MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Direcção Regional de Educação do Alentejo
Agrupamento Vertical de Redondo-135598
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – PESSOAL DOCENTE
Objectivos Individuais

Nome do avaliado: _____________________________________________________________________________
Categoria: ____________________________________________________________________________________
Departamento curricular: ________________________________________________________________________
Período em avaliação de ________ a ___________

A

Nível de cumprimento do serviço distribuído

A.1A.1.1
A.1.2
A.2A.2.1-

Apoio às aprendizagens dos alunos
Cumprir integralmente os apoios educativos dos alunos
Prestar apoio a alunos com dificuldades de aprendizagem
Serviço não lectivo
Cumprir integralmente o serviço não lectivo que me foi distribuído

B-

Melhoria dos resultados escolares dos alunos e redução da taxa
de abandono escolar

B.1B.1.1-

B.2B.2.1-

Melhoria dos resultados escolares dos alunos
Melhorar os resultados dos alunos na disciplina de _______ de modo a que o
insucesso na turma / ano________ seja inferior a ______%
Contribuir para a melhoria dos resultados externos na disciplina de
________ de modo a que o insucesso na turma ______ seja inferior a
________%.
Redução do abandono escolar
Contribuir para a redução do abandono escolar nas turmas ________

C-

Participação na vida do Agrupamento

C.1

Participação nos projectos e actividades previstas no Projecto Educativo e
no Plano Anual de Actividades e nos Planos Curriculares

C.2-

Participação nos projectos e actividades no âmbito de outros projectos e
actividades extra-curriculares
Participação nos seguintes projectos__________

B.1.2

C.2.1-

C.3C.3.1-

Participação nas estruturas de Orientação Educativa e nos órgãos de gestão
Participar no desenvolvimento do plano de Acção do
Departamento____________
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C.3.2-

Cumprir das funções inerentes ao cargo de ___________________

C.3.3C.4C.4.1-

Participação e dinamização de projectos de investigação, desenvolvimento e
inovação educativa.
Participar nos seguintes projectos de investigação___________

D-

Participação do docente em acções de formação contínua

D.1-

Realizar formação centífico/didáctica no âmbito do grupo disciplinar

D.2-

Realizar formação na área de _________________

E-

Relação com a comunidade

E.1-

Participar em actividades relacionadas com a comunidade

O avaliado __________________________________________________ , em
___/___/___
O coordenador de departamento ________________________________ , em
___/___/___
O presidente do conselho executivo ______________________________ , em
___/___/___
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