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Níveis e Descritores do Desempenho Docente 
 

*OBSERVAÇÃO DE AULAS* 
 

EXCELENTE (9 a 10 valores) 

Domínio Científico 

Respeita claramente a planificação, adequando-a com elevado rigor ao contexto da aula.  

Concebe e aplica estratégias de ensino diversificadas de forma excelente adequando-as de forma excelente 
às necessidades dos alunos.  

Evidencia claramente conhecimento científico, pedagógico e didático inerente à disciplina.  

Utiliza sistematicamente uma linguagem correta e adequada ao nível etário, ao nível de conhecimento dos 
alunos e contexto sociocultural.  

Utiliza metodologias bastante diversificadas integrando de forma coerente propostas de atividades, 
recursos/materiais criativos. 

Promove claramente a aquisição e o desenvolvimento de hábitos de trabalho. 

Domínio Pedagógico 

Integra sempre os contributos dos alunos de forma construtiva, fornecendo sempre feedback às suas 
intervenções.  

Seleciona os recursos claramente adequados aos alunos com maiores dificuldades de aprendizagem e aos 
alunos que revelam capacidades excecionais de aprendizagem.  

 
Estimula e reforça sistematicamente a participação ativa de todos os alunos.  
 

Promove sistematicamente a correta utilização da língua portuguesa.  

Promove sistematicamente ambientes de aprendizagem em que predomina o respeito mútuo, a interação e 
a disciplina.  

Motiva sistematicamente os alunos para a melhoria, reforçando a sua autoestima e segurança.  

Gere sempre eficazmente situações imprevistas.  
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MUITO BOM (8 a 8,9) 

Domínio Científico 

Respeita a planificação, adequando-a com rigor ao contexto da aula.  

Concebe e aplica estratégias de ensino diversificadas de forma bastante adequada às necessidades dos 
alunos.  

Evidencia elevado conhecimento científico, pedagógico e didático inerente à disciplina.  

Utiliza muitas vezes uma linguagem correta e adequada ao nível etário, ao nível de conhecimento dos 
alunos e contexto sociocultural.  

Utiliza diferentes metodologias integrando de forma coerente propostas de atividades, recursos/materiais 
criativos. 

Promove significativamente a aquisição e o desenvolvimento de hábitos de trabalho. 

Domínio Pedagógico 

Integra muitas vezes os contributos dos alunos de forma construtiva, fornecendo muitas vezes feedback às 
suas intervenções.  

Seleciona recursos  bastante adequados aos alunos com maiores dificuldades de aprendizagem e aos alunos 
que revelam capacidades excecionais de aprendizagem.  

 
Estimula e reforça muitas vezes a participação ativa de todos os alunos.  
 

Promove muitas vezes a correta utilização da língua portuguesa.  

Promove muitas vezes ambientes de aprendizagem em que predomina o respeito mútuo, a interação e a 
disciplina.  

Motiva muitas vezes os alunos para a melhoria, reforçando a sua autoestima e segurança.  

Gere eficazmente situações imprevistas.  
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BOM (6,5 a 7,9) 

Domínio Científico 

Respeita a planificação, adequando-a ao contexto da aula.  

Concebe e aplica estratégias de ensino diversificadas de forma  adequada às necessidades dos alunos.  

Evidencia conhecimento científico, pedagógico e didático inerente à disciplina.  

Utiliza uma linguagem correta e adequada ao nível etário, ao nível de conhecimento dos alunos e contexto 
sociocultural.  

Utiliza diferentes metodologias, recursos/materiais criativos. 

Promove a aquisição e o desenvolvimento de hábitos de trabalho. 

Domínio Pedagógico 

Integra os contributos dos alunos de forma construtiva, fornecendo, feedback às suas intervenções.  

Seleciona recursos adequados aos alunos com maiores dificuldades de aprendizagem e aos alunos que 
revelam capacidades excecionais de aprendizagem.  

 
Estimula e reforça  a participação ativa de todos os alunos.  
 

Promove a correta utilização da língua portuguesa.  

Promove ambientes de aprendizagem em que predomina o respeito mútuo, a interação e a disciplina.  

Motiva os alunos para a melhoria, reforçando a sua autoestima e segurança.  

Gere  situações imprevistas.  
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REGULAR (5 a 6,4) 

Domínio Científico 

Respeita a planificação, nem sempre adequando-a ao contexto da aula.  

Concebe e aplica estratégias de ensino nem sempre adequadas às necessidades dos alunos.  

Evidencia lacunas no conhecimento científico, pedagógico e didático inerente à disciplina.  

Utiliza uma linguagem nem sempre correta e adequada ao nível etário, ao nível de conhecimento dos alunos 
e contexto sociocultural.  

Utiliza metodologias e recursos/materiais pouco diferenciados e pouco criativos. 

Promove pouco a aquisição e o desenvolvimento de hábitos de trabalho. 

Domínio Pedagógico 

Integra por vezes os contributos dos alunos de forma construtiva, fornecendo por vezes feedback às suas 
intervenções.  

Por vezes seleciona recursos adequados aos alunos com maiores dificuldades de aprendizagem e aos alunos 
que revelam capacidades excecionais de aprendizagem.  

 
Por vezes estimula e reforça a participação ativa de todos os alunos.  
 

Por vezes promove a correta utilização da língua portuguesa.  

Por vezes promove ambientes de aprendizagem em que predomina o respeito mútuo, a interação e a 
disciplina.  

Por vezes motiva os alunos para a melhoria, reforçando a sua autoestima e segurança.  

Tem alguma dificuldade em gerir situações imprevistas.  
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INSUFICIENTE (1 a 4,9) 

Domínio Científico 

Não respeita a planificação e não a adequa ao contexto da aula.  

Não concebe e não aplica estratégias de ensino adequadas às necessidades dos alunos.  

Evidencia lacunas graves no conhecimento científico, pedagógico e didático inerente à disciplina.  

Utiliza uma linguagem incorreta e não adequada ao nível etário, ao nível de conhecimento dos alunos e 
contexto sociocultural.  

Utiliza metodologias não adequadas e não usa qualquer tipo de recursos/materiais. 

Não Promove a aquisição e o desenvolvimento de hábitos de trabalho. 

Domínio Pedagógico 

Não Integra os contributos dos alunos de forma construtiva, não fornecendo feedback às suas intervenções.  

Não seleciona recursos adequados aos alunos com maiores dificuldades de aprendizagem e aos alunos que 
revelam capacidades excecionais de aprendizagem.  

 
Não estimula e não reforça a participação ativa de todos os alunos.  
 

Não promove a correta utilização da língua portuguesa.  

Não promove ambientes de aprendizagem em que predomina o respeito mútuo, a interação e a disciplina.  

Não motiva os alunos para a melhoria, nem reforça a sua autoestima e segurança.  

Não consegue gerir situações imprevistas.  

 


