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Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté - Avaliação do Desempenho Docente (ADD) 

Informação 

Recenseamento de docentes para constituição da Bolsa de Avaliadores Externos 

Face à publicação do Despacho Normativo nº 24/2012, publicado no Diário da República, 2ª 

Série, nº 208, de 26 de outubro, informam-se os docentes integrados no 4.º escalão ou 

superior da carreira docente e titulares do grau de doutor ou mestre em avaliação do 

desempenho docente ou supervisão pedagógica, ou que detenham formação especializada 

naquelas áreas ou possuam experiência profissional no exercício de funções de supervisão 

pedagógica que integrem a observação de aulas, que deverão dirigir-se à secretaria da Escola 

a fim de preencherem a ficha de inscrição para o exercício de funções como avaliadores 

externos.  

O recenseamento de docentes para o exercício da função de avaliadores externos consiste no 

preenchimento de um formulário, que será posteriormente validado pela escola.  

A data limite do recenseamento será o dia 05 de dezembro de 2012. 

O recenseamento de docentes é obrigatório, quem não estiver interessado em exercer as 

funções de avaliador externo, terá de apresentar um pedido de escusa da função, através de 

requerimento dirigido ao Diretor-Geral da Administração Escolar, que proferirá a resposta no 

prazo máximo de 15 dias, após a receção.  

Depois de validados todos os formulários, será elaborada uma lista dos candidatos por grupo 

de recrutamento e escalão da carreira docente.  

Os formulários validados e as listas de avaliadores serão remetidos pela escola à Diretora do 

Centro de Formação de Escolas do Concelho de Almada – CFAECA, responsável pela 

constituição da Bolsa de Avaliadores Externos.  

Para facilitar o acesso à informação, os formulários e legislação estão disponíveis na página 

do agrupamento. www.eb123-charneca-caparica.rcts.pt 

Para facilitar o acesso à informação, os formulários e legislação estão disponíveis na página 

no separador: Professores – Avaliação do Desempenho 2012-2013. 

Para qualquer outro esclarecimento ou dúvidas deverão os docentes dirigir-se à diretora do 

agrupamento.  

 

 

Charneca de Caparica, 19 de novembro de 2012 

 A Diretora 

Maria da Graça Carvalha 
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