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Calendarização ADD - 2019/2020 

 

Docentes contratados e Docentes do quadro 

Até 17 de dezembro de 2019 

 

Entrega do projeto docente (opcional) 

Pedido de observação de aulas (a) 

Até 31 de dezembro de 2019 

Observação de aulas como requisito conforme os 

pontos 5 e 6 da Nota Informativa da DGAE de 7 de 

junho de 2019 

Até 31 de janeiro de 2020 

 

Comunicação por escrito ao avaliado da apreciação 

do projeto docente pelo avaliador 

De 31 de janeiro até 30 de maio de 2020 Observação de aulas pelo avaliador externo 

Até 3 de junho de 2020 
Comunicação, ao avaliado, da classificação obtida 

na observação de aulas, pelo avaliador externo. 

Até 24 de junho de 2020 

Artigo 4º e) do Despacho normativo n.º24/2012 de 

26-10 (Articulação entre avaliadores – 

interno/externo.) 

Até 22 de junho de 2020 

Entrega do Relatório de Autoavaliação dos 

docentes. (ponto 3, art.º 19.º, DR 26/2012 de 

21/02). 

25 de junho a 02 de julho 

1-Leitura dos Relatórios de Autoavaliação; 

2-Preenchimento das fichas de avaliação final, 

quando aplicável. 

3 de julho 
Entrega das propostas de avaliação dos Avaliadores 

à SADD. 

6 de julho 
Reunião da SADD para harmonização das 

propostas dos avaliadores. 

7 de julho 

Reunião da SADD para a atribuição da avaliação 

final, após análise e harmonização das propostas 

dos avaliadores.  

8 de julho 

 
Comunicação por escrito aos avaliados, pela SADD 

Até 20 de julho 
Reclamação (10 dias úteis a contar da data da sua 

notificação). 

Até 10 de agosto 
Decisão da reclamação proferida no prazo máximo 

de 15 dias úteis. 

Até 29 de agosto Recurso (10 dias úteis após a sua notificação). 

a)Só para docentes do quadro 

 

                                                                                          O Presidente da SAAD 

                                                                                          António Carvalho de Sousa 

 

http://www.manuelfariasousa.pt/
mailto:manueldefariaesousa@gmail.com

