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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PESSOAL DOCENTE  
 Calendarização do Procedimento Interno de Avaliação 2021’2022 

Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro 
Despacho n.º 9488/2015; Despacho normativo n.º 19/2012 

Operacionalização Intervenientes 

Datas/Limite  

2021 2022 

O N D J F M A M J J A 

  
Designação do professor acompanhante de docentes em período 
probatório (Despacho n.º 9488/2015). 

Coordenador de 
Departamento 

18           

Atualização da Base de Dados dos docentes contratados. 
Chefe dos Serviços 

Administrativos 
 

8          

Atualização da Base de Dados dos docentes de carreira. 
Chefe dos Serviços 

Administrativos 
 

26          

Entrega do Projeto Docente (art.º 17.º) - FACULTATIVO Avaliados  26          

Entrega do Plano Individual de Trabalho do docente em período 
probatório (Despacho n.º 9488/2015). 

Docente em período 
probatório 

 
26          

Reunião da SAAD com os Coordenadores de Departamento 
SAAD 

Coord. Departamento 
 

 6         

Designação dos avaliadores internos (art.º 14.º).  
Coordenador de 
Departamento 

 
 13         

Requerimento para observação de aulas (n.º 2 e n.º 6  do art.º 18.º) 
de docentes a avaliar em 22/23. 

Avaliados 
 

 17         

Requerimento para recuperação da observação de aulas do ciclo 
avaliativo anterior (n.º 2 do art.º 30.º).  

Avaliados 
 

 17         

Requerimento para sujeição ao regime geral de avaliação do 
desempenho (n.º7 do art. 27.º). 

Avaliados 
 

 17         

Requerimento para dispensa de avaliação (n.º 9 do art.º 27.º).  Avaliados 
 

 17         

Requerimento para avaliação por ponderação curricular (Despacho 
normativo n.º 19/2012) 

Avaliados 
 

 17         

Entrega de cópia dos documentos necessários à ponderação 
curricular para os avaliados que a requereram (Despacho normativo 
n.º 19/2012) 

Avaliados 
 

 17         

Apreciação do projeto docente (caso seja entregue) e comunicação 
escrita da sua apreciação ao docente em avaliação (art.º 17º).  

Avaliador Interno 
 

  12        

Contabilização do tempo de serviço prestado no Agrupamento dos 
docentes a contrato.  

Chefe dos Serviços 
Administrativos 

 
    25      

Opção pela escola que efetua a avaliação dos docentes contratados 
(n.º 7 do art. 5.º). 

Avaliados 
 

    31      

Entrega do Relatório de autoavaliação dos docentes sujeitos ao 
processo de avaliação no ano em curso (art.º 19º e art.º 27º). (a) 

Avaliados 
 

       6   

Entrega dos Relatórios Finais (Despacho n.º 9488/2015). 
Prof. Acompanhante/ 
Docente em período 

probatório 

 
       6   

Reunião da SAAD com os Coordenadores de Departamento 
SAAD /  

Coord. Departamento 
        15   

Emissão de parecer sobre o Relatório de Autoavaliação dos docentes 
sujeitos ao procedimento especial de avaliação (art.º 27.º). 

SADD 
 

       15   

Elaboração da proposta de avaliação dos docentes em processo de 
avaliação (art.º 14) e emissão de parecer sobre o Relatório de 
Autoavaliação (art.º16). 

CD/Avaliador Interno 
 

       20   

Reunião da SADD - Harmonização das propostas dos avaliadores 
dos docentes contratados e atribuição da classificação final (art. 
21.º). 

SADD 
 

        14  

Reunião da SADD - Harmonização das propostas dos avaliadores 
dos docentes do quadro e em período probatório e atribuição da 
classificação final (art. 21.º). 

SADD 
 

        14  

 Entrega do Relatório de Autoavaliação dos docentes que não 
pertencem ao universo dos docentes referidos anteriormente (art. 19.º 
e art. 27.º). 

Docentes do quadro 
 

         31 

  
Reclamação / Recurso (art.º 24º e art.º 25º).  No prazo de 10 dias, contados a partir da data de notificação. 

(a) Os docentes contratados que terminem em data anterior farão a entrega do relatório de autoavaliação até 10 dias úteis antes do termo do contrato. 

Nota: Este calendário poderá sofrer alterações em resultado de eventuais orientações emanadas da DGAE. 


