
ACÇÃO 5
A Avaliação do Desempenho 

Docente e Supervisão Pedagógica



Nem tudo o que pode ser medido conta;

Nem tudo o que conta pode ser medido.

Albert Einstein



Objectivos

1. Proporcionar a aquisição de conceitos essenciais;

2. Criar condições para uma aplicação eficaz do modelo 
prescrito;

3. Induzir a disposição para a aprendizagem ao longo da vida 
como elemento estruturante do desenvolvimento profissional;

4. Proporcionar um análise reflexiva comum do DR nº 2/2008, 
que, ao mesmo tempo, permita uma aplicação diferenciada 
em cada contexto local (escola, território);

5. Enquadrar os conceitos de desempenho e de competência 

profissional no perfil funcional dos professores;               

../..
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Objectivos (cont.)

6. Relacionar o plano de desenvolvimento profissional (PDP) 
com os objectivos individuais negociados;

7. Conhecer diferentes paradigmas de supervisão pedagógica 
(SP);

8. Compreender as finalidades da SP e integrá-la nos 
processos de avaliação do desempenho;

9. Desenvolver competências de organização e prática de SP;

10. Construir e problematizar diferentes referenciais e 
instrumentos de SP;

11. Compreender e problematizar os papéis e competências do 
supervisor no processo de avaliação de desempenho 
docente.
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AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 
DOCENTE

1ª PARTE (1º dia)

Análise reflexiva dos normativos

Aquisição de competências e avaliação profissional
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Quadro legal

• DL nº 240/01, de 30 de Agosto
• DL nº 15/2007, de 19 de Janeiro
• DR nº 2/2008, de 10 de Janeiro

• DL nº75/2008 (Gestão)
• DR nº11/2008 (Regime transitório de 

avaliação de professores)
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Quadro legal
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Perfil de desempenho profissional
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IV  - Dimensão de participação na escola e de 
relação com a comunidade

b) Participa na construção, desenvolvimento e 
avaliação do projecto educativo da escola 
e dos respectivos projectos curriculares (…)

g) Coopera na elaboração e realização de 
estudos e de projectos de intervenção 
integrados na escola e no seu contexto.

V  - Dimensão de desenvolvimento profissional
ao longo da vida

a) Reflecte sobre as suas práticas, apoiando-se 
na experiência, na investigação e em 
outros recursos importantes para a 
avaliação do seu desenvolvimento 
profissional, nomeadamente no seu 
próprio projecto de formação;

Artº 35 
Conteúdo funcional (da função docente)

j) Participar nas actividades de avaliação 
da escola;

l) Orientar a prática pedagógica 
supervisionada a nível da escola;

m) Participar em actividades de 
investigação, inovação e experimentação 
científica e pedagógica;

n) Organizar e participar, como formando 
ou formador, em acções de formação 
contínua e especializada;

Quadro legal
(exemplo da articulação entre os normativos) 

240/2001 Perfil 15/2007 - ECD



Perfil de desempenho profissional e ADD
(exemplo da articulação entre o 240/01 e o 2/2008)

V - Dimensão de desenvolvimento profissional ao longo da vida

1 — O professor incorpora a sua formação como elemento constitutivo da prática profissional, 
construindo-a a partir das necessidades e realizações que consciencializa, mediante a 
análise problematizada da sua prática pedagógica, a reflexão fundamentada sobre a 
construção da profissão e o recurso à investigação, em cooperação com outros 
profissionais.

2 – b) Reflecte sobre aspectos éticos e deontológicos inerentes à profissão, avaliando os 
efeitos das decisões tomadas;

c) Perspectiva o trabalho de equipa como factor de enriquecimento da sua formação e da 
actividade profissional, privilegiando a partilha de saberes e de experiências;

d) Desenvolve competências pessoais, sociais e profissionais, numa perspectiva de formação 
ao longo da vida (…)

e) Participa em projectos de investigação relacionados com o ensino, a aprendizagem e o 
desenvolvimento dos alunos.
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Avaliação
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Carreira
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a) Progressão e acesso b) Conversão da nomeaa) Progressão e acesso b) Conversão da nomeaa) Progressão e acesso b) Conversão da nomeaa) Progressão e acesso b) Conversão da nomeaçççção provisão provisão provisão provisóóóória em ria em ria em ria em 

definitiva no termo do perdefinitiva no termo do perdefinitiva no termo do perdefinitiva no termo do perííííodo probatodo probatodo probatodo probatóóóório; c) Renovario; c) Renovario; c) Renovario; c) Renovaçççção do contrato; d) ão do contrato; d) ão do contrato; d) ão do contrato; d) 

AtribuiAtribuiAtribuiAtribuiçççção do prão do prão do prão do préééémio de desempenhomio de desempenhomio de desempenhomio de desempenho

a) Progressão e acesso b) Conversão da nomeaa) Progressão e acesso b) Conversão da nomeaa) Progressão e acesso b) Conversão da nomeaa) Progressão e acesso b) Conversão da nomeaçççção provisão provisão provisão provisóóóória em ria em ria em ria em 

definitiva no termo do perdefinitiva no termo do perdefinitiva no termo do perdefinitiva no termo do perííííodo probatodo probatodo probatodo probatóóóório; c) Renovario; c) Renovario; c) Renovario; c) Renovaçççção do contrato; d) ão do contrato; d) ão do contrato; d) ão do contrato; d) 

AtribuiAtribuiAtribuiAtribuiçççção do prão do prão do prão do préééémio de desempenhomio de desempenhomio de desempenhomio de desempenho

ADD



Avaliação

QUEM INTERVEM NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO?

Os avaliadosOs avaliadosOs avaliadosOs avaliados Os avaliadoresOs avaliadoresOs avaliadoresOs avaliadores
A comissão de A comissão de A comissão de A comissão de 

coordenacoordenacoordenacoordenaçççção da ão da ão da ão da 

avaliaavaliaavaliaavaliaçççção do ão do ão do ão do 
desempenhodesempenhodesempenhodesempenho

a) O coordenador do conselho de docentes ou do a) O coordenador do conselho de docentes ou do a) O coordenador do conselho de docentes ou do a) O coordenador do conselho de docentes ou do 

departamento curricular ou os professores titulares que por departamento curricular ou os professores titulares que por departamento curricular ou os professores titulares que por departamento curricular ou os professores titulares que por 

ele forem designados quando o nele forem designados quando o nele forem designados quando o nele forem designados quando o núúúúmero de docentes a mero de docentes a mero de docentes a mero de docentes a 

avaliar o justifique;avaliar o justifique;avaliar o justifique;avaliar o justifique;

b) Um inspector com formab) Um inspector com formab) Um inspector com formab) Um inspector com formaçççção cientão cientão cientão cientíííífica na fica na fica na fica na áááárea departamental do avaliado, rea departamental do avaliado, rea departamental do avaliado, rea departamental do avaliado, 

designado pelo inspectordesignado pelo inspectordesignado pelo inspectordesignado pelo inspector----geral da Educageral da Educageral da Educageral da Educaçççção, para avaliaão, para avaliaão, para avaliaão, para avaliaçççção dos professores ão dos professores ão dos professores ão dos professores 

titulares que exercem as funtitulares que exercem as funtitulares que exercem as funtitulares que exercem as funçççções de coordenaões de coordenaões de coordenaões de coordenaçççção do conselho de docentes ão do conselho de docentes ão do conselho de docentes ão do conselho de docentes 

ou do departamento curricular;ou do departamento curricular;ou do departamento curricular;ou do departamento curricular;

c) O presidente do conselho executivo ou o director da escola ouc) O presidente do conselho executivo ou o director da escola ouc) O presidente do conselho executivo ou o director da escola ouc) O presidente do conselho executivo ou o director da escola ou agrupamento de agrupamento de agrupamento de agrupamento de 

escolas em que o docente presta serviescolas em que o docente presta serviescolas em que o docente presta serviescolas em que o docente presta serviçççço, ou um membro da direco, ou um membro da direco, ou um membro da direco, ou um membro da direcçççção executiva por ele ão executiva por ele ão executiva por ele ão executiva por ele 
designado.designado.designado.designado.



O QUE É E O QUE FAZ A CCAD?

Avaliação

A comissão de coordenaA comissão de coordenaA comissão de coordenaA comissão de coordenaçççção da avaliaão da avaliaão da avaliaão da avaliaçççção ão ão ão éééé constituconstituconstituconstituíííída pelo da pelo da pelo da pelo presidente presidente presidente presidente do do do do 

conselho pedagconselho pedagconselho pedagconselho pedagóóóógico, que a coordena, gico, que a coordena, gico, que a coordena, gico, que a coordena, mais quatro membrosmais quatro membrosmais quatro membrosmais quatro membros do mesmo do mesmo do mesmo do mesmo 
conselho com a categoria de professor titular.conselho com a categoria de professor titular.conselho com a categoria de professor titular.conselho com a categoria de professor titular.

Compete Compete Compete Compete àààà comissão de coordenacomissão de coordenacomissão de coordenacomissão de coordenaçççção da avaliaão da avaliaão da avaliaão da avaliaçççção:ão:ão:ão:

a)a)a)a)Garantir o rigor do sistema de avaliaGarantir o rigor do sistema de avaliaGarantir o rigor do sistema de avaliaGarantir o rigor do sistema de avaliaçççção, designadamente atravão, designadamente atravão, designadamente atravão, designadamente atravéééés da emissão de s da emissão de s da emissão de s da emissão de 

directivas para a sua aplicadirectivas para a sua aplicadirectivas para a sua aplicadirectivas para a sua aplicaçççção;ão;ão;ão;

b) Validar as avaliab) Validar as avaliab) Validar as avaliab) Validar as avaliaçççções de Excelente, Muito bom e Insuficiente;ões de Excelente, Muito bom e Insuficiente;ões de Excelente, Muito bom e Insuficiente;ões de Excelente, Muito bom e Insuficiente;

c) Proceder c) Proceder c) Proceder c) Proceder àààà avaliaavaliaavaliaavaliaçççção do desempenho nos casos de ausência de avaliador e propor ão do desempenho nos casos de ausência de avaliador e propor ão do desempenho nos casos de ausência de avaliador e propor ão do desempenho nos casos de ausência de avaliador e propor 

as medidas de acompanhamento e correcas medidas de acompanhamento e correcas medidas de acompanhamento e correcas medidas de acompanhamento e correcçççção do desempenho insuficiente;ão do desempenho insuficiente;ão do desempenho insuficiente;ão do desempenho insuficiente;

d) Emitir parecer vinculativo sobre as reclamad) Emitir parecer vinculativo sobre as reclamad) Emitir parecer vinculativo sobre as reclamad) Emitir parecer vinculativo sobre as reclamaçççções do avaliado.ões do avaliado.ões do avaliado.ões do avaliado.
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REGIME DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – DR 2/2008

1 1 1 1 ---- A avaliaA avaliaA avaliaA avaliaçççção do desempenho tem por referência:ão do desempenho tem por referência:ão do desempenho tem por referência:ão do desempenho tem por referência:

a)a)a)a)Os objectivos e metas fixados no projecto educativo Os objectivos e metas fixados no projecto educativo Os objectivos e metas fixados no projecto educativo Os objectivos e metas fixados no projecto educativo e no plano anual de e no plano anual de e no plano anual de e no plano anual de 

actividades para o agrupamento de escolas ou escola não agrupadaactividades para o agrupamento de escolas ou escola não agrupadaactividades para o agrupamento de escolas ou escola não agrupadaactividades para o agrupamento de escolas ou escola não agrupada;;;;

b) b) b) b) Os indicadores de medida Os indicadores de medida Os indicadores de medida Os indicadores de medida previamente estabelecidos pelo agrupamento de escolas ou previamente estabelecidos pelo agrupamento de escolas ou previamente estabelecidos pelo agrupamento de escolas ou previamente estabelecidos pelo agrupamento de escolas ou 

escola não agrupada, nomeadamente quanto ao progresso dos resultescola não agrupada, nomeadamente quanto ao progresso dos resultescola não agrupada, nomeadamente quanto ao progresso dos resultescola não agrupada, nomeadamente quanto ao progresso dos resultados escolares esperados ados escolares esperados ados escolares esperados ados escolares esperados 

para os alunos e a redupara os alunos e a redupara os alunos e a redupara os alunos e a reduçççção das taxas de abandono escolar tendo em conta o contexto ão das taxas de abandono escolar tendo em conta o contexto ão das taxas de abandono escolar tendo em conta o contexto ão das taxas de abandono escolar tendo em conta o contexto 

socioeducativo.socioeducativo.socioeducativo.socioeducativo.

2 2 2 2 ---- Pode ainda o agrupamento de escolas ou escola não agrupada, por Pode ainda o agrupamento de escolas ou escola não agrupada, por Pode ainda o agrupamento de escolas ou escola não agrupada, por Pode ainda o agrupamento de escolas ou escola não agrupada, por decisão fixada no decisão fixada no decisão fixada no decisão fixada no 

respectivo regulamento interno, estabelecer que a avaliarespectivo regulamento interno, estabelecer que a avaliarespectivo regulamento interno, estabelecer que a avaliarespectivo regulamento interno, estabelecer que a avaliaçççção de desempenho tenha tambão de desempenho tenha tambão de desempenho tenha tambão de desempenho tenha tambéééém por m por m por m por 

referência os objectivos fixados no projecto curricular de turmareferência os objectivos fixados no projecto curricular de turmareferência os objectivos fixados no projecto curricular de turmareferência os objectivos fixados no projecto curricular de turma....

REFERENCIAIS

Lisboa Lisboa -- Turma B / GRUPO C 24/06/2008Turma B / GRUPO C 24/06/2008



Os objectivos individuais são formulados tendo por referência os seguintes itens:

• a) A melhoria dos resultados escolares dos alunos;

• b) A redução do abandono escolar;

• c) A prestação de apoio à aprendizagem dos alunos incluindo aqueles com dificuldades de 
aprendizagem;

• d) A participação nas estruturas de orientação educativa e dos órgãos de gestão do 
agrupamento ou escola não agrupada;

• e) A relação com a comunidade;

• f) A formação contínua adequada ao cumprimento de um plano individual de 
desenvolvimento profissional do docente;

• g) A participação e a dinamização:

• i) De projectos e ou actividades constantes do plano anual

• de actividades e dos projectos curriculares de turma;

• ii) De outros projectos e actividades extracurriculares.

Os objectivos individuais são formulados tendo por referência os seguintes itens:

• a) A melhoria dos resultados escolares dos alunos;

• b) A redução do abandono escolar;

• c) A prestação de apoio à aprendizagem dos alunos incluindo aqueles com dificuldades de 
aprendizagem;

• d) A participação nas estruturas de orientação educativa e dos órgãos de gestão do 
agrupamento ou escola não agrupada;

• e) A relação com a comunidade;

• f) A formação contínua adequada ao cumprimento de um plano individual de 
desenvolvimento profissional do docente;

• g) A participação e a dinamização:

• i) De projectos e ou actividades constantes do plano anual

• de actividades e dos projectos curriculares de turma;

• ii) De outros projectos e actividades extracurriculares.

Objectivos Individuais

Avaliação
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O processo de avaliaO processo de avaliaO processo de avaliaO processo de avaliaçççção compreende as seguintes fases sequenciais:ão compreende as seguintes fases sequenciais:ão compreende as seguintes fases sequenciais:ão compreende as seguintes fases sequenciais:

a) Preenchimento da ficha de auto a) Preenchimento da ficha de auto a) Preenchimento da ficha de auto a) Preenchimento da ficha de auto ----avaliaavaliaavaliaavaliaçççção;ão;ão;ão;

b) Preenchimento das fichas de avaliab) Preenchimento das fichas de avaliab) Preenchimento das fichas de avaliab) Preenchimento das fichas de avaliaçççção pelos avaliadores;ão pelos avaliadores;ão pelos avaliadores;ão pelos avaliadores;

c) Conferência e validac) Conferência e validac) Conferência e validac) Conferência e validaçççção das propostas de avaliaão das propostas de avaliaão das propostas de avaliaão das propostas de avaliaçççção com menão com menão com menão com mençççção qualitativa de ão qualitativa de ão qualitativa de ão qualitativa de 

Excelente, Muito bom ou de Insuficiente, pela comissão de coordeExcelente, Muito bom ou de Insuficiente, pela comissão de coordeExcelente, Muito bom ou de Insuficiente, pela comissão de coordeExcelente, Muito bom ou de Insuficiente, pela comissão de coordenanananaçççção da avaliaão da avaliaão da avaliaão da avaliaçççção;ão;ão;ão;

d) Realizad) Realizad) Realizad) Realizaçççção da entrevista individual dos avaliadores com o respectivo avaão da entrevista individual dos avaliadores com o respectivo avaão da entrevista individual dos avaliadores com o respectivo avaão da entrevista individual dos avaliadores com o respectivo avaliado;liado;liado;liado;

e) Realizae) Realizae) Realizae) Realizaçççção da reunião conjunta dos avaliadores para atribuião da reunião conjunta dos avaliadores para atribuião da reunião conjunta dos avaliadores para atribuião da reunião conjunta dos avaliadores para atribuiçççção da avaliaão da avaliaão da avaliaão da avaliaçççção final.ão final.ão final.ão final.

FASES DO PROCESSO

Lisboa Lisboa -- Turma B / GRUPO C 24/06/2008Turma B / GRUPO C 24/06/2008

Avaliação



ACTIVIDADE 1
(70 minutos)

Formação dos grupos: elementos de 

escolas diferentes.

�Relativamente ao DL 15/2007  e ao 

DR 2/2008:

1. Localizar os objectivos da avaliação do 
desempenho

2. Localizar referências ao papel do avaliador

3. Localizar os desempenhos a observar

4. Listar e sequencializar as tarefas do avaliador

5. Listar os instrumentos de regulação da 
actividade docente (tb. DL 240/01)

18



ACTIVIDADE 1
(70 minutos)

Formação dos grupos: elementos de 

escolas diferentes.

Nomes: Relativamente ao DL 15/2007  e ao DR 2/2008:
1. Localizar os objectivos da avaliação do desempenho
2. Localizar referências ao papel do avaliador
3. Localizar os desempenhos a observar
4. Listar e sequencializar as tarefas do avaliador
5. Listar os instrumentos de regulação da actividade docente (tb. DL 240/01)



ACTIVIDADE 1 – 2ª fase (70 minutos)ACTIVIDADE 1 – 2ª fase (70 minutos)

Agrupar por escola e ter em conta: o trabalho já realizado 
relativamente ao DL 15/2007  e ao DR 2/2008 e a 
experiência da escola

�Cada grupo discute os pontos críticos e as soluções 
organizativas já encontradas em cada escola para 
viabilizar o processo de ADD (20 minutos)

�Um porta-voz apresenta  uma síntese da reflexão 
efectuada (10 minutos)

�Discussão em plenário das soluções/dos argumentos 
de cada grupo, incluindo os parâmetros de mais difíci l 
operacionalização e as formas previsivelmente mais 
eficazes de agir (20-30 minutos)



ACTIVIDADE 1 
segunda fase
(70minutos)

Formação dos grupos: elementos de escolas 

diferentes.

Nomes: 
Cada grupo discute os pontos críticos e as soluções  
organizativas já encontradas em cada escola para 
viabilizar o processo de ADD (20 minutos)

Um porta-voz apresenta  uma síntese da reflexão 
efectuada (10 minutos)

Discussão em plenário das soluções/dos argumentos d e 
cada grupo, incluindo os parâmetros de mais difícil  
operacionalização e as formas previsivelmente mais 
eficazes de agir (20-30 minutos)



Modelo organizativo da avaliação
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Perspectivas sobre a avaliação do 
desempenho
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Recursos 
cognitivos,
heurísticos e 
enviesamentos

Práticas processuais
(negociação do julgamento)

Exactidão 
epistémica, 

conteúdo do 
julgamento,

instrumentos

VALIDAÇÃO 
SOCIAL

DO 
JULGAMENTO

(Adaptado de Ana Passos, 2008)



Objectivos dos sistemas de 
avaliação de desempenho

� Alinhar as actividades dos indivíduos pelos objectivos 
estratégicos da organização;

� Melhorar o desempenho, a produtividade e a motivação;

� Aumentar a sustentabilidade da organização;

� Fornecer feedback e aconselhamento sobre desempenho e 
carreiras;

� Decidir sobre recompensas.

24
(Adaptado de Ana Passos, 2008)



Pressupostos do modelo
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Características do modelo
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Potencialidades do modelo
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Dificuldades do modelo

Nome dos elementos do grupo: 



Avaliação de desempenho: 
definição dos objectivos individuais
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Objectivos individuais

Adaptado de Ana Passos, 2008
30

Os objectivos individuais devem ser simples, em número restrito e de 
fácil comunicação

Os objectivos individuais devem estar alinhados com os objectivos da 
escola e do sistema educativo e apoiados por sistemas de monitorização 

regular 

Os objectivos enunciam os principais resultados esperados e não uma 
descrição integral das responsabilidades dos indivíduos

Os objectivos são evolutivos,  sendo revistos ao longo do tempo, face à
mudança dos contextos



Características dos objectivos

No processo de arranque do dispositivo de avaliação,  a 
credibilidade dos indicadores emergentes do PEE e do PAA 
constitui um elemento crítico. 

Deve partir-se de indicadores já existentes e com registos 
associados (v.g. taxas de sucesso e abandono)

eSpecífico Mensurável    Atingível    Relevante   Temporalizado

Adaptado de Ana Passos, 2008
31



Perfil de desempenho profissional 
(recapitulação)



ACTIVIDADE 2
(120 min)

Base de trabalho: DL 240/01; PEE;
Fase 1 – Individual (20 minutos)
Tendo  presente a especificidade do seu 

trabalho como professor(a) e 
utilizando os recursos indicados:

a) Seleccione, por cada uma das 4 
dimensões, as competências que 
considera mais importantes (c. 30%);

b) Hierarquize, por dimensão, as 
competências seleccionadas em 1.

Fase 2 – Formação de grupos, por 
agrupamento/escola

a) Partilhar as escolhas individuais
b) Estabelecer um consenso justificado 

quanto às escolhas (30%) e quanto à
sua hierarquização

Nota: sem recurso a votação.
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Perfil de Competências
Articulação do PE com o 240/01

Perfil de Competências
Articulação do PE com o 240/01

Escola: ………………………………………………….Elementos do grupo:…………………………………………………………………………………………………………Escola: ………………………………………………….Elementos do grupo:…………………………………………………………………………………………………………



Perfil de Competências
Articulação do PE com o 240/01

Perfil de Competências
Articulação do PE com o 240/01

Escola: ………………………………………………….Elementos do grupo:…………………………………………………………………………………………………………Escola: ………………………………………………….Elementos do grupo:…………………………………………………………………………………………………………


