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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Agrupamento de Escolas de Santa Catarina - 172376 

Sede: Escola Básica e Secundária Amélia Rey Colaço 

JI José Martins - JI Roberto Ivens - EB1 Armando Guerreiro - EB1 D. Pedro V – EB João Gonçalves Zarco 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOCENTE DO DIRETOR 

Avaliação Interna  

 

 Pesos 

 

COMPROMISSOS 
50% 

 Eficácia Eficiência Qualidade TOTAL 

1. Concretizar uma gestão colaborativa, definindo áreas funcionais específicas de 
trabalho e atribuindo responsabilidades que melhorem a eficácia das ações.  

    

2. Valorização dos Centros de Recursos/Bibliotecas como centro de aprendizagem 
permanente e polo dinamizador dos projetos e atividades, tendo também em 
consideração o estabelecido pela RBE. 

    

3. Enfoque nos resultados escolares, promovendo sistemas de monitorização dos 
mesmos.  

    

4. Envolvimento dos alunos na vida da Escola, em particular nos projetos 
dinamizados pelo Agrupamento e valorização do empenho, do esforço e do mérito.  

    

5. Reforço na formação contínua dos agentes educativos.     

6. Enfoque na valorização dos espaços, manutenção dos equipamentos e 
otimização dos recursos.  

    

Soma das pontuações obtidas /18 (3x6 compromissos), arredondada às unidades - A     

 

COMPETÊNCIAS 
30% 

LIDERANÇA 
 

Capacidade para dirigir e influenciar positivamente os colaboradores, 
mobilizando-os para os objetivos definidos e estimular a iniciativa e a 
responsabilização. 

12% 

Envolve os colaboradores na consecução dos objetivos do Projeto Educativo, 

valorizando as suas propostas/iniciativas.  

 

Promove o espírito de grupo e um clima organizacional propício à participação e 

cooperação. 

 

Estimula a iniciativa e a autonomia, delegando tarefas e fomentado a partilha de 

responsabilidades.  

 

Revela capacidade para se expressar, formal e informalmente, à comunidade 

educativa, com clareza e precisão na exposição de defesa das suas ideias, 

demonstrando igualmente respeito e consideração pelas ideias expressas pelos 

outros. 

 

 
Total Liderança - Soma das pontuações obtidas / 4, arredondada às unidades - B 
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VISÃO ESTRATÉGICA 
6% 

Capacidade para perspetivar uma gestão alargada e direcionada para o 
futuro, definindo objetivos estratégicos. 

 

Antecipa as necessidades de adaptação da comunidade, define estratégias e 

avalia o seu impacto.  

 

Contribui para o desenvolvimento da visão, objetivos e estratégias da organização, 
aplicando o conhecimento e a experiência que possui. 

 

Total V Estratégica - Soma das pontuações obtidas / 2, arredondada às unidades - C   

GESTÃO 
9% 

Capacidade para programar, organizar e controlar a atividade do 
agrupamento, definindo objetivos, determinando prioridades e estabelecendo 
prazos. 

 

Planeia e coordena as atividades em função dos objetivos do Projeto Educativo.   

Acompanha, controla e avalia a execução dos projetos e atividades assegurando o 
seu desenvolvimento e a sua realização de acordo com os prazos e custos 
definidos. 

 

Revê e ajusta o planeamento efetuado, mantendo-o atualizado e adaptando-o a 
alterações e circunstâncias imprevistas. 

 

 
Total Gestão - Soma das pontuações obtidas / 3, arredondada às unidades -D 

 

REPRESENTAÇÃO EXTERNA 
3% 

Capacidade para representar o Agrupamento.  

Representa o serviço e/ou a organização, em grupos de trabalho, reuniões e 

outros eventos, transmitindo uma imagem de credibilidade. 

 

Promove a aplicação de projetos exteriores à comunidade orgânica empenhando-
se na sua concretização. 

 

Total Rep Externa - Soma das pontuações obtidas / 2, arredondada às unidades - E  

 

FORMAÇÃO CONTÍNUA 
20% 

  

Total Formação Contínua - F  

 

Classificação Final Avaliação Interna = (0,5xA)+(0,12xB)+(0,06xC)+(0,09xD)+(0,03xE)+(0,2xF) arredondada às milésimas 

 

 

Aprovado em Conselho Geral no dia 5 de fevereiro de 2014 


