AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOCENTE
Instrumento de registo e avaliação -

PONDERAÇÃO CURRICULAR

REFERENCIAL DE AVALIAÇÃO
Elementos

Indicadores

Habilitações académicas superiores à legalmente exigível para o grupo de
Habilitações recrutamento que leciona
académicas e
profissionais
Habilitações exigíveis à data da integração do docente na carreira

Avaliação

Ponderação

5 pontos

10%
5 pontos

Desenvolvimento de atividades ou projetos de relevante interesse para a
comunidade educativa e para a comunidade local
Participação em grupos de trabalho
Experiência
profissional

Exercício de cargos dirigentes ou outros
cargos ou funções de reconhecido interesse
público ou relevante interesse social.

40%

Participação em estudos ou projetos
Dinamização de conferências, palestras, formação e outras atividades de idêntica
natureza, destinadas a pessoal docente, não docente, alunos e pais e
encarregados de educação
Dinamização de projetos e atividades destinados às crianças da educação préescolar, aos alunos dos 3 ciclos do ensino básico e aos alunos do ensino
secundário

Valorização
curricular

Por cada indicador
cumprido plenamente: 2
pontos

Por cada indicador
cumprido parcialmente 1
ponto

Publicação de artigos científicos ou pedagógicos com arbitragem científica

Cumpre cinco indicadores:
10 pontos

Participação em ações de formação ou oficinas de formação certificados e
avaliados, totalizando no mínimo de 75 horas durante o tempo de permanência no
escalão

Cumpre quatro indicadores:
8 pontos

Participação em ações de formação ou oficinas de formação certificados e
avaliados, totalizando o mínimo de horas de formação exigido no escalão

Cumpre três indicadores: 6
pontos

Dinamização de pelo menos um encontro e/ou seminário destinado aos docentes
do Agrupamento

Cumpre dois indicadores: 4
pontos

Participação em conferências e/ou seminários ainda que não certificados

Cumpre um indicador: 2
pontos

Desempenho de cargos dirigentes nomeados superiormente ou, para os docentes
em funções no AE, em cargos de administração e gestão

Cumpre cinco indicadores:
10 pontos

Coordenação de projeto(s) de âmbito nacional ou, para os docentes em funções
no AE, exercício de cargos pedagógicos de liderança intermédia

Cumpre quatro indicadores:
8 pontos

Coordenação de projeto(s) de âmbito regional ou, para os docentes em funções no
AE, dinamização de projetos para o Agrupamento

Cumpre três indicadores: 6
pontos

Coordenação de projeto(s) de âmbito local ou, para os docentes em funções no
AE, desenvolvimento de projetos específicos para alunos

Cumpre dois indicadores: 4
pontos

Colaboração em projetos

Cumpre um indicador: 2
pontos

30%

20%

