Documento de Apoio ao preenchimento da Ficha de Objectivos Individuais
Folha de Rosto
Categoria: Professor Titular / Professor / Professor Contratado
Situação Profissional: P.Q.N.D. / Q.Z.P. / Contratado
c) Prestação de apoio às aprendizagens dos alunos, incluindo aqueles com dificuldades de
aprendizagem.
Propostas de definição de Objectivos.
Contribuir de forma organizada e empenhada para a melhoria das aprendizagens dos alunos.
Promover de modo sistemático a mudança de atitudes/comportamento/socialização.
Contribuir de forma organizada e empenhada para a melhoria das aprendizagens dos alunos;
Promover de modo sistemático a mudança de atitudes / comportamentos;
Definir e aplicar estratégias diferenciadas, de acordo com as necessidades dos alunos, que visem a
melhoria do comportamento e aproveitamento escolar;
Incentivar o envolvimento dos alunos na resolução de conflitos e apoio ao próximo.
Diminuir o número de participações disciplinares apresentadas pelos professores;
Reajustar os planos de apoio dos alunos bem como das estratégias de ensino /aprendizagem em
resultado de recomendações anteriores;
Estimular atitudes e comportamentos de respeito pelo outro, de responsabilidade e de
participação;
Participar na monitorização das práticas da escola, tendo em vista a melhoria do sucesso escolar e
educativo;
Estar disponível para o atendimento e apoio a todos os alunos dentro e fora da sala de aula.
Promover uma pedagogia diferenciada e autónoma.
Propostas de áreas de incidência.
‐ Apoio a alunos: com P.E.I.; sem P.E.I.; estrangeiros; através da Psicomotricidade.
‐ Planos de Recuperação, de Desenvolvimento e de Acompanhamento (perfil do aluno,
adequação do plano, proposta de actividades, …)
‐ Apoio individualizado a alunos dentro e fora da sala de aula.
‐ Tutorias (assiduidade, plano de acção, materiais de trabalho, …)
‐ Sala de estudo
‐ Ensino cooperativo, colocando os alunos mais adiantados a apoiarem os que têm mais
dificuldades;

d) Participação nas estruturas de orientação educativa e dos órgãos de gestão do
agrupamento.
Propostas de definição de Objectivos

Exercer com competência as atribuições inerentes ao cargo/função.
Exemplos de Cargos/Funções:
Gestão do Agrupamento/Coordenador de Departamento/Coordenador de Ano/Coordenador
de Estabelecimento/Delegado Disciplinar/Coordenador de Ciclo/Coordenador da
Biblioteca/ Representante dos CEF/Coordenador de TIC/Coordenador de Educação para a
Saúde/Coordenador de Área de Projecto/Coordenador de Formação Cívica/Coordenador de
Projectos/Coordenador
de
Desporto
Escolar/Coordenador
de
Estudo

Acompanhado/Representante da Educação Especial/Director de Turma/Coordenador do
Secretariado de Exames/Director de Curso de Educação Formação/Coordenador de PM
Propostas de Áreas de incidência:
Elaboração de um Regulamento/Regimento do Órgão (Departamento ‐ ver 115‐A e 75);
Desempenho de Funções; Participação em Reuniões; Apresentação de propostas para
medidas a adoptar; Elaboração de documentos; etc.
Incentivar o envolvimento dos alunos na resolução de conflitos e apoio ao próximo.
Diminuir o número de participações disciplinares apresentadas pelos professores;
‐ Debates nas aulas de Formação Cívica que visem à resolução de conflitos

e) Relação com a Comunidade.
Propostas de definição de Objectivos
Cooperar na elaboração e realização de estudos e de projectos de intervenção integrados na
escola e no seu contexto.
Divulgar os Projectos à Comunidade.
Promover a ligação com a Comunidade
Propostas de áreas de Incidência

f) Formação Contínua.
Propostas de definição de Objectivos
Participar em acções de formação com vista a uma melhoria do desempenho da função
docente.
Propostas de Áreas de Incidência
Acções de Formação no âmbito: Científico. Pedagógico. Das Didácticas. Das Áreas Curriculares
não Disciplinares. Das TIC. Da Diferenciação Pedagógica. Da Avaliação do Desempenho. Da
Avaliação das Aprendizagens.

g) Dinamização e Participação em Projectos e ou actividades constantes do Plano anual de
Actividades.
Considera‐se que os Projectos e Actividades devem constar no Plano Anual de Actividades, seja
qual for o âmbito: Curricular; Curricular não Disciplinar; Extracurricular; Investigação/Inovação.
Na Ficha de Definição de Objectivos tem de constar obrigatoriamente um projecto/actividade,
podendo, no máximo, mencionar‐se dois.

