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Avaliação de desempenho do pessoal docente
Definição de Objectivos Individuais  Facultativa
(Artigo 8º do Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de Junho)

Nome do Professor:
Departamento Curricular:
Grupo de Recrutamento:
Situação Profissional:
Função:

Docente de carreira

Contratado

Técnico Especializado

Coordenador de Departamento

Período abrangido pela avaliação:

/

Relator

/20

a

/

Número de Identificação Fiscal (NIF):
Escalão em que se encontra:

/

Data em que ingressou no Escalão:
Data prevista para a transição de Escalão:

/

/
/

/20

Atendendo a que, no decorrer do preenchimento da presente ficha, se torna fundamental e necessário reportar às Metas e aos Objectivos
do Projecto Educativo, apresentamos seguidamente um quadro com as primeiras.
Metas do Projecto Educativo
1. Promover o Sucesso de Qualidade.
2. Educar para a Cidadania Fomentando o Civismo, o Rigor e a Disciplina.
3. Construir uma Escola Inclusiva.
4. Promover a Formação e a Valorização dos agentes educativos.
5. Melhorar as Condições de Trabalho no Agrupamento.
Dimensão – Vertente profissional, social e ética
Domínio

Objectivos

Identificação da Actividade ou Tarefa

• Compromisso com a construção do
conhecimento profissional.
• Compromisso com a promoção da
aprendizagem e do desenvolvimento
pessoal e cívico dos alunos.
• Compromisso com o grupo de pares e com
a escola.

Dimensão – Desenvolvimento do ensino e da aprendizagem
Domínio

Objectivos

• Preparação e organização das actividades
lectivas.
• Realização das actividades lectivas.
• Relação pedagógica com os alunos.
• Processo de avaliação das aprendizagens
dos alunos.
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Identificação da Actividade ou Tarefa

Dimensão  Participação na escola e relação com a comunidade educativa
Domínio

Objectivos

Identificação da Actividade ou Tarefa

• Contributo do avaliado para os Objectivos e
Metas fixados no Projecto Educativo e nos
Planos Anual e Plurianual de Actividades do
Agrupamento.
• Participação nas estruturas de coordenação
educativa e supervisão pedagógica e nos
órgãos de administração e gestão.
• Dinamização de Projectos de investigação,
desenvolvimento e inovação educativa e
sua correspondente avaliação.

Dimensão  Desenvolvimento e formação profissional ao longo da vida
Domínio

Objectivos

Identificação da Acção ou das Acções

• Formação contínua e desenvolvimento
profissional.

O(A) Avaliado(a)

A Directora

Data: ____/____/20___

Data: ____/____/20___

(Assinatura)

(Isabel Casinhas, Dra.)
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