Dimensão: Participação na escola e relação com a comunidade educativa
LISTA DE VERIFICAÇÃO DA ACTIVIDADE DOCENTE (CICLO AVALIATIVO 2009/2011)

Contributo para a realização e metas do Projecto educativo e plano anual e plurianuais de actividades
Indicadores

Insuf.
2,5

Reg.
5,7

Bom
7,3

M. Bom
8,5

Exc.
9,5

Obs.

Participou na construção dos documentos orientadores da
vida da escola: Projecto Educativo, Projecto Curricular de
Agrupamento e Regulamento Interno
Participou na construção dos documentos orientadores da
vida da escola: Plano Anual de Actividades.
Participou na concepção e uso de dispositivos de
avaliação do Agrupamento: Manual de ADD, Processo de
auto-avaliação.
Participou em projectos de trabalho colaborativo na escola.
Apresentou propostas que contribuam para a melhoria do
desempenho da escola.
Pontuação
OBS:

Participação nas estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica e nos órgãos de
administração e gestão
Indicadores

Insuf.
2,5

Reg.
5,7

Bom
7,3

M. Bom
8,5

Exc.
9,5

Contribuiu para a eficácia das estruturas de
coordenação educativa e supervisão pedagógica:
Departamento Curricular/Conselho de Docentes.
Contribuiu para a eficácia das estruturas de
coordenação educativa e supervisão pedagógica:
Conselho de DT e Conselho de Turma.
Contribuiu para a eficácia dos órgãos de
administração e gestão: Conselho Geral, Conselho
Pedagógico, Coordenação de Estabelecimento.
Contribuiu para a eficácia de outras estruturas: Oferta
Educativa, Bibliotecas e Centro de Recursos, GAPA
Apresentou de propostas que contribuam para a
melhoria de funcionamento destas estruturas
Pontuação
OBS:

Obs.

Dimensão: Participação na escola e relação com a comunidade educativa
LISTA DE VERIFICAÇÃO DA ACTIVIDADE DOCENTE (CICLO AVALIATIVO 2009/2011)

Dinamização de projectos de investigação, desenvolvimento e inovação educativa e sua correspondente
avaliação
Indicadores

Insuf.
2,5

Reg.
5,7

Bom
7,3

M. Bom
8,5

Exc.
9,5

Obs.

Dinamizou e avaliou projectos e actividades da escola
que visam o desenvolvimento da comunidade: ex:
Palestras, Serões culturais
Participou em projectos e actividades da escola que
visam o desenvolvimento da comunidade: ex
Palestras, serões culturais
Dinamizou e avaliou acções que visam a participação
de pais e encarregados de educação e/ou outras
entidades da comunidade no desenvolvimento da
escola. Ex: Reuniões com Enc. de Educação, Festa
das famílias, Feira do livro, Feira de Natal, Sessões
de esclarecimento.
Envolveu-se em projectos ou actividades de âmbito
nacional e internacional que sejam relevantes para a
escola e/ou comunidade e fez a respectiva avaliação.
Pontuação
OBS:

Dimensão: desenvolvimento e formação profissional ao longo da vida
Formação contínua e desenvolvimento profissional
Indicadores

Insuf.
2,5

Reg.
5,7

Bom
7,3

M. Bom
8,5

Exc.
9,5

Desenvolveu processos e estratégias de actualização do
conhecimento profissional.
Participou em iniciativas de reflexão sobre as suas práticas
mobilizando o conhecimento adquirido na melhoria do seu
desempenho.
Promoveu o trabalho cooperativo e a partilha de conhecimentos
adquiridos com os seus pares.
Contribuiu para o desenvolvimento profissional e organizacional
da escola.
Pontuação
OBS:

Obs.

