
                                                                                                                       REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  Escola Secundária de Francisco Franco  Parecer do Projeto Docente - PPD  Decreto Regulamentar Regional n.º 26/2012/M, de 8 de outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto  Regulamentar Regional n.º 13/2018/M, de 15 de novembro    

Ano letivo: 2019/20  Código do estabelecimento: 3103202  
  Dados do Avaliado   N. º de Identificação Fiscal  

  Nome:        Departamento Curricular  Grupo de Recrutamento  Vínculo   Escalão  
        

  Dados do Avaliador   
  Nome:    
Departamento Curricular  Grupo de Recrutamento  
    

  Assinale com um X os itens que constam no projeto docente.      - Em conformidade com:  a legislação/ orientações internas (forma); • o serviço distribuído/funções desempenhadas; •     Dimensão A – Científica e pedagógica  A preparação e organização das aulas. •  As estratégias /atividades na sala de aula.  •  A organização da prática pedagógica de acordo com o Projeto Educativo e Plano Anual de   Escola. •  Os resultados esperados. •    Dimensão B – Participação nas atividades desenvolvidas no estabelecimento de ensino (PEE)    As atividades a integrar no Plano Anual de Escola. •    Dimensão C Formação contínua e desenvolvimento profissional  A formação contínua de acordo com as necessidades e /ou cargos e funções a desempenhar. •  Formação contínua e desenvolvimento profissional de acordo com as prioridades do PEE. •  Aspetos para o desenvolvimento profissional. •    



PARECER:  EXEMPLOS  Projeto docente completo:   De acordo com a distribuição de serviço, o docente elaborou o seu projeto face às funções que desempenha, às características da(s) turma(s), às metas e objetivos por ele definidos, com base no PEE, bem como nas atividades propostas no PAE/Grupo Disciplinar.         1  Projeto Docente incompleto:   De acordo com a distribuição de serviço, o docente elaborou o seu projeto, contudo, faltou referir os seguintes itens:   1- Enquadramento/Contextualização: caracterização da(s) turma (s).   2- Dimensão A - Científica e Pedagógica: objetivos individuais /metas; resultados esperados e instrumentos de avaliação para monitorizar as metas.   3- Dimensão B - Participação nas Atividades Desenvolvidas na Escola: objetivos individuais /metas; resultados esperados e instrumentos de avaliação para monitorizar as metas.  4- (…)         
Data:                                                                          
O Avaliador Interno:  
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