
 

   
 
 
 

 
ANEXO 1.4 

Apreciação do projeto docente 
DRR n.º 26/2012/M, de 8 de outubro alterado pelo DRR n.º 13/2018/M, de 15 de novembro 

 
 

Estabelecimento de educação ou ensino / serviço técnico 

Escola Básica 2º e 3º Ciclos Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior 
 

Período em avaliação  Código do estabelecimento 

De: 01/09/2019 a: 31/08/2020  3108 - 103 

 

 

 
 

 

Condição de avaliador 

 Coordenador de departamento 

 Avaliador interno 

 Presidente do Conselho Executivo 

 

Apreciação do projeto docente (PD) 

Dados do Avaliado N. º de Identificação Fiscal 
  

Departamento Curricular Grupo de Recrutamento Vínculo Escalão 

    

Dados do Avaliador N. º de Identificação Fiscal 
  

Departamento Curricular Grupo de Recrutamento Vínculo Escalão 

    

Escola Básica 2º e 3º Ciclos Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior 



 

 

Verificação da conformidade do PD. Assinale sim (S) ou não (N) consoante o caso: 
- De acordo com a legislação em vigor: _____ 
- Em consonância com as orientações internas da Escola (MPP): _____ 
Relativamente às três dimensões da avaliação, assinale sim (S) ou não (N) conforme constam no PD: 
1.Científica e Pedagógica (Dimensão A) 
a) A preparação e organização das atividades educativas, aulas ou estratégias de intervenção: _____  
b) As estratégias/atividades na sala de aula: _____   
c) A organização da prática pedagógica de acordo com o PEE e com PAE: _____ 
d) Os vários tipos de avaliação: _____  
e) A diversificação dos instrumentos de avaliação: _____ 
f) Os resultados esperados: _____ 
 2. Participação nas atividades desenvolvidas na Escola, de acordo com as metas e objetivos do PEE 
(Dimensão B) 
a) As atividades a integrar no PAE: _____   
b) Os objetivos específicos, os objetivos e metas do PEE, os destinatários e a calendarização: _____   
 3. Formação contínua e desenvolvimento profissional (Dimensão C) 
A formação contínua vai ao encontro das necessidades e/ou cargos e funções a desempenhar, das 
prioridades do PEE e pretende contribuir para o desenvolvimento profissional do docente: _____   
 

 

Parecer 
 

 

 

 

 

Data: __/__/20__ 

O Avaliador: ____________________________________________________ (Nome) 

Tomei conhecimento da apreciação ao projeto docente, 

Data: __/__/20__ 

O Avaliado: ____________________________________________________ (Nome) 

Entrada nos serviços administrativos 
 

Datas de entrega Data 
 

Rubricas 
Docentes SA (Gestor) 

Do Avaliador: 
 

 
…….. /…….. /…………. 

  

À Secção de avaliação: 
 

 
…….. /…….. /…………. 

  

Envio para o processo individual: 
 

 
…….. /…….. /…………. 

  

 


