
  AGRUPAMENTO DE ESCOLAS de XXX 

Relatório de Auto - avaliação - 2010/2011 

 

 

Departamento _XXX_________________________ Grupo_XXX___ 

Nome_Fafe________________________________ NIF_XXX____ 

 

1-Autodiagnóstico ( realizada no início do procedimento de avaliação) 

Relacionar com  os domínios de avaliação e/ou funções /actividades especificas não enquadráveis nos domínios; inserção na 

vida da escola; objectivos individuais (facultativo). 

 

Desenvolvi a minha actividade docente com horário completo, leccionando as disciplinas de XXX, 

XXX e XXX nas seguintes turmas/anos: xxx, xxx, xxx e xxx. Realizei no início do ano lectivo um 

diagnóstico e caracterização dos alunos das várias turmas e determinei como objectivo individual 

proporcionar um ensino inclusivo, de cooperação e consolidado pela motivação e empenho de todos, 

tendo concebido práticas e materiais devidamente ajustados, o que se mostrou adequado e revelou ter 

alcançado elevado êxito. 

 

2-Descrição da actividade profissional 
Breve descrição da actividade profissional desenvolvida no período de avaliação; acções realizadas no âmbito do serviço 

lectivo e não lectivo e período de concretização dessas acções. 

 

Excelente. Concebi uma planificação cuidada das aulas, tendo em consideração o previsto na 

planificação anual e as especificidades diagnosticadas em cada turma. Tomei em conta as dificuldades 

manifestadas por alguns alunos, pelo que, quando necessário, elaborei planos de recuperação de 

módulos, incluindo a leccionação de aulas extra, nomeadamente à turma XXX. A articulação de 

objectivos, conteúdos e estratégias foi facilitada pelo recurso às tecnologias da informação e 

comunicação, nomeadamente pela utilização de uma plataforma Moodle em www.fafe.xxx,  destinada 

à divulgação de informação e interacção com os alunos, mesmo fora dos períodos escolares, no que se 

inclui o recurso ao correio electrónico. Sempre que possível e determinado adequado, sob uma 

supervisão atenta e concretizando a função de projecto colectivo, dirigi e auxiliei os alunos a 

desenvolveram materiais e recursos pedagógicos, com vista à melhoria da sua auto-estima e procura de 

autonomia. Foi gratificante observar a evolução das turmas ao longo do ano lectivo, quer pela crescente 

motivação, quer pelos resultados do seu empenho, tendo-se traduzido a superação de dificuldades na 

significativa melhoria dos resultados da avaliação. Assim, considero um êxito elevado dos processos, 

métodos e técnicas de ensino-aprendizagem que planifiquei, tanto pela sua diversificação e adequação, 

como pelos resultados obtidos. A integração em projectos de pesquisa colectivos, recorrendo às 

tecnologias da informação e comunicação, em que cada um detinha tarefas de interdependência, 

também se manifestou um procedimento pedagógico com resultados excelentes. Acompanhei alunos na 

Formação em Contexto de Trabalho, tendo especial cuidado nas questões relacionadas com a segurança 

e na integração nas empresas. 

Apresento em anexo o mapa de assiduidade. 

 

3-Contributo individual para os objectivos e metas do Agrupamento 
Contributo para a prossecução dos objectivos e metas no âmbito das actividades exercidas com apresentação de evidências 

sobre o seu desempenho e respectiva apreciação( ver alínea c; i) e ii) do anexo II do Despacho 14420/2010 de 15 de 



  AGRUPAMENTO DE ESCOLAS de XXX 

Setembro) 

 

Muito bom. Participei sempre em todas as reuniões para as quais fui convocado, tendo tido uma atitude 

de colaboração com os diversos órgãos, quer emitindo as minha opiniões relativamente às questões em 

análise, quer cumprindo as funções que me foram atribuídas, secretariando algumas reuniões e tendo 

elaborado actas ou participando noutras reuniões quando solicitado e projectos da escola. Tomei, além 

disso, uma atitude sempre solidária com todos os órgãos de gestão, procurando cumprir 

profissionalmente com todas as tarefas que me foram confiadas e primando pela obtenção dos 

objectivos superiormente planificados. Estive igualmente sempre disponível no âmbito das aulas de 

substituição e atento ao especificado, quer no Plano Anual de Actividades, quer no Regulamento 

Interno do Agrupamento. 

 

4-Análise pessoal da actividade lectiva e não lectiva 
Análise pessoal e balanço da actividade lectiva e não lectiva tendo como referencia os padrões de desempenho docente, os 

objectivos e metas fixadas no Projecto Educativo ,o plano anual de actividades e os objectivos individuais (se existirem). 

 

Excelente. Tenho um largo e diversificado conhecimento das TIC, desde a utilização das ferramentas 

mais usuais, como são a utilização das plataformas Moodle ou WordPress, até à gestão de ‘sites’ e 

conhecimento de linguagens de programação, incluindo C, HTML, PHP, Perl e CGI, e bases de dados, 

nomeadamente MySQL e SQL. Construí para os alunos o site www.fafe.xxx. Este trabalho foi realizado 

frequentemente com a participação dos alunos. Tenho ainda alguns conhecimentos noutras áreas, 

nomeadamente a robótica, que me esforço sempre por transmitir aos alunos. Estive sempre disponível 

para alunos e colegas, procurando manter com todos um relacionamento de respeito e entreajuda. 

 

5-Formação realizada 
Formação realizada e apreciação dos seus benefícios para a actividade lectiva e não lectiva ( identificação da desimgnação 

da formação, tipologia , duração e entidade formadora/ dinamizadora) 

 

Não integrei nenhuma acção de formação contínua por não estar nenhuma disponível na minha área, tal 

como pode ser consultado em http://www.site.poste.coiso.algures.axp.fafe. No entanto, preocupei-me 

em prosseguir a formação auto-didacta em robótica e iniciei em xxx. 

 

6-Necessidades de formação 
Identificação fundamentada das necessidades de formação para o desenvolvimento profissional. 

 

Considero alguma premência na implementação de acções de formação nas áreas da educação 

ambiental, nomeadamente nas tecnologias do desenvolvimento sustentado e tecnologias avançadas, 

especificamente robótica, mecatrónica, servomotores e pneumática. 

 

 

Data _28__/_Jun_/_2011_____ 

 


