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CRONOGRAMA DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO EXTERNA DE DESEMPENHO DOCENTE (AEDD) – 2021/2022 

Situação Intervenientes Procedimentos / Observações 

Requerimento para 
Observação de Aulas 

Docente e Diretor(a) do Agrupamento 
de Escolas (AE) ou só o Diretor(a) do 
Agrupamento de Escolas (AE) 

Deve ser enviado até ao final do 1º período, por email, pelo AE do avaliado, para o Centro de 
Formação (CFAE), depois de assinado pelo(a) avaliado(a) e pelo(a) Diretor(a) do AE, após 
confirmação dos dados, ou apenas pelo Diretor do AE. 

Nomeação do(a) 
avaliador(a) externo(a) 

Diretor do Centro de Formação (CFAE) Nomeação efetuada tendo por base a lista de Avaliadores Externos validada pela DGAE para 
2021/2022. 

Comunicação para 
Observação de Aulas 

Diretor do CFAE; Diretores(as) dos AEs 
do(a) Avaliado(a) e do Avaliador(a); 
Avaliado(a) e Avaliador(a). 

O Diretor do Centro de Formação envia a “Comunicação para Observação de Aulas” para os(as) 
Diretores(as) dos AE. Estes dão conhecimento ao(à) avaliado(a) e ao avaliador(a), que assinam a 
“Comunicação”, a qual posteriormente é devolvida, por email, ao Centro de Formação. 

Data da Observação de 
Aulas 

Avaliador(a) e Avaliado(a)  O Avaliador(a) e o(a) Avaliado(a) acordam entre si as datas da Observação das Aulas e o(a) 
Avaliador(a) comunica essas datas ao Centro de Formação, por email.  
No caso de não haver acordo as datas serão definidas pelo Coordenador da Bolsa. 

Plano de Aula Avaliado(a) e Avaliador(a) O plano de aula é enviado, por email, pelo(a) Avaliado(a) ao(à) Avaliador(a) Externo(a).  
O(a) Avaliador(a) concretiza a observação mesmo que o plano de aula não lhe seja enviado. 

Observação de Aulas Avaliador(a) e Avaliado(a) O Avaliador(a) efetua as Observações das Aulas, com a duração mínima de 180 min, repartidos 
por dois ou mais momentos de observação, usando o Anexo I como grelha de observação. 

Memorando de Observação 
de Aulas 

Avaliador(a);  Avaliado(a); Diretor do 
CFAE, e Diretores(as) dos AEs 

Após a Observação de Aulas, o(a) Avaliador(a) envia o “Memorando de Observação de Aulas”, 
ou informação equivalente, por email, para o CFAE e para os Agrupamentos envolvidos. 

Anexos I e II - Observação 
de Aulas só como requisito 
(probatório ou reposicionamento) 

Avaliador(a), Diretor do CFAE e 
Diretor(a) do AE do(a) Avaliado(a) 

Apenas neste caso, o(a) Avaliador(a) preenche o Anexo II e envia-o, juntamente com os Anexos 
I, por email, para o Diretor do CFAE, que os reencaminha para o(a) Diretor(a) do AE do Avaliado.  
O processo fica assim concluído. 

Observação de Aulas para a Avaliação de Desempenho 

Relatório de Autoavaliação Avaliado(a) e avaliador(a) O(a) Avaliado(a) envia para o(a) Avaliador(a) por email, uma cópia do Relatório de 
Autoavaliação que entregou no seu AE, até à data limite definida – 20 de junho, em 2022. 

Parecer sobre o Relatório de 
Autoavaliação 

Avaliador(a); Diretor(a) do AE do(a) 
Avaliado(a) 

No prazo de 10 dias úteis, o(a) Avaliador(a) elabora um Parecer sobre o Relatório de 
Autoavaliação e entrega-o no Agrupamento do(a) Avaliado(a) – (ver passo seguinte). 

Anexos I e II Avaliador(a) e o(a)Diretor(a) do AE 
do(a) Avaliado(a) 

O(a) Avaliador(a) preenche o Anexo II e entrega-o, juntamente com os Anexos I e com o 
Parecer sobre o Relatório de Autoavaliação (em envelope fechado), no AE do Avaliado, em 
reunião com o avaliador interno. 

Reunião de Articulação 
entre o(a) Avaliador(a) 
Externo(a) e o(a) 
Avaliador(a) Interno(a) 

Avaliador(a) Externo(a) e Avaliador(a) 
Interno(a) 

Da reunião de Articulação deve ser elaborada uma ata que, assinada pelos(as) intervenientes, 
deverá ser entregue no AE do(a) avaliado(a) e enviada, por email, para o CFAE. 
Relembra-se que: articulação não é uniformização; na ata não devem constar quaisquer juízos 
de avaliação; devem ser referidos os documentos que foram entregues em envelope fechado. 

Conclusão do Processo Avaliador(a) Externo(a) e CFAE. O processo fica concluído com o envio (por email), para o CFAE, de uma cópia da ata referida no 
ponto anterior, ou de um recibo, ou declaração, de entrega dos referidos documentos. 


