
Avaliação do Desempenho Docente Ano Letivo 

2021/2022 

Orientações do Conselho Pedagógico, art.º 12.º do Dec. Reg. n.º 26/2012, de 21 de fevereiro 

 

______________________________________________________________________  
Pág. 11 / 11 

Agrupamento de Escolas de Arcozelo 
Rua da Fonte da Pia n.º527 | 4990-240 – Arcozelo PTL 

 

 

Proposta de Calendário: 

Fase 
Calendarização 

Integrados na Carreira Contratados 

Prazo para solicitação de observação de aulas * - Artigo 12º, 
ponto 2, alínea a). Despacho normativo 24/2012. 

Novembro e dezembro de 2021 e 
janeiro de 2022.  

Não podem solicitar. Artigo 
18º, ponto 7. 

Calendarização do período para observação de aulas 

Artigo 12º, ponto 2, alínea b). Despacho normativo 24/2012 

Até 12 de fevereiro de 2022.  

  
----------------------------------- 

Entrega do Projeto docente, do documento de registo de 
participação nas dimensões e do relatório de Autoavaliação, 
ao avaliador interno - (n.º3 do artigo 14.º). 

Até 14 de junho de 2022 
(docentes com avaliação Externa) 

Até 30 de junho de 2022 

Até 30 de junho de 2022 

Parecer do Avaliador externo sobre o relatório de 
autoavaliação 

Até 11 de julho de 2022 ----------------------------------- 

Apresentação à Secção de Avaliação das fichas de avaliação 
global e proposta de classificação final, pelos Avaliadores 
(alínea d) do n.º4 do artigo 21.º) 

Até 14 de julho de 2022 Até 14 de julho de 2022 

Atribuição da classificação final pela Secção de Avaliação 
(n.º2, alínea f), do artigo 12.º) 

Até 15 de julho de 2022 Até 15 de julho de 2022 

Reunião de articulação – Avaliador Externo/Avaliador 
Interno 

Até 14 de julho de 2022 ----------------------------------- 

Comunicação por escrito ao avaliado da Avaliação final, 
referindo a menção qualitativa e a classificação atribuída 
(n.º4, do artigo 22.º). 

Até 25 de julho de 2022 Até 25 de julho de 2022 

Apresentação de Reclamação escrita pelo avaliado (prazo de 
10 dias úteis - n.º 1 do artigo 24.º) 

Até 5 de agosto de 2022 Até 5 de agosto de 2022 

Apreciação e decisão da Reclamação (prazo máximo de 15 
dias úteis - n.º 2 do artigo 24.º) 

Até 26 de agosto de 2022 Até 26 de agosto de 2022 

Recurso – Apresentação de recurso ao presidente do 
Conselho Geral (10 dias úteis – n.º 1 do artigo 25.º). 

Até 16 de setembro de 2022 Até 16 de setembro de 2022 

Decisão do recurso (nos 20 dias úteis subsequentes - n.º3 do 
artigo 24.º). 

Até 7 de outubro de 2022 Até 7 de outubro de 2022 

 

Notas: 

* A observação de aulas é facultativa e realizada a pedido do interessado (Decreto Regulamentar n.º26/2012, de 21 de fevereiro).  

Obrigatório para: 

a) Docentes em período probatório; 
b) Docentes integrados nos 2º e 4º escalões da carreira docente; 
c) Para a atribuição da menção Excelente, em qualquer escalão; 
d) Docentes integrados na carreira que tenham obtido a menção de Insuficiente. 

 


