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A Circular da DGAE N.º B20028014G de 14 de abril de 2020 – Formação Contínua, avaliação 
de desempenho docente e observação de aulas, deverá ser lida, atentamente, bem como as 
respetivas FAQs. Desta circular destacam-se os seguintes aspetos: 

• As ações de formação, já́ iniciadas ou a iniciar e que não puderem ser concluídas no 
ano escolar de 2019/2020, na sequência da declaração do estado de emergência, 
poderão ser concluídas até 31 de dezembro mantendo-se, para efeitos de progressão, 
a data em que, inicialmente, se encontrava prevista a conclusão da formação.  

• No caso de ações de formação previstas nos planos de formação dos CFAE que não se 
realizem, e apenas neste caso, aplicar-se-á ́o n.º 2 do Ponto I da Circular B18002577F, 
de 9 de fevereiro de 2018, mediante apresentação de declaração assinada pelo diretor 
do CFAE em como o docente estava inscrito numa ação que não se realizou.  

• Os docentes contratados serão avaliados dentro do prazo estipulado (julho de 2020). 
• Para os docentes que no ano escolar de 2019/2020 se encontram a realizar o Período 

Probatório e caso a avaliação de desempenho só́ fique concluída no ano escolar de 
2020/2021, os efeitos previstos no n.º 12 do artigo 31.o do ECD reportam a 01 de 
setembro de 2020.  

• A observação de aulas, obrigatória nos 2.º e 4.º escalões e no Período Probatório, bem 
como a requerida pelos docentes, que não tenham podido realizar-se e/ou que não 
tenham condições para se realizar até ao final do ano letivo de 2019/2020, poderão 
ter lugar até 31 de dezembro de 2020.  

• Nos procedimentos de avaliação de desempenho que se estendam até 31 de 
dezembro de 2020, as Secções de Avaliação de Desempenho Docente (SADD) poderão 
desenvolver o processo de validação e de harmonização das propostas dos avaliadores 
até 31 de janeiro de 2021. 
 

Nova Calendarização do Processo ADD 2019/2020 

10 de Julho 
Entrega do relatório de autoavaliação, na secretaria da escola sede pelos 
docentes contratados. (esta data permite aos avaliadores avançarem com o processo de 
avaliação e concluir esse processo em julho) 

13 a 20 Julho Realização da avaliação dos docentes contratados pelos avaliadores 
(entregar na secretaria da escola sede) 

10 de Julho 

Entrega do relatório de autoavaliação, na secretaria da escola sede pelos 
docentes do QA e QZP e docentes com avaliação externa com o 
processo concluído (Os docentes com avaliação externa têm de entregar 2 exemplares em 
envelopes fechados, com referência confidencial conforme as orientações estabelecidas pelo 
CFECA). 
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10 de julho 

Entrega do relatório de autoavaliação, na secretaria da escola sede pelos 
docentes dos 8º e 9º, escalão que se encontram no ano anterior ao do 
fim do ciclo avaliativo. 
Os docentes integrados no 10º escalão entregam o seu relatório de 
autoavaliação quadrienalmente. (art.º 27º do Dec. Reg. N.º26/2012) 

13 Julho a 24 

de Julho 

Realização da avaliação dos docentes QA e QZP pelos avaliadores 
relativos aos avaliados com o processo concluído (entregar na secretaria 
da escola sede) 

Até 31 de julho 
Entrega de relatório de autoavaliação na secretaria da escola sede pelos 
docentes até ao 8º escalão, exclusive, que este ano não sejam avaliados. 
Este relatório será arquivado no processo de cada docente. 

Até 31 de 

dezembro 

Entrega do relatório de autoavaliação, na secretaria da escola sede pelos 
docentes do QA e QZP e docentes com avaliação externa com o 
processo concluído após julho de 2020 (Os docentes com avaliação externa têm de 
entregar 2 exemplares em envelopes fechados, com referência confidencial conforme as 
orientações estabelecidas pelo CFECA). 

4 a 11 janeiro 
Realização da avaliação dos docentes QA e QZP com o processo 
concluído após julho de 2020 pelos avaliadores (entregar na secretaria 
da escola sede) 

21 e 22 Julho Reuniões da SADD para análise, harmonização e atribuição das 
classificações finais (só contratados) 

Janeiro 2021 Reuniões da SADD para análise, harmonização e atribuição das 
classificações finais. 

Janeiro 2021  Conclusão do processo de avaliação. 
 

 

                                                 Calendário alterado em reunião da SADD do dia 9 de junho de 2020 

                                                                                                                            A Diretora 
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