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A fim de esclarecer o procedimento especial de avaliação do desempenho docente, 

transmitem-se as seguintes orientações: 

1. Avaliados 

 Docentes posicionados no 8.º, 9.º e 10.º escalões da carreira docente; 

 Docentes que exerçam as funções de subdiretor, adjunto, assessor de 

direção, coordenador de departamento curricular e avaliador por este 

designado. 

 

Nota importante: Os docentes posicionados no 8.º escalão da carreira docente não 

estão incluídos neste regime enquanto não obtiverem uma classificação de, pelo 

menos, Bom, ao abrigo do Decreto Regulamentar n.º26/2012 de 21 de fevereiro.  

 

 

2. Formato do relatório de autoavaliação (não vinculativo) 

 O relatório de autoavaliação é entregue no final do ano escolar anterior 

ao do fim do ciclo avaliativo; 

 O relatório de autoavaliação terá, no máximo, 6 páginas A4, com letra  

Arial Narrow, tamanho aconselhável 12 (e nunca inferior a 11) e 

espaçamento de 1,15; 

 Os relatórios de autoavaliação serão entregues nos serviços 

administrativos pelos docentes contra recibo de quitação; 

 A não entrega do relatório de autoavaliação por motivo injustificado nos 

termos do ECD, implica a não contagem do tempo de serviço do ano 

escolar em causa, para efeitos de progressão na carreira docente.   

 
3. Calendário 

 Os relatórios de autoavaliação devem ser entregues até ao dia 

30/06/2022. 
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4. Domínios avaliados 

 Após parecer emitido pela SADD, o relatório é avaliado pelo Diretor, 

considerando apenas as dimensões “Participação na vida da escola e 

relação com a comunidade” e “Formação contínua e desenvolvimento 

profissional”. (n.º5 do artigo 27.º do Decreto Regulamentar n.º26/2012, 

de 21 de fevereiro) 

 

 

5. Obtenção da classificação de Excelente e Muito Bom  

 Não é possível a obtenção da classificação de Excelente e Muito Bom pelo 

regime especial de avaliação do desempenho, apenas pelo regime geral 

de avaliação do desempenho (requerimento “pedido de avaliação no 

regime geral”). (n.º7 do artigo 27.º do Decreto Regulamentar n.º26/2012, 

de 21 de fevereiro) 
 
 

6. Formação 
 

 Os docentes posicionados no 10º escalão deverão apresentar 25 horas de 
formação acreditada (equivalente à formação exigida no 5º escalão).  

 Todos os docentes serão avaliados neste domínio. 

 O avaliador interno avaliará o domínio da “Formação contínua e 
desenvolvimento profissional”, com base nos cinco indicadores a ele 
associados. 

 Para efeitos de SADD será considerada toda a formação realizada pelo 
docente durante a permanência no escalão e que ainda não tenha sido 
considerada em nenhum processo de avaliação, nos seguintes termos e até 
ao limite de 10 pontos: 

 
Na Dimensão “Formação contínua e desenvolvimento Profissional – C1; C2;C3; C4; 
C5) ” será considerada a formação acreditada pelo Conselho Científico da Formação 
Contínua, realizada durante o ciclo avaliativo, que esteja diretamente direcionada à 
área científica do docente, bem como a formação transversal ao exercício da profissão 
(âmbito da TIC, Educação sexual…) – até ao limite de 1 ponto por cada 25 horas. 

 

 Será considerada toda a formação promovida pelo AEA – até ao limite de 0,5 

pontos por cada módulo de 4 horas.  

 Será considerada a participação do docente em Encontros, Congressos e outros 

eventos que, manifestamente contribuam para os indicadores C.1.1 e C.1.2 – 0,25 

por cada evento. 

 A formação promovida por docentes do AEA será pontuada nos indicadores C.1.3, 

C.1.4 e C.1.5, com base no número de horas de formação por si promovida - até 

ao limite de 1,0 ponto por cada módulo de 4 horas.  
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Nota: o indicador C1 será pontuado, por norma, com 6,5 pontos para todos os 

docentes que cumulativamente:  

 

►Tenham participado de forma assertiva nas reuniões de departamento 

curricular e nos grupos de trabalho que integraram. 

►Tenham partilhado conhecimentos, experiências, materiais e instrumentos 

de trabalho com os pares.  

 

7. Dispensa da avaliação de desempenho 

 “Os docentes que reúnam os requisitos legais para a aposentação, 

incluindo para a aposentação antecipada, durante o ciclo avaliativo e a 

tenham efetivamente requerido nos termos legais podem solicitar a 

dispensa da avaliação do desempenho”. (n.º9 do artigo 27.º do Decreto 

Regulamentar n.º26/2012, de 21 de fevereiro) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Arcozelo, 22 de dezembro de 2021  

 

O Diretor 

 


