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             Ficha de Avaliação do Desempenho Docente 
ANO LETIVO 2016-2017 

Quadro A – Identificação do Avaliado 

Escola: ________________________________________________________               Código: ______________ 

Nome: ___________________________________________ Grupo de recrutamento: ___________ NIF: __________ 

Situação Profissional:    QA/QE  □              QZP □               Contratado  □   

Quadro B – Identificação do Avaliador 

Nome: ____________________________________________ Grupo de recrutamento: __________ NIF: ___________ 

Avaliador Interno:   Coordenador de Departamento □               Avaliador designado  □   

Quadro C – Condições de Avaliação 

1.Período em avaliação:  de___/___/___  a ___/___/___     2. Com componente letiva:        Sim □         Não □ 

2.Cumprimento de 95% da componente letiva do ciclo de avaliação:     Sim □         Não □ 

Quadro D1 – Avaliação (docentes integrados na carreira) 

Dimensão Pontuação Pontuação Final 

Científica e Pedagógica (60%)  
Avaliação Externa   

Avaliação Interna  

Participação na escola e relação com a comunidade educativa (20%)  

Formação contínua e desenvolvimento profissional (20%)  

Pontuação total Valor às milésimas  

Proposta de classificação final Arredondada às décimas  

Quadro D2 – Avaliação – (docentes contratados sem formação contínua) 

Dimensão Pontuação Final 

Científica e Pedagógica (75%)   

Participação na escola e relação com a comunidade educativa (25%)  

Pontuação total Valor às milésimas  

Proposta de classificação final Arredondada às décimas  
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Quadro D3 – Avaliação – (docentes contratados com formação contínua) 

Dimensão Pontuação Final 

Científica e Pedagógica (60%)   

Participação na escola e relação com a comunidade educativa (20%)  

Formação contínua e desenvolvimento profissional (20%)  

Pontuação total Valor às milésimas  

Proposta de classificação final Arredondada às décimas  

Quadro E – Comunicação da Proposta de Classificação Final 

 

Data: _____/ _____/ _____ 

Assinatura do Avaliador: 

_________________________________ 

Tomei conhecimento. 

Data: _____/ _____/ _____ 

Assinatura do avaliado: 

___________________________________ 

Quadro F – Avaliação Final do Desempenho 

 

Classificação: __________________    Menção Qualitativa: ______________________ 

□ Foi validada em reunião da secção de avaliação.  

□ Não foi validada em reunião da secção de avaliação, conforme consta da respectiva ata, tendo sido atribuída 

a menção de “Desempenho ________________”, correspondente a __________ . 

       Data da reunião: _____/_____/_____ 

Assinaturas:  ___________________________________________      ________________________________________ 

                      ____________________________       _________________________     _________________________ 

 

Quadro G – Comunicação da Avaliação Final de Desempenho 

Tomei conhecimento. 

Data: ____/ ____ /_____ 

Assinatura do Avaliado: _____________________________________________________________________________ 

 


