Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas de Póvoa de Lanhoso - 150915

Esclarecimento n.º 2 – reunião da SADD em 17 de junho de 2020
Em relação à avaliação do desempenho docente dos professores do quadro, como há
alguns que ainda não reúnem os requisitos obrigatórios para a progressão até 31.08.2020,
por não terem concluído o processo de observação de aulas, a SADDCP deliberou que,
após a entrega do relatório de autoavaliação por todos, o processo formal recomeça em
dezembro de 2020, de acordo com a seguinte calendarização:
a) [16 de dezembro de 2020]. Reunião da SADD para emissão de pareceres sobre os
relatórios de autoavaliação, apresentados ao abrigo do artigo 27º do Decreto
Regulamentar nº 26/2012, de 21 de fevereiro.
b) [16 de dezembro de 2020]. Reunião da SADD com os avaliadores internos, para
aferição de critérios de avaliação.
c) [17 de dezembro de 2020]. Entrega dos relatórios de autoavaliação aos respetivos
avaliadores internos.
d) [Até dia 5 de janeiro de 2021]. Elaboração das propostas de avaliação pelos
avaliadores internos.
e) [6 a 8 de janeiro de 2021]. Reunião entre avaliado e avaliador.
f) [11 a 15 de janeiro de 2021]. Reuniões da SADD para:
- Análise das propostas dos avaliadores e avaliação do desempenho por ponderação
curricular;
- Harmonização das avaliações dos docentes do quadro;
- Atribuição da classificação final.
g) [18 a 20 de janeiro de 2021] - Comunicação da avaliação aos avaliados.

Esta calendarização poderá ser alterada, antecipando as datas, depois da entrega do
último relatório de autoavaliação por todos os docentes. Depois dessa entrega, a SADD
reúne e decide se deve haver antecipação deste processo de avaliação do desempenho
docente, procedendo a nova recalendarização.
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