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O projeto de autovisão da ESHM pretende promover o desenvolvimento profissional docente, alicerçado na autoavaliação, por referência à visão e 
missão da ESHM, plasmadas nos documentos de autonomia da Escola. Pretende, ainda, dar resposta ao desafio lançado pelo quadro de referência do 
3.º ciclo de Avaliação Externa das Escola (IGEC), nomeadamente no que ao campo de análise “Planificação e acompanhamento das práticas educativa 
e letiva” diz respeito: 

 

Está constituído com base em dois parâmetros - «científico» e «pedagógico». O parâmetro «científico» reporta-se aos “conteúdos disciplinares” que o 
docente leciona e ainda aos “conhecimentos que enquadram e agilizam a aprendizagem dos conteúdos disciplinares”. O parâmetro «pedagógico» 
integra os “aspetos didáticos que permitem estruturar a aula para tratar os conteúdos previstos nos documentos curriculares e alcançar os objetivos 
selecionados, verificar a evolução da aprendizagem, orientando as atividades em função dessa verificação, acompanhar a prestação dos alunos e 
proporcionar-lhes informação sobre a sua evolução” e os “aspetos relacionais que permitem assegurar o funcionamento da aula com base em regras 
que acautelam a disciplina, envolver os alunos e proporcionar a sua participação nas atividades, assim como estimulá-los a melhorar a aprendizagem”. 
Cada uma das “especificações” está associada a um critério: o domínio, para o parâmetro científico, e a segurança, para o parâmetro pedagógico. 
Apresenta, ainda, os descritores de desempenho que estabelecem os elementos passíveis de serem observados (Despacho n.º 13981/2012).  

Respeitando o conceito de autoformação e desenvolvimento profissional assente na reflexão do docente acerca das suas crenças e práticas, foi 
construído o documento orientador das práticas de autorregulação que a seguir se apresenta 
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Oriento a minha ação em benefício da aprendizagem dos alunos: 
Parâmetro Científico – Critério DOMÍNIO Parâmetro Pedagógico – Critério SEGURANÇA 

Conteúdos disciplinares 

Conhecimentos que 
enquadram e agilizam a 

aprendizagem dos 
conteúdos disciplinares 

Aspetos didáticos  Aspetos relacionais  

 Seleciono e faço a gestão 
dos conteúdos: 
 de acordo com uma 

intencionalidade 
pedagógica, 

 de acordo com os 
documentos 
curriculares,  

 focalizada nas 
Aprendizagens 
Essenciais (AE) da 
minha disciplina e no 
Perfil dos Alunos para 
a Escolaridade Obri-
gatória (PASEO). 

 Revelo correção científica 
no desenvolvimento dos 
conteúdos trabalhados. 

 Clarifico os conteúdos 
científicos face às dúvidas 
dos alunos.  

 Fomento a apropriação e 
aplicação, pelos alunos, 
da terminologia específica 
da disciplina que leciono. 

 Utilizo um discurso 
correto, claro, 
adequado e eficaz 
oralmente / por escrito. 

 Promovo o uso correto 
da língua portuguesa. 

 Rentabilizo 
adequadamente os 
recursos selecionados 
e/ou disponíveis na 
escola (digitais, 
humanos, físicos,…). 

 Integro na minha 
prática pedagógica os 
conhecimentos dos 
alunos e o 
conhecimento do 
património local. 

  Faço referências a 
exemplos do 
quotidiano e às 
vivências dos alunos. 

 Articulo a minha ação com o conselho de turma, contribuindo 
para a construção do Plano de Atividades da Turma (PAT). 

 Seleciono as abordagens de ensino mais adequadas ao grupo 
turma, de forma a integrar os processos de avaliação, ensino 
e aprendizagem. 

 Operacionalizo a aula com base numa estrutura que 
proporciona que os alunos façam as AE previstas nos 
documentos curriculares e desenvolvam as áreas de 
competências e os valores inscritos no PASEO. 

 Oriento a avaliação e classificação dos alunos pelo 
Referencial de Avaliação da Escola: 
 Verifico a evolução da aprendizagem e (re)oriento a 

planificação em função da mesma.  
 Promovo uma avaliação PARA as aprendizagens, 

acompanhando e orientando os desempenhos dos alunos 
em dificuldade, não descurando os outros e promovendo, 
de forma sistemática 
a) a autoavaliação e autorregulação das aprendizagens, 

com base nas rubricas de avaliação aprovadas na escola; 
b) a utilização de uma diversidade de estratégias; 
c) a operacionalização das tarefas de aprendizagem / 

avaliação definidas nas ponderações por domínio; 
d) a participação ativa dos alunos nas atividades de aula;  
e) a transparência de procedimentos;  
f) o feedback sistemático e de qualidade. 

• Crio um ambiente educativo assente 
em valores comummente 
reconhecidos, tratando os alunos com 
a dignidade que esses valores 
preconizam e assegurando que eles 
procedam do mesmo modo. 

• Tenho presente a especificidade dos 
papéis de «aluno» e de 
«educador/professor», não deixando 
de considerar as fronteiras que lhes são 
inerentes. 

• Clarifico as regras de funcionamento da 
aula, com referência ao Código de 
Conduta e Disciplina da ESHM, 
integrado no seu Regulamento Interno. 

• Monitorizo o seu cumprimento e faço 
com que a aula funcione com base em 
valores que acautelam a disciplina. 

• Envolvo os alunos nas atividades. 
• Reforço positivamente os 

comportamentos e as intervenções, 
estimulando os alunos com vista à 
melhoria das suas aprendizagens. 

 


