimento do ensino e da 
aprendizagem»; 
g) A «Proposta de classificação final», arredondada às décimas, tem de garantir o cumprimento das percentagens 
máximas estabelecidas para a atribuição das menções de Excelente e Muito bom e a correspondência total entre a 
menção qualitativa e o respectivo intervalo de classificação, tendo ainda em consideração que sempre que o docente não 
seja avaliado na dimensão «Desenvolvimento do ensino e da aprendizagem» ou nos domínios «Realização das actividades 
lectivas» e «Relação pedagógica com os alunos», a proposta de classificação final não pode exceder 7,9; 
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No campo 1, são averbadas a classificação final e a menção qualitativa atribuídas pelo júri de avaliação, bem como a 
respectiva fundamentação. 
 
Quando seja atribuída a menção de Excelente, a fundamentação tem obrigatoriamente de especificar os contributos 
relevantes proporcionados pelo avaliado para o sucesso escolar dos alunos e para a qualidade das suas 
aprendizagens. São apostas as assinaturas de todos os membros do júri, com indicação da data da reunião; 
 
O campo 2 é preenchido apenas no caso de avaliação de coordenador de departamento curricular ou de relator e nele são 
averbadas a classificação final e a menção qualitativa atribuídas pelo avaliador, bem como a respectiva fundamentação, 
sendo datado e assinado. 
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As metas do PE são referência, mas os objectivos devem referir, em concreto, o que se propõe o 
avaliado a fazer para contribuir para as metas do PE. Ao formular os seus objectivos, o docente deve ser 
o mais objectivo possível sobre o que concretamente se propõe fazer. Embora se peçam somente os 
objectivos, deve estar claro para o avaliador e o avaliado – com possibilidade de apresentação de 
evidências/testemunhos/indicadores de que o docente efectivamente contribuiu para os objectivos e 
metas do PE. 

Se os objectivos e metas do PE não reflectem as áreas relevantes do seu desenvolvimento profissional 
(tendo em conta a disciplina que lecciona, as funções que desempenha ou os projectos de investigação 
em que está envolvido, p. ex.) 

Os objectivos a apresentar devem  referir o que profissionalmente o docente se propõe conseguir fazer 
(neste caso é importante ter em conta as dimensões da avaliação de e os perfis de desempenho. 

Nota: nada na lei limita o docente à exclusividade dos métodos quantitativos. O que é importante é ser 
claro e concreto no que se propõe conseguir fazer. É mensurável  ou  observável. 

 

 


