
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MEM MARTINS 
Sede: ES de Mem Martins 

EB23 Maria Alberta Menéres; EB1 de Mem Martins n.º 2; EB1 com JI da Serra das Minas n.º 1 

Página 1 de 2 

 

 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

 

 

PARÂMETROS A CONSIDERAR 

 
1. Participação na construção dos documentos orientadores da vida da escola. 

 

2. Contribuição para a eficácia das estruturas de coordenação educativa e 
supervisão pedagógica, dos órgãos de administração e gestão e de outras 
estruturas em que participe. 
 

3. Contributo para os objetivos e metas fixadas no Projeto Educativo. 
 

4. Envolvimento em ações que visam a participação de pais e encarregados de 
educação e/ou outras entidades da comunidade no desenvolvimento da 
escola. 

  
 

 

NÍVEIS DESCRITORES 

EXCELENTE 

 O docente promove a criação e desenvolvimento de projetos ou 
atividades relevantes com referências a nível de Agrupamento, 
que contribuem, ou contribuíram, para o sucesso escolar e o 
estreitar de relações com a comunidade, e que contribuam para a 
aprendizagem dos alunos. 

MUITO BOM 

 O docente colabora na concepção, desenvolvimento e avaliação 
dos documentos institucionais e orientadores da vida da escola. 

 Apresenta sugestões que contribuem para a melhoria da 
qualidade da escola, colaborando de forma continuada com os 
diferentes órgãos e estruturas educativas. 

 Mostra iniciativa no desenvolvimento de atividades que visam 
atingir os objetivos institucionais da escola e investe no maior 
envolvimento de pais e encarregados de educação e/ou outras 
entidades da comunidade. 

BOM 

 O docente conhece os documentos institucionais e orientadores 
da vida da escola e colabora, quando solicitado, na sua 
concepção, desenvolvimento e avaliação. 

 Apresenta sugestões que contribuem para a melhoria da 
qualidade da escola, colaborando com os diferentes órgãos e 
estruturas educativas, quando solicitado. 

 Colabora no desenvolvimento de atividades que visam atingir os 

AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO DA  

PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E RELAÇÃO COM A COMUNIDADE 
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objetivos institucionais da escola e envolver os pais e 
encarregados de educação e/ou outras entidades da comunidade. 

REGULAR 

 O docente conhece globalmente os documentos institucionais e 
orientadores da vida da escola. 

 Participa em atividades que visam atingir os objetivos 
institucionais da escola e envolver os pais e encarregados de 
educação e/ou outras entidades da comunidade. 

INSUFICIENTE 

 O docente revela pouco conhecimento dos documentos 
institucionais e orientadores da vida da escola e não participa em 
atividades que promovam a sua concretização. 

 O docente não investe no envolvimento de pais e encarregados 
de educação e/ou outras entidades da comunidade no 
desenvolvimento da escola. 

 


