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CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 2021/2022 

Prática em vigor nos cursos profissionais do agrupamento de Escolas Emídio Garcia, desde 2014, 

ao abrigo da Portaria 74 A/2013 de quinze de fevereiro e posteriormente da Portaria 235A/2018, artigo 

19, ponto 5, alínea g, este instrumento permite monitorizar os diversos indicadores consensualizados com 

os intervenientes e os órgãos com responsabilidade nesta área, nomeadamente o Conselho Pedagógico e a 

Direção do Agrupamento. Os parâmetros de análise são repartidos entre o indicador Pedagógico que 

monitoriza a perceção do aluno na sua relação com o professor, nomeadamente no que concerne à 

apresentação dos conteúdos a lecionar (planificação), diversificação de metodologias e relação com o 

aluno / turma tem evidenciado um alto desempenho das equipas pedagógicas ao longo do ano letivo.   

De acordo com os parâmetros avaliados, considera-se que: 

a) Planificação – Os docentes dão a conhecer a planificação modular e das UFCD, estabelecendo 

tempos para a lecionação; 

b) Metodologias – De um modo geral, os docentes apresentam metodologias diversificadas. Um 

número relativo de alunos avaliação este parâmetro  como “pouco satisfeito” nas disciplinas 

integradas no Departamento de Ciências Sociais e Humanas; 

c) Relação com os professores – ~Fortemente valorizadas em todos os anos do ciclo de formação; 

d) Informação sobre o processo avaliativo – Os valores atingem cem por cento de alunos satisfeitos. 

Tal traduz a marcação atempada dos momentos de avaliação e o cumprimento de prazos; 

e) Clarificação dos critérios de avaliação – Os valores são significativamente positivos. Em 

contraciclo apresentam-se as turmas de 3º ano, no que se refere às disciplinas do Departamento de 

Línguas e Matemática; 

f) Autoavaliação – É promovida em todos os anos e em todas as turmas; 

g) Adequação dos espaços – O número de alunos satisfeitos atinge os 100% no primeiro ano; nos 

seguintes tal percentagem decresce em resultado do número de alunos por sala; 

h) Limpeza dos espaços – De um modo geral, os alunos consideram os espaços devidamente 

higienizados; 

i) Utilização de salas específicas – O parâmetro “Bastante satisfatório” é o mais consensual.    
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