
 
 

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 

 
A- Disposições gerais 
Conforme disposto no decreto regulamentar nº26/2012 de 21 de fevereiro (art.º 19º): 
 

1- O relatório de auto-avaliação tem por objectivo envolver o avaliado na 
identificação de oportunidades de desenvolvimento profissional e na melhoria 
dos processos de ensino e dos resultados escolares dos alunos. 
 

2- O relatório de auto -avaliação consiste num documento de reflexão sobre a 
atividade desenvolvida incidindo sobre os seguintes elementos: 

 
a) A prática lectiva; 
b) As atividades promovidas; 
c) A análise dos resultados obtidos; 
d) O contributo para os objectivos e metas fixados no Projeto Educativo do 
agrupamento de escolas ou escola não agrupada; 
e) A formação realizada e o seu contributo para a melhoria da ação educativa. 
 

3- O relatório de auto -avaliação é anual e reporta –se ao trabalho efectuado 
nesse período. 
 

4- O relatório de auto -avaliação deve ter um máximo de três páginas, não lhe 
podendo ser anexados documentos. 
 

5- A omissão da entrega do relatório de auto -avaliação, por motivo 
injustificados nos termos do ECD, implica a não contagem do tempo de 
serviço do ano escolar em causa, para efeitos de progressão na carreira 
docente. 
                       

Assim, todos os docentes têm de entregar o relatório de autoavaliação anualmente, 

salvaguardando-se a situação dos docentes abrangidos pelo regime especial de 

avaliação, conforme o previsto no artº 27º do decreto regulamentar nº 26/2012, de 

21 de fevereiro (docentes posicionados nos 8º, 9º e 10º escalão e docentes que 

exerçam funções de subdiretor, adjunto, assessor de direção, coordenador de 

estabelecimento ou de departamento curricular e o avaliador por este designado), 

que entregam um relatório de autoavaliação (modelo diferente dos restantes 

documentos) no final do ano escolar anterior ao fim do ciclo avaliativo. 

B- Organização do relatório 
 

1- O relatório deve ser organizado de acordo com o ponto 2 das 
disposições gerais (A):  

2- Do relatório deve fazer parte integrante a folha de rosto disponível na 
página da escola em “documentos internos – avaliação desempenho”; 

3- O tipo de letra utilizado deve ser Trebuchet MS – tamanho11; 
4- Deve ser utilizado o espaçamento simples. 

 


