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O relatório de autoavaliação deve ser redigido de forma clara, sucinta e objetiva, não podendo exceder 
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Crato, ___ de _______________ de 2017 

_____________________________ 

(Assinatura do docente avaliado) 

RELATÓRIO AUTOAVALIAÇÃO 
DOCENTES DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR, ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Nome do avaliado: 

Situação Profissional:                                            Grupo de Recrutamento: 

Departamento Curricular: 

Funções ou cargos exercidos: 

Período em avaliação:       /            /           a                   /         / 

DIMENSÃO A – Científica e Pedagógica (Prática letiva/Análise dos resultados dos alunos) 

- Refira o seu trabalho no âmbito da preparação e organização das atividades letivas, identificando 
sumariamente os recursos e instrumentos utilizados e os respetivos objetivos.  
 
- Avalie a concretização das atividades letivas e o cumprimento dos objetivos de aprendizagem dos 
seus alunos, identificando as principais dificuldades e as estratégias que usou para as superar. 
 
- Refira a relação pedagógica que estabeleceu com os seus alunos face ao conhecimento que tem de 
cada um deles. 
 
- Refira o trabalho que realizou no âmbito da avaliação das aprendizagens dos seus alunos, 
descrevendo sumariamente os instrumentos que utilizou para essa avaliação e identificando a evolução 
dos resultados escolares obtidos ao longo do ano, tal como as ações e iniciativas que desenvolveu de 
forma a contribuir para a melhoria desses resultados. 

DIMENSÃO B – Participação na escola e relação com a comunidade 

- Como avalia o seu contributo para a vida da escola e em particular a sua participação nos projetos e 
atividades previstas ao nível da escola/agrupamento e da turma. Na sua apreciação identifique as 
atividades que dinamizou e /ou em que participou, fazendo referência o seu contributo para os 
objetivos e metas fixados no projeto educativo da Escola. 
 
- Como avalia a sua participação nas estruturas de orientação educativa e nos órgãos de gestão e o 
contributo que deu para o seu funcionamento? 

DIMENSÃO C – Formação Contínua e desenvolvimento profissional 
(não avaliada nos docentes contratados) 

Refira as ações de formação contínua realizadas, indicando a entidade formadora, a duração, avaliação 
e os créditos obtidos, se for caso disso, avaliando o contributo de cada uma delas para o seu 
desempenho profissional. 
 
Nota: Não devem ser mencionadas ações de formação já referidas em processos avaliativos anteriores. 


