
Avaliação do desempenho docente 
e  

desenvolvimento profissional 



1. Compreender os conceitos e os contextos do 
desenvolvimento profissional (DP); 

2. Compreender os propósitos da avaliação de 
desempenho docente (ADD); 

3. Conhecer o ciclo de observação de aulas (OA) e 
desenvolver cuidados a ter na sua implementação; 

4. Distinguir dados observáveis de interpretações, de 
juízos valorativos e de inferências; 

5. Analisar conceções e práticas de ADD. 

 

Avaliação do desempenho docente e desenvolvimento profissional 



Grupos de 5/6: 

•Apresentação individual de uma experiência de DP e 

do seu contributo (1 min.) 

•Escolha da experiência mais marcante para o grupo 

•Apresentação de dois grupos/duas experiências 

aleatórias 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

•  “etiqueta” com a qual se 
revelam as atividades 
realizadas em serviço que 
proporcionam a melhoria das 
destrezas e do conhecimento, 
Elmore, 2003 

• caracteriza-se por uma 
atitude de indagação e 
procura de soluções,  
Rudduck ,1991 

Desenv. 
Profissional 

Ob.  
Aulas 

 

•é interpretar, é a 
construção de uma visão 
sobre a aula  

•caracteriza-se pela 
subjectividade, pelo 
carácter interpretativo e 
pela intencionalidade, 
Vieira, 1993  

 

•é “verificar, julgar, situar”, “pronunciarmo-nos sobre”, faz-se através das 
palavras, da comunicação, é entregar uma mensagem;  tem 3 funções: 
orientação; comunicação entre os pares; facilitador das aprendizagens, 

Hadji, 1994 

Avaliação 



  

  

1. Compreender os conceitos e os contextos do DP 

 

Desenv. 

Profissional  

Instrumento  

Vasta área  

Qualquer 
atividade  

Contributo  

Aprendizagem  



 

 

Instrumento: indispensável para a melhoria das 
instituições educativas Marcelo,2009 

Relaciona-se com a aprendizagem do professor, oferece 
um leque variado de possibilidades e relaciona-se com a 
formação dos professores Marcelo,2009 

Vasta área onde incluímos todas as atividades que 
possibilitem/contribuam para melhorar “destrezas, atitudes, 
compreensão ou atuação em papéis atuais ou futuros” Fullan,1990 

 

É um contributo para a melhoria do conhecimento e 
da prática de ensino Stronge,2010 

É qualquer atividade que o professor leva a cabo depois 
de ter recebido a sua certificação inicial Landsheere,1987 

1. Compreender os conceitos e os contextos do DP 

 



(Villegas-Reimers, 2003, cit. por Marcelo, 2009: 10) 

“Planificadas sistematicamente”    

  

  

é um processo a longo prazo 

Oportunidades  Experiências 

“Planificadas sistematicamente”    

OBJETIVOS 

Promover o crescimento  Desenvolvimento profissional 

que envolve 

1. Compreender os conceitos e os contextos do DP 

 



(Day, 1999; Esteve, 2000; Estrela, 2001 e Hargreaves, 2001, cit. por Flores, 2006) 

 

Professor 

A profissão docente confronta-se com desafios que reclamam  

o aumento das responsabilidades e a diversificação dos papéis  

 

Contextos 
Multiculturais 

Influência dos 
MEDIA na 
educação 

Coexistência 
de ≠ modelos 
educacionais 

Aumento 
oportunida-

des para 
aprender fora 

da escola 

Aumento da 
burocracia 

1. Compreender os conceitos e os contextos do DP 

 



  

• Flores, Hilton & Niklasson (2010, p. 25), 
corroboram a ideia da reflexividade como forma 
de perspetivar o DP dos docentes tendo em 
conta dois aspetos fulcrais:  

– (a) o desempenho atual;  

– (b) valores profissionais interiorizados, de onde 
pode “resultar uma tensão criativa entre o nível 
competência profissional atual do professor e o 
nível de competência profissional ideal” . 

 

1. Compreender os conceitos e os contextos do DP 

 



Não haverá provavelmente nada dentro de uma escola 

que tenha mais impacto nos alunos  

em termos de desenvolvimento de destrezas,  

da autoconfianças ou do comportamento na sala de 

aula do que o crescimento pessoal e profissional dos 

seus professores… (Barth, 1996) 



DEFINIÇÕES 

• Avaliar : “processo de conhecimento” que 
convida uma postura humilde, com “desejo de 
crescimento e melhoria da ação profissional”, 
“avaliar é conhecer para melhorar” (Matias Alves, 2007, p.75 ) 

• ADD: processo em que se procura “identificar”, 
“observar”, “medir” e “desenvolver o 
desempenho dos indivíduos” (Caetano, 2008, p. 28) 

 

2. Compreender os propósitos da ADD 

 



ADD 

Permite  

 

 

 

 

3. Compreender os propósitos da ADD 
 

Identificar 
forças e 

fraquezas 
Verificar 

as necess. 
de DP 

Conhecer 
os 

critérios  

 

Conhecer 
as poss. 

de 
melhoria Conhecer 

o 
feedback 

 

Conhecer 
o que se 

espera do 
professor 

 

Obtenção 
de 

reconheci-
mento  

Melhorar 
as suas 

aptidões 



3. Compreender os propósitos da ADD 
 

Melhorar o desempenho (Duke, 1990)  

Documentar a prestação de contas (Duke,1990)  

Identificar e melhorar pontos menos bons (Ramalho , 2009) 

Informar a comunidade sobre o sucesso (Ramalho , 2009) 

Melhorar a qualidade das aprendizagens (Garrido & Fuentes,2008) 

Compreender e melhorar a realidade (Flores, 2010)  



 
“Observar para avaliar: pode ser um mar de espinhos;  
 
Observar para avaliar: pode ser um mar de oportunidades; 
 
 Observar para avaliar: pode ser um mar de maré cheia” 
 

 (Gonçalves, 2010) 



3. Conhecer o ciclo de OA e desenvolver cuidados a ter na sua implementação 

OBSERVAR  

O que é? 

(Vieira, 1993 e De Ketele, 1980) 

Interpretar  

Construir 
uma visão  

Ter em 
conta o 
objetivo 

Recolher 
informações 

Quantificar 
e qualificar 

Analisar  



Observação 

• Analisar  em conj. o 
plano de aula  
(objetivos, estratégias, 
materiais e avaliação) 

• Antecipar problemas e 
identificar possíveis  
soluções 

• Criar um clima de 
colaboração e de 
interajuda 

• Familiarização com o(s) 
instrumento(s) de 
observação 

Momento de recolha de 

informação,   

tendo em conta as 

decisões tomadas e os 

objetivos traçados no 

encontro de  

pré-observação,  

serve como base ao 

encontro seguinte. 

• Discussão dos 

dados recolhidos 

na observação 

• Descrição, análise, 

interpretação, 

confronto e 

reconstrução da 

prática pedagógica 

“Minds are like parachutes: they only function when they are open” (Dewar) 

Encontro 
Pré-

Observação 

Encontro 
Pós-

Observação 

3. Conhecer o ciclo de OA e desenvolver cuidados a ter na sua implementação 



coloca-se o mais 
externamente 
possível, tenta 

passar despercebido 
e influenciar o 

mínimo, utiliza o 
olhar do perito 

partilha o meio ambiente com o 
observado e deve observar, registar 
e dar sentido aos comportamentos,  
sem interferir diretamente na aula 

observador e observado  
conduzem e dinamizam a 

aula,  
são par pedagógico e 

corresponsáveis 

3. Conhecer o ciclo de OA e desenvolver cuidados a ter na sua implementação 



Grupos de 5/6: 

•Caça ao erro: procurar na descrição as palavras ou 

expressões de interpretação ou opinião. 



 
Descrição do Filme “Entre Les Murs” 

 O professor recebe os alunos à porta da sala de aula, adverte um aluno para tirar o boné. Há 
desordem na sala (uma mala pelo ar, brincadeiras). Eu penso que o professor não deveria 
chamar a atenção dos alunos elevando a voz e batendo na mesa. Este pede a um aluno para 
tirar o capuz da cabeça e solicita que se sente à frente dizendo que há lugares vazios. Ele 
responde que também há lugares atrás e fica sentado no mesmo lugar.  

 

Inicia a aula chamando a atenção da turma para os 15 minutos de uma hora de aula perdidos, 
causados pela agitação da entrada. Ele deveria tê-los repreendido. Explica o que implica ao 
final de uma semana e de um ano em termos de horas. Fala sobre a vantagem de outros 
colégios que conseguem aproveitar a hora inteira da aula. Gera-se um diálogo entre alunos e 
professor sobre o tempo de aula e chegam à conclusão que afinal a aula dura apenas 55 
minutos e não uma hora (como havia sido referido pelo professor). 

 

Há vários alunos a responder ao mesmo tempo e o professor pede para levantarem o braço e 
esperar pela sua vez, põe fim à discussão e pede aos alunos para escreverem o respetivo 
nome num papel. Há uma aluna que diz ao professor que só escreve o nome dela se ele 
também o fizer. Ele diz que é justo e escreve-o no quadro. Os alunos fazem piadas com o 
nome do professor há alunos a mexer no telemóvel. Pretender-se-ia que ele os repreendesse. 

 



O professor escreve no quadro as palavras do texto que os alunos têm mais 
dificuldades, não lhes diz logo o seu significado perguntando aos restantes se o 
sabem. Só explica o significado das palavras caso ninguém saiba. O professor faz 
piadas com algumas palavras e solicita a participação dos alunos mais calados. 
Sinto que não teve a melhor atitude. Um dos alunos, de origem asiática, 
considera a palavra austríaco difícil e é interrompido por uma das alunas que a 
considera demasiado fácil.  

O professor responde erradamente que há sempre um imbecil e a aluna diz que 
imbecil é ele. Este ignora o comentário e continua a aula explicando o 
significado da palavra e perguntando se conhecem algum austríaco célebre. 
Entretanto, o professor repara que um dos alunos não está a escrever e 
pergunta-lhe porquê, este responde-lhe que não tem folhas. O professor pede 
que alguém lhe empreste uma. O aluno diz que não é preciso e que copia o 
trabalho em casa, garantindo que o faz. O professor não insiste mais e continua 
a aula. Pretendia que ele tivesse insistido. Uma aluna está distraída com a 
tesoura, o professor não se apercebe. A aula continua com o professor a solicitar 
a participação dos alunos e há duas alunas que se destacam dos outros nas 
intervenções que fazem. 

  

 

 
Descrição do Filme “Entre Les Murs” 

 



CUIDADOS 

(Zepeda, 2009) 

Não 
discriminar 

Estabelecer 
um foco de 
observação 

Aliviar a 
tensão 

Valorizar  
sucessos 

Fornecer 
feedback 

Estimular  
observações 
por convite 

Observar 
com 

frequência 

3. Conhecer o ciclo de OA e desenvolver cuidados a ter na sua implementação 



Oito recomendações: 
 

1. Comprometer os professores com o pensamento reflexivo, debates com base 
na utilidade da observação; 
 

2. A observação fornece informações sobre a sala de aula, sendo suscetível de 
reforçar o compromisso do docente com a melhoria das aprendizagens dos 
alunos; 

  

3.    A observação deve ocorrer em 2 etapas:  
1. descrição do que ocorreu;  
2. atribuir sentidos ao que se viu/procura-se interpretar o que 

aconteceu; 
 

4. Muitas vezes salta-se a primeira fase e cai-se na “interpretação armadilha”. É  
importante não tirar conclusões sobre um determinado comportamento 
antes de o descrever pormenorizadamente. Quando se interpreta em 
primeiro lugar, não só se perde a descrição de um determinado 
acontecimento, mas também se criam dificuldades de comunicação; 
 

(Sullivan & Glanz, 2000)  

3. Conhecer o ciclo de OA e desenvolver cuidados a ter na sua implementação 



5.  Os preconceitos pessoais devem ser reconhecidos e discutidos. Embora ambos 
possam chegar a acordo sobre o que ocorreu (durante a descrição), poderão 
discordar quanto à interpretação/significados dos acontecimentos. A 
experiência pessoal, as crenças e os preconceitos podem levar a interpretações 
distintas ou erradas. A consciência dos preconceitos pessoais é o primeiro passo 
em direção a uma interpretação o mais próxima possível da realidade/mais 
objetiva possível; 
 

6. Observar deve implicar skills e prática. Muitas vezes, interpretamos à medida 
que observamos ou tal como observamos. Se os instrumentos de observação  
forem eficazes separam a descrição da interpretação; 
 

7. Devemos ter consciência das limitações da observação. Nenhum observador 
pode dar conta de todas as interações, as tentativas podem levar à 
frustração/confusão. Deve procurar-se iniciar observações num cenário limitado 
e observar um comportamento específico (Ex: a qualidade das perguntas feitas 
pelo professor); 
 

8. A abertura e o diálogo devem ser elementos essenciais: antes da aula deve-se 
discutir com o professor onde se vai sentar, como vai ser apresentado aos 
estudantes. 

3. Conhecer o ciclo de OA e desenvolver cuidados a ter na sua implementação 



   COMUNICAR COM ASSERTIVIDADE - TÉCNICA DOS “4 EU” 
 
 
                      

 
 

4. Distinguir dados observáveis de interpretações, de juízos valorativos e de inferências 

EU CONSTATO 
Descrição objetiva da situação, sem exprimir qualquer 

opinião. 

EU PENSO É o momento da interpretação da situação. Como tal, 

deve usar-se a primeira pessoa (“Eu penso”/Nós 

pensamos”) 

EU SINTO O locutor exprime os seus sentimentos. É importante 

que não faça recair o seu discurso no interlocutor. 

EU PRETENDO Numa comunicação operativa, quem fala quer sempre 

algo: mostrar satisfação, concordância, desagrado, 

fazer propostas, …O locutor deve exprimir as suas 

decisões/propostas com clareza, de forma evitar 

especulações estéreis ou desadequadas. 



Ato ou efeito de interpretar; sentido em que 
se toma o que se ouve, se lê ou se vê fazer; 
compreensão; explicação; versão; comentário 

Juízo - Ato ou faculdade de julgar, análise da 
compreensão de uma ideia, discernimento 
Valorativo – aquilo que uma coisa vale, valia, 
mérito 

Ato ou efeito de inferir, transição lógica 
de um juízo para o outro, ilação, 
dedução, consequência, conclusão 

Interpretação 

Juízos 
valorativos 

Inferências 

4. Distinguir dados observáveis de interpretações, de juízos valorativos e de inferências 



“Os professores não são valorizados socialmente como merecem 
(…) vivem no animato da sala de aula,  

mas são os únicos que têm o poder de causar uma revolução 
social.  

Com as mãos, eles escrevem no quadro,  

com a outra, movem o mundo, pois trabalham com a maior 
riqueza da sociedade: a juventude.  

Cada aluno é um diamante que, bem lapidado, brilhará para 
sempre”  

(Cury, 2013). 



11. Analisar, confrontar e questionar conceções e práticas de avaliação.      

1. Debate em grande grupo:  
se eu fosse avaliador… 

a) Haveria lugar para o ciclo de observação? 

b) Que posição adotaria enquanto observador? Não 
Participante/Participante passivo ou ativo? 

c) Haveria lugar à descrição durante a aula/utilizaria apenas o 
Guião de observação do ME /utilizaria as duas? 

d) Haveria lugar ao feedback no final das aulas observadas? 
(Como? oral/escrito. De que forma? plano de 
melhorias/sugestões úteis). 

 

5. Analisar, confrontar e questionar conceções e práticas de ADD.      



Testemunhos 
• Eu penso que posso preparar-me para a avaliação, mas indo para ela sem receio de ir mais para 

um julgamento, mas sim para uma fase em que, havendo uma negociação entre avaliador e 
avaliado, nós possamos transmitir conhecimentos e transmitir ideias de modo a podermos 
estabelecer uma “base negocial”, digamos assim, de modo a que nem um nem o outro se 
sintam constrangidos e que haja mais uma conjugação de esforços para a melhoria da prática 
letiva. Apesar de já sabermos que no fundo vamos ser avaliados e vamos ser julgados por aquilo 
que fazemos e que tem que existir sempre essa avaliação. Eu pelo menos penso que ela tem 
que existir, mas que não seja dolorosa, que seja mais pacífica e contribua para o crescimento de 
ambas as partes. (AV3) 

 

• O facto de avaliar outros colegas,  também me fez repensar as minhas práticas pedagógicas. 
Porque, ao ir observar uma aula, embora não tenha tido formações (na supervisão pedagógica e 
tudo mais) consigo identificar muitos aspetos positivos e muitos aspetos negativos. E acho que 
isso também é importante para o nosso desenvolvimento profissional. Ajuda-nos a repensar, as 
nossas práticas em contexto de sala de aula. Além de ser uma experiência enriquecedora, 
porque a avaliação não se limita àquele momento, há sempre  aquele momento em que nós nos 
encontramos com o avaliado e em que se faz uma troca, há sempre uma conversa em que se 
partilham experiências, nós tínhamos pensado alguma coisa sobre aquilo que observámos e 
depois até não é bem aquilo e o avaliado até pretendia que fosse outra coisa, não é? Portanto, 
eu acho que há ali um momento de partilha com o avaliado que é importante.(AV4) 

 

 



“Somos professores? Muito mais! 
Somos educadores? Mais ainda! 
Somos vendedores de sonhos! 
Vendemos sonhos para o deprimido animar,  
Para o tímido ousar, para ansioso ficar tranquilo, 
Para o poeta se inspirar e para o pensador criticar e criar. 
Sem sonhos, somos servos! 
Sem sonhos, obedecemos as ordens! 
Que vocês, alunos, sejam grandes sonhadores! 
E se sonharem, não tenham medo de caminhar! 
E se sonharem, não tenham medo de tropeçar! 
E se tropeçarem não tenham medo de chorar! 
Levantem-se pois não há caminhos sem acidentes. 
Deem sempre uma nova oportunidade a vocês próprios 
Pois a liberdade só é real se após falharmos 
Tivermos o direito de recomeçar…” (Cury, 2013) 
 




