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Documento para informação de todos os Professores
do Agrupamento de Escolas do Fundão
1 - Introdução
Este documento tem como objetivo informar todos os professores do processo de avaliação que
decorre anualmente no Agrupamento de Escolas do Fundão (AEF), dos instrumentos utilizados,
calendarização e legislação seguida. Sempre com o objetivo de ter a maior transparência e conseguir uma
uniformidade de critérios de avaliação, apresentam-se os principais aspetos deste processo.
Anualmente, os critérios de avaliação, os domínios, os indicadores, os descritores e perfis de
desempenho são analisados e discutidos nos departamentos, após o que são aprovados no Conselho
Pedagógico. Assim, a elaboração do presente documento assume-se como uma orientação esclarecedora,
mas que não dispensa a leitura da legislação existente.

2 – Quadro de Referência
O principal diploma que regula todo o processo é o Decreto Regulamentar nº 26/2012. Este
diploma define, entre muitas outras coisas, as funções da SADD e as dimensões a avaliar:
Funções da Secção de
Avaliação do Conselho
Pedagógico

Dimensões a Avaliar

À secção de avaliação do desempenho docente do conselho pedagógico, eleita nos
termos do n.º 1 do art.º 12.º do D. R. n.º 26/2012, compete, entre outras:
“Aplicar o sistema de avaliação do desempenho tendo em consideração,
designadamente, o projeto educativo do agrupamento de escolas ou escola não
agrupada e o serviço distribuído ao docente”,
“Calendarizar os procedimentos de avaliação” e
“Conceber e publicitar o instrumento de registo e avaliação do desenvolvimento
das atividades realizadas pelos avaliados nas dimensões previstas no artigo 4.º”
(A) «científico-pedagógica»,
(B) «participação na vida da escola e relação com a comunidade educativa»
(C) «formação contínua e desenvolvimento profissional»

Desse modo, o AEF construiu e aprovou um documento base onde constam todos os referentes
que suportam a avaliação dos professores e que constituem a fundamentação da avaliação que é atribuída
por cada avaliador, a cada avaliado. A verificação e observação destes elementos é feita pelo avaliador
através da análise dos documentos e observação contínua da prática docente das várias dimensões a
avaliar.
O documento em vigor no presente ano letivo (2021/2022) é o que abaixo se apresenta, onde
estão expressas as dimensões fixadas pela legislação, os domínios, os indicadores e os perfis de
desempenho que levam à atribuição da pontuação e do consequente nível (embora este seja relativizado
pela aplicação de percentis:
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Este documento constitui a base de construção de todos os outros instrumentos, nomeadamente
as fichas Excel (onde se calcula automaticamente a classificação final), a ficha onde o avaliador regista os
perfis de desempenho do avaliado, entre outros. A insuficiência do modelo tem levado a sucessivas
regulamentações que tentam adaptar-se às múltiplas situações existentes de Professores que não exercem
atividade letiva, ou de aplicação de quotas mesmo nos níveis máximos. Assim salientam-se:
O Despacho n.º 12567/2012 que define os universos e a aplicação dos percentis. É este despacho
que leva, por vezes, a que pessoas com 10 (excelente) venham a ter uma menção de Bom.
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O Despacho Normativo n.º 19/2012 que define a avaliação por ponderação curricular para os
professores que não exercem atividade letiva.
A Portaria 266/2012 que define a avaliação dos diretores.
O Despacho n.º 12635/2012 que define a avaliação de quem tem outro tipo de avaliação na
função pública.
Existem ainda um conjunto de diplomas regulamentadores, que podem ser consultados na

página da DGAE: https://www.dgae.mec.pt/gestao-de-recursos-humanos/pessoal-docente/carreira/avaliacaodesempenho
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3 – Objetivos e calendarização da avaliação de desempenho
A avaliação tem objetivos específicos que estão estabelecidos no ECD (artº 40º, Dec. Lei 41/2012)
e que visam “a melhoria da qualidade do serviço educativo e das aprendizagens dos alunos", bem como
"proporcionar orientações para o desenvolvimento pessoal e profissional no quadro de um sistema de
reconhecimento de mérito e de excelência”.
São estes objetivos que determinaram a fixação das 3 dimensões de avaliação:
(A) «científico-pedagógica»
(B) «participação na vida da escola e relação com a comunidade»
(C) «formação contínua e desenvolvimento profissional»
Contudo, para cada professor, a avaliação é importante para a sua progressão na carreira devendo
ser avaliado uma vez em cada escalão. Daí, anualmente, a SADD ter em conta as fases do processo e
elaborar um calendário.
As fases a considerar são as seguintes:
a. Apresentação pelo avaliado do projeto docente (facultativo);
b. Apresentação pelo docente de um requerimento para: observação de aulas e/ou recuperação da
classificação de observação de aulas e/ou integração no regime geral de avaliação (aplicável a situações
específicas);
c. Apresentação pelo avaliado de um relatório de autoavaliação ao(s) avaliador(es);
d. Apreciação do relatório de Autoavaliação pelo(s) avaliador(es);
e. Preenchimento do documento de registo e avaliação pelo(s) avaliador(es);
f. Aprovação da classificação final pela secção;
g. Notificação ao avaliado da classificação final;
h. Apresentação, apreciação e decisão de eventual reclamação à secção;
i. Apresentação, apreciação e decisão de eventual recurso;
j. Conclusão do processo.
Tendo em consideração as fases definidas, a SADD elabora anualmente um calendário do processo
que este ano é o que a seguir se divulga:
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4 – Intervenientes no processo da ADD
Intervêm na avaliação de desempenho:
1) O avaliado (a quem compete demonstrar a atividade desenvolvida);
2) O avaliador interno e nalguns casos o avaliador externo (a quem compete atribuir a avaliação com
base na observação e análise dos documentos que considerar pertinentes). O avaliador interno deve
estar no mesmo escalão ou escalão superior do avaliado e pertencer ao mesmo grupo disciplinar;
3) A Secção de avaliação de desempenho docente do conselho pedagógico, a quem compete dirigir o
processo e harmonizar as avaliações atribuídas;
4) O Conselho Pedagógico (a quem compete aprovar os parâmetros de avaliação, os documentos de
registo e eleger os elementos da SADD);
5) Presidente do Conselho Geral, que intervém no caso de haver recursos;
6) O Diretor (que tem a responsabilidade do processo e avalia os docentes do regime especial);

5 – Regimes de avaliação
O Decreto Regulamentar 26/2012 define 2 tipos de avaliação:
1) O Regime Geral para os Professores Contratados e para os Professores de Carreira até ao 7º
escalão inclusive. Os do 8º estarão neste regime se nunca foram avaliados pelo DR 26/2012.
Neste regime estão:
Os Professores contratados são avaliados anualmente, têm de prestar 180 dias de serviço no
ano e podem optar por ter formação ou não.
Os Professores de Carreira do 2º e 4º escalões têm de ter obrigatoriamente aulas observadas
(avaliação Externa).
Os Professores de carreira do 4º e 6º escalões estão sujeitos a vagas e só progridem
automaticamente ao escalão seguinte se obtiverem a menção de Muito Bom ou de Excelente.
2) O Regime especial para os Professores de Carreira dos 8º, 9º e 10º escalões.
Um Professor do 8º escalão que nunca tenha sido avaliado pelo DR 26/2012 é também avaliado
pelo regime geral. Além destes professores, são também avaliados por este regime o
Subdiretor, Adjuntos, Assessores, Coordenadores de Departamento e avaliadores designados.

6 – Relatório de autoavaliação
O Relatório de autoavaliação é um documento, obrigatório, de reflexão, com um máximo
de 3 páginas, que o professor realiza sobre a sua atividade docente. Este documento é entregue
anualmente, responde aos domínios e indicadores previstos, devendo os vários relatórios do
escalão serem analisados pelo avaliador interno.
Os Professores do regime especial entregam o relatório apenas no final do ano escolar
anterior, ao fim do ciclo avaliativo (escalão). Este relatório pode ter, no máximo, 6 páginas.
Os Professores do 10º escalão entregam o relatório de 4 em 4 anos.
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7 – Mecanismos de bonificação do tempo de permanência no escalão
O tempo de permanência nos escalões pode ser reduzido de 2 formas:
1) Obtendo Muito Bom (6 meses de bonificação) ou excelente (1 ano de bonificação). A
bonificação é aplicada no escalão seguinte.
2) Obtendo o grau de Mestre (1 ano de redução) ou Doutor (2 anos de redução). É sempre
necessário requerer ao Diretor, fazendo prova do grau obtido e é necessário averiguar se o
curso está reconhecido pela comissão prevista no diploma (Portaria 344/2008).
Nesta situação a redução do tempo de permanência faz-se no escalão em que se está não
transitando tempo para o escalão seguinte (interpretação da DGAE).

Fundão, 31 de janeiro de 2022
O Diretor
____________________________________________________
(Estêvão Gouveia Lopes
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