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Avaliação do Desempenho Docente 
Ficha de classificação da avaliação por ponderação curricular 

(DN nº 19/2012, de 17 de agosto)) 
 

1. DOCENTE EM AVALIAÇÃO 

Agrupamento de Escolas de Póvoa de Lanhoso (Código: 150915) 

Nome:____________________________________________  Grupo de Recrutamento _________ 

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

 
2. AVALIADOR INTERNO 

"A avaliação de desempenho por ponderação curricula é da competência da Secção de Avaliação de Desempenho 
Docente (SADD), de acordo com o nº 1 do art. 9º do Despacho Normativo nº 19/2012, de 17 de agosto. 

 
3. CONDIÇÕES DE AVALIAÇÃO 

1. Período de avaliação:  de____/_____/___________     até _____/_____/_________. 

2. Situação que origina a avaliação de desempenho por ponderação curricular (ponto 9.º do art.º 40.º do ECD): 

 

 

 

 
4. PONDERAÇÃO CURRICULAR (pontuação dos elementos arredondada às décimas e pontuação final e  proposta de 

classificação final às milésimas) 

Elementos da ponderação curricular Pontuação 

A) Habilitações académicas e profissionais  

B) A experiência profissional  

C) A valorização curricular  

D) O exercício de cargos dirigentes ou outros cargos ou funções de reconhecido interesse público 
ou relevante interesse social. 

 

Pontuação Total: [A x 10% + B x 40% + C x 30%+ D x 20%]
i
   

Proposta de classificação Final  

Menção qualitativa  

 
5. PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO DA SADD 

Data:   
 

Assinaturas: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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6. AVALIAÇÃO FINAL DO DESEMPENHO 

Avaliação atribuída pela Secção de Avaliação do Desempenho Docente do Conselho Pedagógico (SADD) 

 

Classificação Quantitativa:  _________________________________  

Menção Qualitativa:  ______________________________________  

Fundamentação da avaliação:   

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

Data da reunião: ______/_____/_____ 

Assinaturas (elementos da SADD):  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 

7. COMUNICAÇÃO DA AVALIAÇÃO FINAL AO AVALIADO 

Tomei conhecimento 

Data: ____/_____/______ 

 

Assinatura do Avaliado:  ____________________________________________ 

  

 

                                                           
i Na falta de exercício de cargos dirigentes ou outros cargos ou funções de reconhecido interesse público ou relevante interesse 
social, é atribuído ao avaliado 1 ponto nesta componente. Nesta situação, os pesos dos elemetnos A, B, C e D da ponderação 
curriclar têm, respetivamente, os seguintes pesos: 10%, 45%, 35% e 10%.  


