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FICHA DE REGISTO E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOCENTE 

Avaliação Interna 

 
1 – Docente em avaliação 

Nome:____________________________________________  Grupo de Recrutamento _________ 

Situação do docente:  Quadro A/E        Contratado        Outra situação:  

 Qual?:________________________________________ 

 

2- Avaliador interno 

Nome:____________________________________________  Grupo de Recrutamento _________ 

Condição do avaliador: avaliador designado        Coordenador de Departamento         Diretor:  

 

3-  Condições de avaliação 

1. Período de avaliação:  de____/_____/______     até _____/_____/_______. 

 

2. Atividade profissional: noutro estabelecimento de ensino: sim   não:  

    Qual: _____________________________________________________ 

 

4- Avaliação (classificações com arredondamento às décimas)  

A - DIMENSÃO CIENTÍFICA-PEDAGÓGICA (60%)  

PARÂMETRO A1 - Preparação e organização das atividades letivas 

Indicadores PADRÕES DE DESEMPENHO NÍVEIS Classificação 

 

A1.1 

 

1 - Planificação integrada e 

coerente das suas aulas de 

forma sistemática. 

 

2- Articulação curricular com 

outras disciplinas/áreas/ 

níveis de ensino e entre 

pares.  

 

 

Planifica criteriosamente, integrando de forma coerente propostas de 

atividades, recursos, formas de avaliação das aprendizagens e articulações 

transdisciplinares e/ou entre níveis de ensino.  

Excelente  

(9 a 10) 

 

 

Planifica com rigor, integrando de forma coerente propostas de 

atividades, recursos, formas de avaliação das aprendizagens e promove a 

articulação disciplinar, interdisciplinar e/ou entre níveis de ensino. 

Muito 

Bom 

 (8 a 8,9 

Planifica de forma adequada, integrando propostas de atividades, meios, 

recursos, formas de avaliação das aprendizagens e promove 

esporadicamente a articulação disciplinar, interdisciplinar e/ou entre 

níveis de ensino. 

Bom  

(6,5 a 7,9) 

Planifica o ensino, mas não manifesta coerência entre propostas de 

atividades, recursos, formas de avaliação das aprendizagens. 

Regular  

(5 a 6,4) 

Não planifica. Insuficiente 

(1 a 4,9) 
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A - DIMENSÃO CIENTÍFICA-PEDAGÓGICA (60%)  

PARÂMETRO A1 - Preparação e organização das atividades letivas 

Indicadores PADRÕES DE DESEMPENHO NÍVEIS Classificação 

 

A1.2 

 

3- Conceção e planificação de 

estratégias adequadas aos 

diferentes alunos, 

contextos e recursos 

disponíveis, incluindo as 

tecnologias de informação 

e comunicação. 

 

Concebe de forma pertinente e eficaz estratégias de ensino diversificadas 
e adequadas às necessidades dos alunos, aos contextos e aos recursos 
disponíveis. 

Excelente  
(9 a 10) 

 
 

Concebe estratégias de ensino diversificadas e adequadas às necessidades 
dos alunos, aos contextos e aos recursos disponíveis. 

Muito 
Bom  

(8 a 8,9 

Procura adequar as estratégias de ensino às necessidades dos alunos, aos 
contextos e aos recursos disponíveis. 

Bom  
(6,5 a 7,9) 

Implementa estratégias de ensino nem sempre adequadas às 
necessidades dos alunos ou aos contextos e recursos disponíveis. 

Regular  
(5 a 6,4) 

Manifesta falhas a nível científico-pedagógico, patentes na aplicação de 
estratégias de ensino. 

Insuficiente 
(1 a 4,9) 

Classificação do parâmetro A1= (A1.1+A1.2)/2(arredondamento às décimas)  

 

 A- DIMENSÃO CIENTÍFICA-PEDAGÓGICA (60%) 

PARÂMETRO A2 – Processo de avaliação das aprendizagens dos alunos 

Indicadores PADRÕES DE DESEMPENHO NÍVEIS Classificação 

1- Regularidade, adequação e 

rigor da avaliação 

formativa e sumativa das 

aprendizagens dos alunos. 

 

2 - Desenvolvimento de 

trabalho colaborativo e 

reflexivo com os seus 

pares do departamento ou 

área disciplinar. 

Procede e regista sistematicamente, com adequação e rigor as avaliações 
formativa e sumativa, desenvolvendo de forma consistente um trabalho 
colaborativo. 

Excelente  
(9 a 10) 

 

 

Procede e regista com regularidade, adequação e rigor as avaliações 
formativa e sumativa, desenvolvendo trabalho colaborativo com os seus 
pares. 

Muito 
Bom  

(8 a 8,9 

Procede e regista adequadamente as avaliações formativa e sumativa, de 
forma irregular, desenvolvendo algumas partilhas com os seus pares. 

Bom 
 (6,5 a 7,9) 

Procede e regista com irregularidade as avaliações formativa e sumativa. Regular  
(5 a 6,4) 

Não realiza as avaliações formativa e sumativa das aprendizagens. 
Insuficiente 

(1 a 4,9) 

 

 A- DIMENSÃO CIENTÍFICA-PEDAGÓGICA (60%) 

PARÂMETRO A3 – Análise dos resultados obtidos 

Indicadores PADRÕES DE DESEMPENHO NÍVEIS Classificação 

1 - Promoção de processos de 
autorregulação nos alunos 
que lhes permitam 
apreciar e melhorar os 
seus desempenhos. 

2 - Utilização de evidências na 
análise crítica do seu 
processo de ensino e 
formulação de hipóteses 
explicativas dos resultados 
(reflexão entre pares no 
departamento, grupo 
disciplinar, conselhos de 
turma, …). 

Reflete com acuidade sobre os resultados da avaliação, procede às 
necessárias adequações no processo de ensino e envolve os alunos 
regularmente nos seus progressos, exemplificando. 

Excelente  
(9 a 10) 

 

 

Reflete sobre os resultados da avaliação, procede às necessárias 
adequações no processo de ensino e informa os alunos regularmente 
sobre os seus progressos, exemplificando. 

Muito 
Bom  

(8 a 8,9 

Utiliza os resultados obtidos pelos alunos na preparação e realização das 
atividades letivas. 

Bom 
 (6,5 a 7,9) 

Nem sempre utiliza os resultados obtidos pelos alunos na preparação das 
atividades letivas. 

Regular  
(5 a 6,4) 

Não utiliza os resultados obtidos na preparação das atividades letivas. 
Insuficiente 

(1 a 4,9) 
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 B- PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E RELAÇÃO COM A COMUNIDADE (20%) 

PARÂMETRO B1– Contributo para a realização dos objetivos e metas do Projeto Educativo do Agrupamento 

Indicadores PADRÕES DE DESEMPENHO NÍVEIS Classificação 

1 - Envolvimento em projetos 

e atividades do 

Agrupamento que visam o 

desenvolvimento da 

comunidade.  

 

2 - Envolvimento em ações 

que visam a participação 

da comunidade educativa 

no desenvolvimento do 

Agrupamento.  

Revela iniciativas no desenvolvimento de atividades que visam atingir os 

objetivos institucionais do Agrupamento, promovendo-as com 

regularidade e investe, sistematicamente, no maior envolvimento da 

comunidade educativa e/ou outras entidades/instituições. 

Excelente  

(9 a 10) 

  

 

Revela iniciativas no desenvolvimento de atividades que visam atingir os 

objetivos institucionais do Agrupamento e investe no envolvimento da 

comunidade educativa e/ou outras entidades/instituições. 

Muito 

Bom  

(8 a 8,9 

Participa e colabora no desenvolvimento de atividades que visam atingir 

os objetivos institucionais do Agrupamento e investe no envolvimento da 

comunidade educativa e/ou outras entidades/instituições. 

Bom 

 (6,5 a 7,9) 

Participa em atividades que visam atingir os objetivos institucionais do 

Agrupamento. 

Regular  

(5 a 6,4) 

Não se envolve em iniciativas que promovam o desenvolvimento do 

Agrupamento. 

Insuficiente 

(1 a 4,9) 

 

 B- PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E RELAÇÃO COM A COMUNIDADE (20%) 

PARÂMETRO B2– Participação nas estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica e nos órgãos de 
administração e gestão. 

Indicadores PADRÕES DE DESEMPENHO NÍVEIS Classificação 

1- Apresentação de propostas 

sustentáveis que 

contribuam para a 

melhoria do desempenho 

do Agrupamento ao nível 

das várias estruturas. 

 

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. 

Apresenta sugestões/soluções que contribuem para a melhoria da 

qualidade do Agrupamento, trabalhando de forma continuada com os 

diferentes órgãos e estruturas educativas, constituindo uma referência na 

organização. 

Excelente  

(9 a 10) 

 

 

Apresenta sugestões/soluções que contribuem para a melhoria da 

qualidade do Agrupamento, colaborando frequentemente com os 

diferentes órgãos e estruturas educativas. 

Muito 

Bom  

(8 a 8,9 

Apresenta pontualmente sugestões/soluções que contribuem para a 

melhoria da qualidade do Agrupamento, colaborando com os diferentes 

órgãos e estruturas educativas. 

Bom 

 (6,5 a 7,9) 

Não apresenta sugestões que contribuem para a melhoria da qualidade 

do Agrupamento, mas colabora com os diferentes órgãos e estruturas 

educativas, quando solicitado. 

Regular  

(5 a 6,4) 

Não apresenta sugestões que contribuem para a melhoria da qualidade 

do Agrupamento, não colaborando com os diferentes órgãos e estruturas 

educativas. 

Insuficiente 

(1 a 4,9) 
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 C - FORMAÇÃO CONTÍNUA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL (20%) 

PARÂMETRO C1 – Realização de formação contínua 

Indicadores PADRÕES DE DESEMPENHO NÍVEIS Classificação 

1 - Desenvolvimento de 

estratégias de aquisição e 

de atualização de 

conhecimento profissional 

(científico, pedagógico e 

didático). 

 

 (Formação que seja objeto de 

reconhecimento pelo Conselho 

Científico para a Formação 

Contínua de Professores e 

formações realizadas não 

creditadas que visem a 

atualização nos domínios em 

avaliação ou que respondam a 

necessidades ou solicitações do 

Agrupamento). 

Toma a iniciativa de desenvolver, de forma sistemática, processos de 

aquisição e atualização do conhecimento profissional. 

Excelente  

(9 a 10) 

 

 

Toma a iniciativa de desenvolver processos de aquisição e atualização do 

conhecimento profissional. 

Muito 

Bom  

(8 a 8,9 

Participa em processos de atualização do conhecimento profissional, 

cumprindo apenas com o formalmente exigido. 

Bom 

 (6,5 a 7,9) 

Participa em processos de atualização do conhecimento profissional, 

cumprindo apenas parcialmente com o formalmente exigido. 

Regular  

(5 a 6,4) 

Não revela interesse em atualizar o seu conhecimento profissional. 
Insuficiente 

(1 a 4,9) 

 

 

 C - FORMAÇÃO CONTÍNUA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL (20%) 

PARÂMETRO C2 – Reflexão sobre as práticas educativas 

Indicadores PADRÕES DE DESEMPENHO NÍVEIS Classificação 

 

1- Mobilização do 
conhecimento adquirido 
no desenvolvimento e 
melhoria das suas práticas.  

2- Mobilização do 
conhecimento adquirido 
no desenvolvimento 
organizacional do 
Agrupamento.  

3- Aplicação do 
conhecimento adquirido na 
melhoria do trabalho 
colaborativo. 

Reflete consistentemente sobre as suas práticas, evidenciando, 
inequivocamente a produção e partilha entre pares das inovações 
efetuadas e o reflexo das ações no processo de ensino e aprendizagem. 

Excelente  
(9 a 10) 

 

 

Participa em iniciativas de reflexão sobre as práticas e mobiliza o 
conhecimento adquirido na melhoria do seu desempenho. 

Muito 
Bom  

(8 a 8,9 

Reflete sobre as suas práticas e mobiliza o conhecimento adquirido na 
melhoria do seu desempenho. 

Bom 
 (6,5 a 7,9) 

Reflete sobre as suas práticas, mas não evidência a mobilização do 
conhecimento adquirido na melhoria do seu desempenho. 

Regular  
(5 a 6,4) 

Não colabora em iniciativas de reflexão sobre a prática profissional, 
desvalorizando o princípio do desenvolvimento profissional e não 
reconhece os benefícios deste na melhoria do seu desempenho ou do 
Agrupamento 

Insuficiente 
(1 a 4,9) 

 

 

Data:   

 

O avaliador:  

 


