
 

  REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL                                                              SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO ESCOLA BÁSICA DOS 2º E 3º CICLOS DO CANIÇO  ANEXO 1.6  Relatório Autoavaliação 2019/2020  Decreto Regulamentar Regional n.º 13/2018/M, de 15 de novembro    Estabelecimento de ensino   

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Caniço  
  

Período em avaliação  
Ano Letivo:  

 

Código do estabelecimento  
3108201  

   Avaliado    
  

N. º de identificação fiscal  
(Nome)    

  
Departamento Curricular     Grupo de recrutamento  Grupo de lecionação  Vínculo  Escalão  

          
  O relatório de autoavaliação é anual e tem por objetivo envolver o avaliado na identificação de oportunidades de desenvolvimento profissional e na melhoria dos processos de aprendizagem dos alunos e das estratégias de intervenção com jovens e adultos com necessidades especiais.  O relatório de autoavaliação é anual, deve ter um máximo de três páginas (não lhe podendo ser anexados documentos), à exceção dos docentes dos 8º, 9º e 10º escalões da carreira docente e avaliadores internos, que beneficiam do regime especial. Estes apresentam um relatório de autoavaliação, no final do ano escolar anterior ao do fim do ciclo avaliativo, contendo um máximo de 6 páginas. Em ambos os casos não é possível anexar documentos. Os relatórios devem incidir sobre:  a) A prática educativa, letiva e as estratégias de intervenção;  b) As atividades promovidas;  c) A análise dos resultados obtidos;  d) O contributo para os objetivos e metas fixados no P.E.E e no P.A.E.;  e) A formação realizada e o seu contributo para a melhoria da ação educativa.  A omissão na entrega do relatório de autoavaliação, por motivos injustificados nos termos do ECD da RAM, implica a não contagem do tempo de serviço do ano escolar em causa para efeitos de progressão na carreira docente.  A contagem do número de páginas só se inicia a partir da página seguinte.  

    Entrada nos serviços administrativos    
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Data de entrega:    Rubrica:   Data de entrega ao avaliador:   Rubrica:   
Estrutura gráfica do relatório de autoavaliação                 Orientações emanadas pela secção de avaliação:  Tipo de letra: Century Gothic  Tamanho: 9  Espaçamento: 1,15   

Relatório Autoavaliação  A- Científico e  Pedagógica   1.1. Serviço letivo distribuído:    Ano / Turma  Disiciplina (s)  Total de tempos semanais  Total de tempos anuais  Total de tempos cumpridos                                                                        Observações: Redução / Dispensa da componente letiva. Total de tempos: ____ (Motivo: ________________________) Outras Observações:        1.2. Serviço não letivo distribuído:      Cargos  + Tempos  Clubes / Projetos + Tempos  Apoios  + Tempos  Reuniões + Tempos  Outros (Subst., Biblioteca, Ludoteca,..) + Tempos  Total de tempos semanais                

        

Total de tempos anuais        
              

        

Total de tempos  cumpridos    
        

        

       Observações:      1.3. Plano de Ação        Atividade / Estratégia / Tarefa  Objetivo(s) do P.E.E.  Meta(s) do  P.E.E.  Realizada /  Não realizada  (justificação)  
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Materiais Didáticos / Pedagógicos -  Reuniões de Disciplina (powerpoints; fichas de trabalho; questionários, guião de leitura; …)  
                

          

Avaliação dos alunos (apresentações orais, relatórios, trabalhos de equipa / individuais; projetos,…)        

                  

      

    Atividade / Estratégia   Objetivo(s) do P.E.E.  Meta(s) do  P.E.E.  Realizada /  Não realizada  (justificação)  
 

Participação / Colaboração em projetos interdisciplinares organizados em REP (DAC, PAC, …)                            

      

Envio da documentação / cumprimento de prazos (planificações; balanço da matéria dada; relatórios S.E./ N.E.; registos / atas; preenchimento de / links; grelhas de avaliação; sumários no Place,...) solicitada pelo delegado, coordenadores…  
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  1.4. Análise dos resultados obtidos:                              B- Participação nas atividades desenvolvidas na escola para o cumprimento dos objetivos do P.E.E. e do P.A.E.  Atividades que organizei/ dinamizei / promovi (para o Departamento /Grupo Disciplinar / Turma / Equipa / Encarregado de Educação / Comunidade Escolar / Educativa):    Atividade(s)   Objetivo(s) do P.E.E.  Meta(s) do P.E.E.    Destinatários  Realizada /  Não realizada  (justificação)                              
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Atividades que participei/ colaborei  (para o  Departamento /Grupo Disciplinar / Turma / Equipa / Encarregado de Educação  /Comunidade Escolar / Educativa):    Atividade(s)   Objetivo(s) do P.E.E.  Meta(s) do P.E.E.    Destinatários  Realizada /  Não realizada  (justificação)                            

            

  Atividades que assisti (para o Departamento /Grupo Disciplinar / Turma / Equipa / Encarregado de Educação / /Comunidade Escolar / Educativa):    Atividade(s) que assisti  Objetivo(s) do P.E.E.  Meta(s) do P.E.E.    Destinatários  Realizada /  Não realizada  (justificação)                      

            

  C- Formação contínua e desenvolvimento profissional   Formação realizada e o seu contributo para a melhoria da ação educativa de acordo com as metas e objetivos do PEE:    Formação (Nome, Carga horária, classificação)  
Objetivo(s) do P.E.E.  Contributo para melhoria da ação educativa  Realizada / Não realizada (justificação)  

            

      

  Replicação da Formação    Formação  Objetivo(s) do P.E.E.  Destinatários  Nº de horas          
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Data:  
O Docente:  
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I.  Parecer do avaliador interno sobre o relatório de autoavaliação:  
Artigo 17.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 13/2018/M, de 15 de novembro (documento com 3 páginas no máximo):  Está em conformidade                            Não está em conformidade Orientações emanadas pela secção de avaliação:  

 Está em conformidade                           Está parcialmente em conformidade           Não está em conformidade Dimensão A (Científico Pedagógica):    Refere o serviço letivo distribuído e cumprido                                Não refere o serviço letivo distribuído e cumprido.    Refere o serviço não  letivo distribuído e cumprido                       Não refere o serviço não letivo distribuído e cumprido.    Refere o Plano de Ação                                                                     Não refere o Plano de Ação       Refere a análise dos resultados obtidos.                                           Não refere a análise dos resultados obtidos,  Dimensão B (Participação nas atividades desenvolvidas na escola para o cumprimento dos objetivos do P.E.E. e do P.A.E.):   Refere todos os ítens  relacionados com as atividades que  dinamizou / promoveu (para o  Departamento e / ou Grupo Disciplinar ; Equipa Pedagógica; Cargos e/ou Clubes  / Projetos  / outros):     Refere alguns ítens  relacionados com as atividades que  dinamizou / promoveu (para o  Departamento e / ou Grupo  Disciplinar ; Equipa Pedagógica; Cargos e/ou Clubes  / Projetos  / outros);     Não refere os ítens  relacionados com as atividades que  dinamizou / promoveu (para o  Departamento e / ou Grupo Disciplinar ; Equipa Pedagógica; Cargos e/ou Clubes  / Projetos  / outros):     Refere todos os ítens  relacionados com as atividades que participou (para o  Departamento e / ou Grupo Disciplinar ; Equipa Pedagógica; Cargos e/ou Clubes  / Projetos  / outros):     Refere alguns ítens  relacionados com as atividades que participou (para o  Departamento e / ou Grupo Disciplinar ; Equipa Pedagógica; Cargos e/ou Clubes  / Projetos  / outros):     Não refere os ítens  relacionados com as atividades que participou (para o  Departamento e / ou Grupo Disciplinar ; Equipa Pedagógica; Cargos e/ou Clubes  / Projetos  / outros):     Refere todos os ítens  relacionados com as atividades que assistiu (para o  Departamento e / ou Grupo Disciplinar ; Equipa Pedagógica; Cargos e/ou Clubes  / Projetos  / outros):     Refere alguns ítens  relacionados com as atividades que assistiu (para o  Departamento e / ou Grupo Disciplinar ; Equipa Pedagógica; Cargos e/ou Clubes  / Projetos  / outros):     Não refere os ítens  relacionados com as atividades que assistiu (para o  Departamento e / ou Grupo Disciplinar ; Equipa Pedagógica; Cargos e/ou Clubes  / Projetos  / outros):    Dimensão C (Formação contínua e contributo para a melhoria da ação educativa).   Refere a formação que realizou de acordo com as necessidades e / ou cargos e funções a desempenhar, de acordo com as prioridades do P.E.E e o seu contributo para o e o seu contributo para a melhoria da ação educativa    Refere a formação que realizou de acordo com as necessidades e / ou cargos e funções a desempenhar, de acordo com as prioridades do P.E.E, mas não refere  o seu contributo para a melhoria da ação educativa:   Não refere a formação que realizou de acordo com as necessidades e / ou cargos e funções a desempenhar, de acordo com as prioridades do P.E.E nem o seu contributo para a melhoria da ação educativa      Refere a formação replicada.     Não refere a formação replicada.    Observações:  
Data:                                                     O Avaliador:     

Tomei conhecimento do parecer sobre o relatório de autoavaliação:         Data:   


