Nº

1

2

3

4

5

6

Procedimento

Responsável

Preenchida pelos docentes
interessados e entregue na direção
da Escola/Agrupamento
Preenchida pelos serviços
Mapa de docentes que requereram administrativos de cada
aulas observadas
Escola/Agrupamento e remetido por
email para o CFEBM
Mapa de atualização da bolsa de
Preenchida pelos serviços
avaliadores externos
administrativos do Centro de
Formação e remetido por email para
cada Escola/Agrupamento
Atualização da base de dados
Confirmação dos dados pelas
“avaliadores externos”.
Direções das Escolas/Agrup. E
remetidos por email para o Centro F.
Constituição da base de dados
“docentes para observação de
CFEBarreiro/Moita
aulas”
Ficha de requerimento de aulas
observadas

Submissão à Comissão
Pedagógica da proposta de
distribuição dos avaliadores
externos

Data
limite
07 nov.

07 nov.

05 dez.

12 dez.

31 dez

CFEBarreiro/Moita

22 jan.

7

Envio pelo Centro de Formação às
direções das
Escolas/Agrupamentos.

29 jan.

8

As direções devem proceder aos
trâmites necessários para que
Avaliadores e Avaliados sejam
notificados e assinem
o respetivo documento

06 fev.

As direcções enviam posteriormente
para o Centro os documentos
assinados

13 fev.

Avaliadores/Avaliados

De 19
fev. a 30
abril

Direções/serviços das
Escolas/Agrupamentos

27 março

CFEBarreiro/Moita

08 mai

Avaliadores Externo e/ou Interno

15 mai

Avaliados

30 maio

Notificação de docentes
avaliadores e avaliados
(ficha de calendarização de aulas
observadas em anexo)

9

10

Observação de aulas

11

Envio para o Centro dos nomes e
contactos dos avaliadores internos

12

13
14

Distribuição de ficha de
calendarização de reunião entre
avaliadores externo e interno
Envio para o Centro de ficha de
calendarização de reunião entre
avaliadores externo e interno
Prazo final de entrega do relatório

de auto-avaliação

15

Prazo final de entrega pelos
Avaliadores dos seus pareceres
sobre os relatórios de
autoavaliação

Avaliadores Externos

12 jun

16

Prazo final de reunião entre
Avaliadores externos e internos

Avaliadores Externos e Internos

26 jun

17

Reunião das SAD's de cada
Escola e Agrupamento

Direção de Escola/Agrupamento

03 jul

18

Publicação das avaliações finais

Direção de Escola/Agrupamento

06 jul

