
 
 

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 
Ano letivo       /       

 
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

1. O relatório de auto-avaliação deve conter 

a) uma reflexão sobre a atividade desenvolvida pelo docente nas dimensões  em avaliação e nos parâmetros apro-
vados pelo Conselho Pedagógico. 
b) Indicar exemplos concretos de realização e não se limitar a referir os descritores  
c) Fazer referência aos documentos e registos do Agrupamento onde o facto pode ser comprovado; e/ou ser do co-
nhecimento público, da Direção ou do avaliador. 
2. O relatório de autoavaliação deve seguir a estrutura apresentada e incidir sobre os seguintes aspetos: 
 

Prática letiva 
1.1. Utilização de estratégias de ensino/aprendizagem 

Identifica estratégias de ensino utilizadas e aprecia-as do ponto de vista da sua qualidade e adequação às necessidades dos alunos 
 

1.2. Promoção de ambientes de aprendizagem  
Reflexão sobre as ações realizadas para promover bons ambientes de aprendizagem, dificuldades e resultados encontrados   
 

1.5. Mobilização do conhecimento científico pedagógico adquirido 
Referir o contributo da formação frequentada (creditada ou não) para a melhoria da ação educativa (mudança de uma situação) e /ou ati-
vidades de divulgação na escola da formação obtida. 

 
Análise dos resultados obtidos  
1.3. Estratégias de avaliação dos alunos  

Identifica instrumentos de avaliação aplicados, as atividades de monitorização das aprendizagens dos alunos numa lógica de avaliação 
formativa, os momentos da sua aplicação, as reflexões sobre os resultados obtidos e decisões tomadas em conformidade      
 

1.4. Informação aos alunos: progressos e necessidades de melhoria 
Indica os momentos de informação aos alunos sobre os seus resultados, os dispositivos utilizados nessa informação, e os instrumentos 
aplicados para a autoavaliação das aprendizagens dos alunos como forma de os informar sobre as suas dificuldades e progressos  
 

Contributo para os objetivos e metas do Proj. Educ. (PE) e Atividades promovidas 
2.1.1. Participação do professor em atividades do PE/PAA 

Nº de atividades que concebeu*, coordenou* e participou*, o seu nível de participação (empenhada, solicitada, irregular ou inexistente) e 
ainda o impacto medido através de avaliação das atividades. 

*Conceção – iniciativa / proposta de atividade pressupondo a definição dos seus aspetos organizacionais; *Coordenação – Organização, orientação e liderança da 
equipa que desenvolve a atividade; *Participação empenhada / dinamização - Criação de condições para a concretização da atividade. Pressupõe desenvolver as 
ações previstas em articulação com o coordenador; estabelecer contactos, providenciar materiais; *Participação solicitada: contribui para a consecução da atividade 
nos termos em que lhe foi solicitado. Não desenvolveu tarefas de preparação.  
 

2.1.2. Contributo à participação de pais e Enc. Ed. e/ou outras entidades da comunidade  
Identifica o seu contributo específico para a participação dos pais e/ ou outras entidades: 1. Identificar as atividades que concebeu, coor-
denou ou participou no âmbito das suas funções como diretor de turma / professor titular ou não tendo essas funções explicitar o relacio-
namento estabelecido com pais / EE: informação / interacção com os pais sobre avaliação, assiduidade e comportamento do aluno, cola-
boração prestada neste âmbito, etc.; 2. Apreciar o seu nível de participação (empenhada, solicitada, irregular ou inexistente) no âmbito da 
participação dos pais ou de entidades da comunidade. 

 
2.2. Participação nas estruturas de coordenação educativa e órgãos de gestão 

Cargos desempenhados e respetivas funções; Trabalho realizado no âmbito das estruturas de que fez parte ou com as estruturas com 
que se relacionou; Competências funcionais não cumpridas; Evidências de trabalho colaborativo continuado e com quem; Sugestões de 
melhoria que apresentou e concretizou; Atividades que coordenou e/ou participou de carácter disciplinar ou interdisciplinar;  

 
Formação realizada e o seu contributo para a melhoria da ação educativa. 

3.1. Nº de horas em ações de formação creditadas realizadas pelo professor e sua classificação  
Indicar o nome das acções frequentadas, entidade formadora, número de horas e unidades de crédito obtidas, a classificação quantitativa 
e data da sua conclusão. Os certificados devem constar do processo individual do docente. O avaliador, no ano da avaliação do docente, 
deve, no caso do número de horas frequentado ser superior ao máximo estabelecido, selecionar as ações com maiores classificações.  

Amadora, ___ de _____  de 2020 

O docente avaliado ___________________________________________________________________________ 

O docente avaliador ___________________________________________________________________________ 


