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1. Nome_______________________________________________________ 4. Tipo de contrato:  4.1 Tempo integral com dedicação exclusiva ………… � 

2. N.º de anos de serviço na Unidade Orgânica                                  ______ 4.2 Tempo integral sem dedicação exclusiva ………… � 

3.  Curso em que lecciona/ou no qual tem maior carga lectiva_____________ 4.3 Tempo parcial …………………………………………………… � 

  4.4 Outros ………… � Qual ……………………………………… 

 (ex. nomeação; contrato administrativo de provimento) 

DESEMPENHO PEDAGÓGICO NA ÁREA DA ESPECIALIDADE - 50%    Ano de ...... 

Elementos de 
avaliação 

Discriminação 
(metodologia a aplicar) 

Avaliação 
(C/ base no 
Relatório 
anual 

individual) 

Pontuação 
% 

Assistente ou Equiparado Prof. Adjunto ou Equiparado Professor Coordenador 

 
Formação  
Pedagógica1 

 
(10%) 

 

• Acções de formação pedagógica • Acções de formação pedagógica • Acções de formação pedagógica  
0% a 10% 

 

Actividade docente 
 

(60%) 

 

• Promoção da qualidade pedagógica ao 
nível de: 

 - Planificação da actividade lectiva 

 - Desenvolvimento do ensino e 
avaliação da aprendizagem: 

  � actividades de ensino e 
aprendizagem realizadas 

  � procedimentos de avaliação 
aplicados 

  � grau de cumprimento dos 
programas 

● Produção de recursos pedagógicos, sua 
qualidade, relevância e eficácia de 
exploração 

 - sua organização/criação 

 - sua renovação/actualização 

• Acompanhamento e apoio aos alunos 

• Orientação de trabalhos e de estágios 
dos alunos 

• Colaboração/Participação em missões 
de ensino (redes nacionais e 
internacionais) 

• Prémios, menções e louvores 

 

 

 

• Promoção da qualidade pedagógica ao 
nível de: 

 - Planificação da actividade lectiva 

 - Desenvolvimento do ensino e 
avaliação da aprendizagem: 

  � actividades de ensino e 
aprendizagem realizadas 

  � procedimentos de avaliação 
aplicados 

  � grau de cumprimento dos 
programas 

● Produção de recursos pedagógicos, sua 
qualidade, relevância e eficácia de 
exploração 

 - sua organização/criação 

 - sua renovação/actualização 

• Acompanhamento e apoio aos alunos 

• Orientação de trabalhos e de estágios 
dos alunos 

• Colaboração/Participação em missões 
de ensino (redes nacionais e 
internacionais) 

• Prémios, menções e louvores 

 

 

 

• Promoção da qualidade pedagógica ao 
nível de: 

 - Planificação da actividade lectiva 

 - Desenvolvimento do ensino e 
avaliação da aprendizagem: 

  � actividades de ensino e 
aprendizagem realizadas 

  � procedimentos de avaliação 
aplicados 

  � grau de cumprimento dos 
programas 

● Produção de recursos pedagógicos, sua 
qualidade, relevância e eficácia de 
exploração 

 - sua organização/criação 

 - sua renovação/actualização 

• Acompanhamento e apoio aos alunos 

• Orientação de trabalhos e de estágios 
dos alunos 

• Colaboração/Participação em missões 
de ensino (redes nacionais e 
internacionais) 

• Prémios, menções e louvores 

 

 

 
 

30% 
 

(10%) 
 

(20%) 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 

5% 
5% 
 

5% 
 
 

5% 
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Coordenação 
Pedagógica 

 
(10%) 

 

 
• Responsável por cursos, estágios, 
unidades curriculares. 

• Responsável por cursos, estágios, 
unidades curriculares. 

 0% a 10% 

 
Actividade 

Docente/Actividade 
Profissional/Artística 

 
(5%) 

 

• Avaliação pelos alunos: 
 - Preparação científica 
 - Qualidade geral de actuação 
 - Acessibilidade/disponibilidade 

• Avaliação pelos alunos: 
 - Preparação científica 
 - Qualidade geral de actuação 
 - Acessibilidade/disponibilidade 

• Avaliação pelos alunos: 
 - Preparação científica 
 - Qualidade geral de actuação 
 - Acessibilidade/disponibilidade 

 

5% 

 
Nível de satisfação 
dos estudantes 

 
(5%) 

 

● Avaliação pelos alunos ● Avaliação pelos alunos 
● Avaliação pelos alunos 

 

 

5 a 0% 

 
Nível de sucesso dos 

estudantes2 
 

(10%) 
 

● acima dos 75% 

• entre 50 e 75% 

● menos de 50% 

 

● acima dos 75% 

• entre 50 e 75% 

● menos de 50% 

 

● acima dos 75% 

• entre 50 e 75% 

● menos de 50% 

 

 

10% a 0% 

 

(1) O IPL deve promover iniciativas deste tipo. 

(2) O número de alunos de referência é o número de alunos que fizeram alguma prova de avaliação. A valorização deste parâmetro deverá ter em conta a realizada da escola, sendo 

procurada uma meta mínima de 50 % de aprovações. 


