
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 2011/2012 
 

 
Identificação do avaliado e do Avaliador 

Nome do Avaliado:_____________________________________________ NIF: _____________ 

Departamento: _______________________________ Grupo de Recrutamento:_____________ 

 

Nome do Avaliador: ____________________________________________ NIF: _____________ 

Departamento: _________________________________ Cargo: __________________________ 

 
 

Condições de  avaliação 
 

1.Período em avaliação:  de __/__/____ a __/__/____      2. Com componente letiva:        SIM:         Não:  

2.Cumprimento do serviço:  

2.1- No ano: 100%____ entre 99.9% e 97% ___ entre 96,9% e 95% ___ menos de 95 % 

 

 
Avaliação 

A. Dimensão Cientifica e Pedagógica Pontuação 

A.1 Preparação e organização das atividades letivas  (A.1.1 + A. 1.2) 

A.1.1 Planificação do ensino de acordo com as finalidades e as aprendizagens previstas no 
currículo e rentabilização dos meios e recursos disponíveis.  

  

A.1.2 Conceção e planificação de estratégias adequadas aos diferentes alunos/crianças e 
contextos.  

  

A.2 Processo de avaliação das aprendizagens dos alunos (A.2.1+A.2.2+A.2.3) 

 

A.2.1 Regularidade da avaliação diagnóstica, formativa e sumativa das aprendizagens 
dos/as alunos/crianças  

  

A.2.2 Desenvolvimento de atividades de avaliação das aprendizagens para efeitos de 
diagnóstico, regulação do processo de ensino e avaliação certificação de resultados.  

  

A.2.3. Analisa e reflete sobre os resultados   
 Subtotal  

B. Participação na Escola e Relação com a Comunidade Educativa  

B.1 Contributo para a realização dos objetivos e metas do Projeto Educativo e dos 
Planos Anual e Plurianual de atividades  

(B.1.1+B.1.2) 

 

B.1.1 Envolvimento em projetos e atividades da escola que visam o desenvolvimento da 
comunidade.  

  

B.1.2 Envolvimento em ações que visam a participação de pais e encarregados de 
educação e/ou outras entidades da comunidade no desenvolvimento da escola.  

  

B.2 Participação nas estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica e 
nos órgãos de administração e gestão  

(B.2.1+B.2.2) 

B.2.1 Apresentação de propostas que contribuam para a melhoria do desempenho da 
escola.  

  

B.2.2 Contribuição para a eficácia das estruturas de coordenação educativa e supervisão 
pedagógica, dos órgãos de administração e gestão e de outras estruturas em que 
participe.  

  

 Subtotal  

C. Formação Continua e Desenvolvimento Profissional  

 Realizou formação, creditada ou não, ou investiu no seu desenvolvimento profissional 

de outra forma (cursos de especialização, mestrados ou outros), esclarecendo de que 

forma tal contribuiu para a melhoria da sua acção educativa 

 

 

 Realizou formação e não esclarece de que forma tal contribuiu para a melhoria da sua 

acção educativa. 

 

 Não realizou formação  

 Subtotal  

Classificação Final proposta (0,60*A+0,20*B+0,20*C)  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Comunicação da Proposta de Classificação Final 

 

Data: _____/ _____/ _____ 

 

Assinatura do Avaliador: 

_________________________________ 

Tomei conhecimento. 

 

Data: _____/ _____/ _____ 

Assinatura do avaliado: 

___________________________________ 

 
Avaliação Final do Desempenho 

 

1. Avaliação atribuída pela Secção de Avaliação de Desempenho Docente 
 

Classificação: __________________    Menção Qualitativa: ______________________ 

Fundamentação da avaliação: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

       __________________________________________________________________________________ 

       Data da reunião: ____ / _____ / ________ 

Assinaturas:  ____________________________    _____________________    ____________________ 

                      ____________________________       _____________________   

 
 

  Comunicação da Avaliação Final de desempenho     
 

Tomei conhecimento. 

Data: ____/ ____ /_____ 

Assinatura do Avaliado: ____________________________________________________ 

 

 
 


