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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOCENTE - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO INTERNA 

AVALIAÇÃO DA DIRETORA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
(Portaria nº 266/2012, de 30 de agosto) 

De acordo com o previsto no nº 1, do artigo 5º da Portaria nº 266/2012, de 30 de agosto, compete ao Conselho Geral definir os critérios em 
que se baseia a avaliação interna do Diretor de estabelecimento público de educação pré-escolar e de ensino básico e secundário. Assim, 
no uso da competência definiu os seguintes critérios:


Critérios de avaliação aprovados na reunião

de Conselho Geral de 12 de julho de 2019.


Loureiro, 12 de julho de 2019

 O Presidente do Conselho Geral


felisberto augusto moura neves

Parâmetros Conteúdo Descritores Pontuação

Compromissos 
(50%)

Os compromissos a avaliar serão os definidos pela Diretora do Agrupamento na 
sua carta de missão, depois de aprovada pelo Conselho Geral:

• devem refletir o projeto de intervenção,

• em número a fixar entre cinco e sete,

• de forma quantificada sempre que relevante e tecnicamente possível

• e com a calendarização anual.

A avaliação de 
cada conteúdo 

far-se-á 
utilizando uma 

escala graduada 
de 1 a 10 
valores

Competências 
(30%)

Liderança

• Promove o espírito de grupo e um clima organizacional propício à 
participação, intervenção e cooperação.


• Estimula a iniciativa e a autonomia, delegando tarefas, fomentado a partilha de 
responsabilidades, impulsionando lideranças múltiplas.


• Tem um modelo de actuação que garante a justiça e equidade de tratamento, 
sendo, dessa forma, um referencial de confiança.


• Envolve os vários parceiros influenciando-os na consecução da sua visão 
estratégica.


• Promove formação pessoal e profissional dos quadros.

Visão 
estratégica

• Mantém-se atenta à conjuntura que a rodeia, conceptualiza os sinais de 
evolução e mudança e integra-os no âmbito da sua actuação.


• Antecipa as necessidades de adaptação do serviço, define estratégias, 
implementa medidas e avalia os impactos das mesmas.


• Alinha os objectivos e actividade do serviço com a sua visão e define metas 
estratégicas, no quadro de orientações recebidas.


• Contribui para o desenvolvimento da visão, objectivos e estratégias da 
organização aplicando o conhecimento e a experiência que possui.

Gestão

• Considera a escola e o seu contexto analisando e conhecendo os problemas a 
enfrentar.


• Planeia com rigor e flexibilidade.

• Garante e otimiza o cumprimento do Regulamento Interno e demais 

instrumentos regulatórios em vigor no agrupamento.

• Assegura os recursos e metodologias adequados.

• Supervisiona, monitoriza e avalia as atividades pedagógicas e administrativas.

• Garante a eficácia dos circuitos de informação interna e externa.

Representação 
externa

• Aceita a responsabilidade de direcção ou de participação em projectos que 
implicam exposição e visibilidade externa.


• Representa o serviço e/ou a organização, em grupos de trabalho, reuniões e 
outros eventos, transmitindo uma imagem de credibilidade/qualidade.


• Promove a aplicação de orientações provenientes de grupos de trabalho 
exteriores à sua organização ou unidade orgânica e empenha-se nelas.


• Projeta a imagem do Agrupamento desempenhando a sua missão de 
representação junto da comunidade educativa.

Formação 
contínua 

(20%)
Formação contínua realizada de acordo com o previsto na alínea c) do nº 2 do artigo 37º do ECD
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