
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIALONGA
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PESSOAL DOCENTE - DEFINIÇÃO DE OBJECTIVOS INDIVIDUAIS

DEPARTAMENTO CURRICULAR – LÍNGUA PORTUGUESA 
ANO LECTIVO 2008/ 2009

___________________________________________________________________

Exma. Senhora Presidente do Conselho Executivo

do Agrupamento de Escolas de Vialonga

Eu,  Pedro  Miguel  de  Almeida  Nunes,  professor de  Quadro  de  Zona  Pedagógica,  grupo 

diciplinar 300, a leccionar na Escola Básica 2,3 de Vialonga, na circunstância da data limite de 

16 de Janeiro de 2009 – estipulada no exercício da sua autonomia pelo órgão de gestão deste 

estabelecimento de ensino – para a entrega dos Objectivos Individuais previstos no Decreto-

Regulamentar  02/2008  de  10  de  Janeiro,  que  regulamenta  a  alteração  à  Avaliação  do 

Desempenho Docente, declaro não possuir condições para o fazer nos moldes definidos.

Não sendo alheio  ao  que  a  Lei  n.º  58/2008  de 9  de Setembro  –  Estatuto  Disciplinar  dos 

Trabalhadores Que Exercem Funções Públicas – determina no no 2 do artº 3º do seu Capítulo 

II, relativamente aos deveres que obrigam os Trabalhadores da Função Pública, não considero 

possível  que a resposta ao dever  enunciado  no nº3 do artº  11º  do DR 02/2008 de 10 de 

Janeiro, o “dever do docente proceder à respectiva auto–avaliação” – e genericamente o dever 

de envolver-se nas diferentes fases do processo de Avaliação de Desempenho que sobre a 

sua prática incidam – seja produzida com o sacrifício de garantias conferidas ao avaliando pelo 

próprio Decreto-Regulamentar, enunciadas no nº 4 do mesmo artigo, “é garantido ao docente o  

conhecimento  dos  objectivos,  fundamentos,  conteúdo  e  funcionamento  do  sistema  de 

avaliação do desempenho.”

Se os “objectivos” do sistema de Avaliação do Desempenho Docente se encontram por demais 

explanados, já os seus “conteúdo” e “funcionamento” – definidos nos Decretos Regulamentares 

n.os 02/2008 de 10 de Janeiro, 11/2008 de 23 de Maio e 01-A/2009 de 5 de Janeiro – revestem-

se de uma natureza contraditória e temporal. 

Quanto aos “fundamentos” do sistema de Avaliação do Desempenho presentemente em vigor, 

esses não se apresentam de todo inequívocos.

No  percurso  cronológico  que  os  sucessivos  diplomas  supracitados  constroem,  tanto  o 

“conteúdo”  como o “funcionamento”  do sistema de Avaliação de Desempenho Docente em 

curso – que enquadra os Objectivos Individuais em apreço – sofreram momentos de definição, 
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de pertinácia,  de descaracterização e de adulteração materiais  às mãos dos seus próprios 

autores. 

Quando, por pretexto de uma simplificação processual, o disposto no DR no 02/2008 de 10 de 

Janeiro sobre o universal  Âmbito de Aplicação do modelo de Avaliação do Desempenho (artº 

2º, Capítulo I) foi contrariado pelo DR nº 11/2008 de 23 de Maio, que restringiu a sua aplicação 

no respectivo ano lectivo aos “docentes que no ano escolar de 2007-2008 [necessitavam] da 

atribuição da avaliação de desempenho para efeito de progressão na estrutura de carreira ou  

para o efeito da renovação ou celebração de novo contrato” – numa modalidade de avaliação 

também ela fraccionada –  o “conteúdo”  fundamental  do processo avaliativo foi  delapidado, 

acrescido de súbita perturbação o seu “funcionamento”.

Quando o DR no 2/2008 de 10 de Janeiro,  previa como pedras-de-toque da Avaliação do 

Desempenho Docente – independentemente de juízos sobre a sua adequação – os “resultados 

escolares dos alunos”, “a redução do abandono escolar” ou a “observação, pelo coordenador 

do departamento  curricular,  de,  pelo  menos,  três  aulas  leccionadas pelo  docente,  por  ano  

escolar”, vindo o DR 01-A/2009 de 5 de Janeiro a excretar estes parâmetros da lista dos pilares 

fundamentais  do  processo  de  Avaliação  do  Desempenho,  é  uma  vez  mais,  e  de  forma 

agravada, o “conteúdo”  considerado nuclear do mesmo processo de Avaliação que cai  em 

indefinição.

Quando o DR 01-A/2009 de 5 de Janeiro prevê no nº 1 do artº 9º que os docentes avaliandos 

fiquem  genericamente  isentos  da realização  da  entrevista  individual  com  os  respectivos 

avaliadores salvo “requerimento do avaliado nesse sentido”, contrariando o previsto na alínea 

d) do artº 15º do DR n.º 2/2008, de 10 de Janeiro, isto é, a sua obrigatoriedade, de novo as 

regras fundamentais e relevantes de “funcionamento” do modelo de Avaliação de Desempenho 

se tornam dúbias para os docentes a ele sujeitos.  

Do  que  decorre  inevitavelmente  insegurança  e  incerteza  para  os  docentes  avaliandos, 

concluindo a eventual efemeridade das regulamentações da sua Avaliação de Desempenho e a 

sua aparentemente inesgotável capacidade de mutação.

Sendo que num contexto desta natureza já não só os “conteúdos”  e o “funcionamento”  do 

modelo  de  Avaliação  podem  apresentar-se  como  elementos  intranquilizadores  no  próprio 

processo, como numa perspectiva mais larga a base de sustentação do modelo de Avaliação 

do  Desempenho  –  os  seus  “fundamentos”  –  é  passível  de  gerar  a  desconfiança  que 

desaconselha a empenhada adesão a quem nele se encontra envolvido.

E no caso de tal  se observar passam a ser os “objectivos” de todo o processo o que está 

irremediavelmente comprometido.

Não considero assim que o modelo em curso de Avaliação de Desempenho confira clara e 

solidamente ao avaliando a garantia enunciada no nº 4 do artº 11º do DR 02/2008 de 10 de 
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Janeiro,  a  “[do]  conhecimento  dos  objectivos,  fundamentos,  conteúdo  e  funcionamento  do 

sistema de avaliação do desempenho.”

Fundamento  para a minha pretensão de não possuir  condições para realizar  a entrega ao 

Órgão de Gestão do Agrupamento de Escolas os Objectivos Individuais previstos no DR 2/2008 

de 10 de Janeiro, aqui em questão.

Não obstante a posição por mim ora assumida,  considere V. Exª reunidas condições para a 

definição  dos  meus  Objectivos  Individuais  para  o  1.º  ciclo  de  avaliação,  com  termo  em 

Dezembro de 2009, estabelecido pela Tutela, no espírito do disposto nos nos 4 a 7 do artº 9º do 

DR 02/2008 de 10 de Janeiro. Cuja validade e pertinência assumirei em toda a sua extensão.

Mais manifesto a firme intenção de prosseguir uma actividade docente na E.B. 2,3 de Vialonga 

que  corporize  “a prestação  de  apoio  à  aprendizagem  dos  alunos“,  “a  participação  nas 

estruturas  de  orientação  educativa“,  “a relação  com a  comunidade”,  “a formação contínua 

adequada  ao  cumprimento  de  um  plano  individual  de  desenvolvimento  profissional“  e  “a 

participação e a dinamização de projectos“.

         O Declarante,

Vialonga, 19 de Janeiro de 2009
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