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Cronograma AEAN – Avaliação de Desempenho Docente (ADD)
Secção de Avaliação de Desempenho Docente (SADD-AEAN)
Datas
Prazos Finais
14/05/2020 (5ªfª)

Pessoal Docente
(Categoria)
Docentes do Quadro
Avaliados por
Ponderação Curricular
(ADD)

15/05/2020 (6ªfª)

SADD-AEAN
(ADD Ponderação
Curricular)

22/06/2020 (2ªfª)

Docentes Contratados

22/06/2020 (2ªfª)

Docentes do Quadro
(Regime Geral e
Procedimento Especial
de Avaliação)

23/06/2020 (3ªfª)

Avaliadores Internos
(ADD / Docentes
Contratados)

03/07/2020 (6ªfª)

06/07/2020 (2ªfª)

06/07/2020 (2ªfª)

16/07/2020 (5ªfª)

16/07/2020 (5ªfª)

Avaliadores Internos
(ADD / Docentes
Contratados)
SADD-AEAN
(ADD / Docentes
Contratados)
Avaliadores Internos
(ADD / Docentes do
Quadro - Regime Geral e
Procedimento Especial
de Avaliação)
Avaliadores Internos
(ADD / Docentes do
Quadro - Regime Geral e
Procedimento Especial
de Avaliação)
SADD-AEAN
(ADD / Docentes do
Quadro - Regime Geral;
Procedimento Especial
de Avaliação;
Ponderação Curricular)

2019-2020

Procedimentos / Documentação
- Ponderação Curricular: Prazo final para entrega do Relatório e
documentação comprovativa anexa, nos serviços de administração
escolar (SAE), da escola-sede (Escola Secundária António Nobre).
- Ponderação Curricular / ADD: Levantamento dos Relatórios e
documentação comprovativa anexa, pelos elementos da SADDAEAN.
- Início das reuniões de trabalho relativas à avaliação de desempenho
dos docentes por ponderação curricular.
- Prazo final para entrega dos Relatórios de Autoavaliação, relativos
ao ano letivo 2019-2020, nos serviços de administração escolar
(SAE), da escola-sede (Escola Secundária António Nobre).
- Caso as tenham realizado, os docentes contratados deverão anexar
aos relatórios as cópias das acções de formação contínua concluídas
no período em avaliação, para efeito de aplicação dos parâmetros
relativos à Dimensão “Formação Contínua e Desenvolvimento
Profissional”.
- Prazo final para entrega dos Relatórios de Autoavaliação, nos
serviços de administração escolar (SAE), da escola-sede (Escola
Secundária António Nobre).
- Os docentes deverão anexar aos relatórios as cópias das acções de
formação contínua realizadas e concluídas no período em avaliação,
para efeito de aplicação dos parâmetros relativos à Dimensão
“Formação Contínua e Desenvolvimento Profissional”.
- Data para levantamento, pelos avaliadores internos, dos relatórios de
autoavaliação dos docentes contratados, acompanhados de cópias das
acções de formação contínua realizadas no período em avaliação
(caso existam).
- Prazo final para devolução, pelos avaliadores internos das fichas de
registo e avaliação, relativas à avaliação de desempenho dos docentes
contratados, do ano letivo 2019-2020.
- Início das reuniões da SADD para formalização do processo de
avaliação de desempenho docente, dos docentes contratados, no ano
letivo 2019-2020.
- Data para levantamento, pelos avaliadores internos, dos relatórios de
autoavaliação dos Docentes do Quadro (Regime Geral e
Procedimento Especial de Avaliação), acompanhados de cópias das
ações de formação contínua realizadas no período em avaliação.
- Prazo final para devolução, pelos avaliadores internos das fichas de
registo e avaliação, relativas à avaliação de desempenho dos Docentes
do Quadro (Regime Geral e Procedimento Especial de Avaliação).

- Inicio das reuniões da SADD para formalização do processo de
avaliação de desempenho docente, dos Docentes do Quadro (Regime
Geral; Procedimento Especial de Avaliação; Ponderação Curricular).
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