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Dimensões Parâmetros Indicadores Pont.

Demonstra conhecimento científico, pedagógico e didático inerente à disciplina/área curricular.
7

Planifica o ensino de acordo com as finalidades e as aprendizagens previstas no currículo e rentabilização

dos meios e recursos disponíveis. 7
Integra a sua planificação no quadro dos vários níveis e âmbitos da decisão curricular, tendo em conta a

articulação vertical e horizontal, em conjunto com os pares. 7

Concebe e planifica estratégias adequadas aos diferentes alunos e contextos. 7

Planifica de forma integrada e coerente os vários tipos de avaliação. 7 7

Promove e gere processos de comunicação e interação entre os alunos. 7

Promove o respeito pelas regras de convivência e cidadania. 7 7

Demonstra conhecimento científico, pedagógico e didático inerente à disciplina/área curricular. 7
Desenvolve atividades de avaliação das aprendizagens para efeitos de diagnóstico, regulação do processo 

de ensino e avaliação e certificação de resultados. 7
Promove processos de autorregulação nos alunos que lhes permitam apreciar e melhorar os seus

desempenhos. 7

Aplica instrumentos adequados à monitorização da sua atividade. 7

Reorienta a planificação e o desenvolvimento do ensino de acordo com a apreciação realizada. 7 7

i) O cumprimento do serviço 

lectivo e não lectivo distribuído

Utiliza evidências na análise crítica do seu processo de ensino e formula hipóteses explicativas dos

resultados. 7 7

Participa na construção dos documentos orientadores da vida da escola. 7

Participa na conceção e uso de dispositivos de avaliação da escola. 7
Envolve-se em ações que visam a participação de pais e encarregados de educação e/ou outras

entidades da comunidade no desenvolvimento da escola. 7 7

Participa em projetos de investigação e inovação no quadro do projeto de escola. 7

Envolve-se em projetos e atividades da escola que visam o desenvolvimento da comunidade. 7
Envolve-se em projetos ou atividades de âmbito nacional e internacional que sejam relevantes para a

escola e/ou comunidade. 7 7

Desenvolve estratégias de aquisição e de atualização de conhecimento profissional (científico,

pedagógico e didáctico). 7
Analisa criticamente a sua ação, resultando em conhecimento profissional que mobiliza para a melhoria

das suas práticas. 7
Desenvolve o seu conhecimento profissional a partir do trabalho colaborativo com pares e nos órgãos da

escola. 7

Mobiliza o seu conhecimento adquirido para o desenvolvimento organizacional da escola. 7

Aplica o conhecimento adquirido na melhoria do trabalho colaborativo. 7 7
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iii. Dinamização de projetos de 

investigação, desenvolvimento e 

inovação educativa e sua 

correspondente avaliação.

i. Formação contínua e 

desenvolvimento profissional.

Formação 

contínua e 

desenvolvimento 

Profissional

iii. Processo de avaliação das 

aprendizagens dos alunos.

ii. Contributo para a realização 

dos objetivos e metas do projeto 

educativo e dos planos Anual e 

Plurianual de actividades.

Científico-

pedagógica

Participação na 

vida da escola e 

relação com a 

comunidade 

educativa

i. Preparação e organização das 

atividades letivas.

ii. Relação pedagógica com os 

alunos.


