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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO INTERNA DO DIRETOR 

ANEXO I 

De acordo com a atribuição da alínea a) do nº 2 do artº 3º da Portaria n.º 266/2012, de 30 de agosto, o Conselho 

Geral do Agrupamento de Escolas de Anadia definiu os critérios de avaliação abaixo discriminados: 

Parâmetros Conteúdos Descritores Escala 

A. Compromissos 
(50%) 

1. No âmbito pedagógico 
 

(*)1.1. Reforça a componente de apoio ao currículo 
e/ou o reforço das aprendizagens 
 1.2. Dá enfoque aos resultados escolares e aos 
resultados sociais (conhecimentos, capacidades e 
valores que concorrem para o sucesso educativo) 
 1.3. Implementa salas de estudo  
1.4. Implementa apoios individualizados  
1.5. Promove apoio nas disciplinas de exame 
nacional/preparação para exames 

O grau de 
cumprimento 
de cada 
compromisso 
será avaliado 
utilizando 
uma escala 
graduada de 
1 a 10  

2. No âmbito 
institucional 

(*)2.1. Reforça a identidade do Agrupamento, a 
participação e envolvimento da comunidade e as 
relações entre a Escola e o meio  
2.2. Partilha boas-práticas 
 2.3. Planifica iniciativas conjuntas com os vários 
parceiros. 

3. No âmbito relacional 
 

(*)3.1. Reforça os mecanismos de participação e de 
envolvimento de toda a comunidade na vida do 
Agrupamento  
3.2. Diligencia e sensibiliza para um maior 
envolvimento por parte dos encarregados de 
educação no percurso escolar dos seus educandos  
3.3. Ausculta a comunidade escolar e educativa 
aquando da elaboração dos documentos 
estruturantes do Agrupamento  
3.4. Reforça a dimensão humana, promovendo a 
cultura e identidade profissional, conducente a um 
bom clima relacional no Agrupamento  
3.5. Trabalha em rede: com Autarquia, Parceiros de 
Referência (Instituições, Empresas…) e Conselho 
Municipal de Educação 

4. No âmbito 
administrativo-financeiro 

(*)4.1. Racionaliza a gestão dos recursos materiais e 
financeiros, tendo em consideração as linhas 
orientadoras definidas pelo Conselho Geral  
4.2. Aprofunda os processos de prestação de contas  
4.3. Otimiza os mecanismos de automatização dos 
procedimentos administrativos 

5. No âmbito formativo-
educativo 

(*)5.1. Valoriza o Agrupamento enquanto espaço 
privilegiado para o desenvolvimento da formação 
integral do indivíduo  
5.2. Forma e informa os alunos para uma cidadania 
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ativa e para prevenir a indisciplina 5.3. Elabora  
projetos que visem o envolvimento do Agrupamento 
em causas sociais 

6. No âmbito da gestão 
dos recursos 

(*)6.1. Garante uma gestão integrada e eficaz dos 
recursos humanos, materiais e financeiros 6.2. 
Otimiza a distribuição de serviço do pessoal docente 
e não docente, a fim de assegurar a qualidade do 
serviço prestado  
6.3. Garante a equidade de acesso aos recursos 
pedagógicos, informáticos e tecnológicos 
 6.4. Diligencia para que os recursos financeiros 
sejam aplicados prioritariamente nas atividades 
letivas  
6.5. Define áreas funcionais e atribui 
responsabilidades específicas de trabalho que 
facilitem a cooperação e melhorem a eficácia das 
ações 

B. Competências 
(30%) 

1. Liderança Lidera a construção e implementação do Projeto 
Educativo. 

O grau de 
demons-
tração de 

cada uma das 
competências 
será avaliado 

utilizando 
para o efeito 
uma escala 

graduada de 
1 a 10 

Envolve e motiva a comunidade escolar na 
disseminação de práticas pedagógicas eficazes e 
eficientes. 

Lidera e acompanha o processo de desenvolvimento 
pedagógico do Agrupamento. 

Mobiliza a comunidade escolar na interpretação dos 
resultados da avaliação da aprendizagem, tendo em 
vista a melhoria do ensino e da aprendizagem. 

2. Visão estratégica Promove, na comunidade educativa, uma visão 
partilhada dos desafios e prioridades do 
Agrupamento. 

Viabiliza e coordena a avaliação diagnóstica do 
Agrupamento. 

Articula a avaliação diagnóstica com o Projeto 
Educativo do Agrupamento. 

Aplica estrategicamente a legislação e normas 
referentes à educação e ensino. 

3. Gestão Promove uma gestão conducente ao sucesso da 
aprendizagem dos alunos. 

Gere os recursos humanos segundo o perfil, 
disponibilidade e competências profissionais. 

Gere o funcionamento e a utilização adequada das 
instalações disponíveis. 

Gere os recursos financeiros e materiais de forma 
eficaz e de acordo com as orientações e decisões 
superiores. 

4. Representação 
externa 

Promove e mantém relações eficazes com os pais e a 
comunidade, potenciando a aprendizagem dos 
alunos. 

Constrói parcerias assentes em valores e 
responsabilidades compartilhadas com vista à 
implementação do Projeto Educativo. 

Incentiva a realização de intercâmbios com outras 
escolas e instituições, com o objetivo de melhorar a 
prática pedagógica no Agrupamento. 

Representa o Agrupamento em grupos de trabalho, 
reuniões e outros eventos contribuindo para a sua 



visibilidade e credibilidade. 

C. Formação 
contínua 
(20%) 

Formação nos termos da alínea c) do nº 2 do artigo 37º do ECD Média das 
classificações 

obtidas na 
formação. 

 

(*) – Descritores no parâmetro “Compromissos” a preencher de acordo com a Carta de Missão do Diretor. 

N.B. – Escala graduada 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom Excelente 

 

 

Critérios de Avaliação definidos e aprovados pelo Conselho Geral em 07/10/2020 

 

A Presidente do Conselho Geral 

 

_____________________________________ 

(Patrícia Miguel Flores) 




