
ANEXO V
FICHA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOCENTE

ESCOLA PERÍODO AVALIADO
De ___________  a __________

PROFESSOR DISCIPLINA / TURMA

FATORES REQUISITOS PESO EVIDÊNCIA PONTOS 
OBTIDOS 
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1.1. CUMPRIMENTO DO HORÁRIO DAS 
AULAS (INÍCIO E TÉRMINO) 6

(6) Cumpre o horário na íntegra.
(4) Cumpre o horário com algumas restrições, mas apresenta justificativa.
(3) Raramente deixa de cumprir o horário na íntegra
(1) Frequentemente não cumpre o horário na íntegra.
(0) Nunca cumpre o horário na íntegra.

1.2.  CUMPRIMENTO  DO  HORÁRIO  DE 
PLANEJAMENTO 5

(5) Cumpre esse horário na íntegra.
(3) Cumpre esse horário com algumas restrições.
(1) Frequentemente não cumpre esse horário.
(0) Nunca cumpre esse horário.

1.3. PARTICIPAÇÃO  EM  REUNIÕES  E 
FORMAÇÕES 5

(5) Participa ativamente.
(3) Participa frequentemente, mas não obedece ao horário de início e término. 
(1) Raramente participa.
(0) Nunca participa

1.4. PARTICIPAÇÃO  NOS  EVENTOS 
PROMOVIDOS PELA ESCOLA E SEMED 4

(4) Participa ativamente.
(3) Raramente falta, mas apresenta justificativa. 
(1) Raramente participa.
(0) Nunca participa

TOTAL DE PONTOS NO FATOR 1 
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2.1. PLANEJAMENTO DAS AULAS 5
(5) Sempre apresenta planejamento para suas aula.
(4) Frequentemente apresenta planejamento para suas aulas.
(3) Raramente apresenta planejamento para suas aulas.
(0) Nunca apresenta planejamento para suas aulas.

2.2. CUMPRIMENTO  DAS  NORMAS 
INTERNAS DA ESCOLA E SEMED 5

(5) Cumpre as normas na íntegra.
(4) Cumpre as normas, mas algumas vezes apresenta resistência.
(2) Ás vezes cumpre as normas, mas apresenta resistência.
(0) Não cumpre as normas

2.3. RELACIONAMENTO  COM  OS 
ALUNOS

4
(4) Relacionamento excelente com todos os alunos.
(3) Relacionamento bom com todos os alunos.
(2) Relacionamento bom apenas com alguns alunos.
(1) Indiferente com os alunos.
(0) Relacionamento péssimo com os alunos

2.4. RELACIONAMENTO  COM  OS 
COLEGAS PROFESSORES 3

(3) Relacionamento excelente com todos.
(2) Relacionamento bom com todos.
(1) Indiferente com os colegas.
(0) Relacionamento péssimo com seus colegas

2.5. RELACIONAMENTO COM A EQUIPE 
ADMINISTRATIVA 3

(3) Relacionamento excelente com todos.
(2) Relacionamento bom com todos.
(1) Relacionamento bom apenas com alguns membros da equipe.
(0) Relacionamento péssimo com toda equipe administrativa.

TOTAL DE PONTOS NO FATOR 2 
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3.1. RENDIMENTO DOS ALUNOS 5
(5) A maioria de seus alunos apresentam um bom desempenho/rendimento
(4) Alguns alunos apresentam dificuldades, mas são assistidos pelo professor.
(2) Alguns alunos apresentam dificuldades e o professor não lhes dá assistência 
individual.
(0) O rendimento da maioria dos alunos é péssimo.  

3.2. PROJETOS
5

(5)  Os  alunos  apresentam variados  trabalhos  realizados  através  do  trabalho 
diferenciado do professor, por iniciativa do mesmo.
(3)  O  professor  desenvolve  projetos  diferenciados  com  seus  alunos  apenas 
quando é orientado pelo pedagogo.
(1) Raramente o professor realiza projetos diferenciados.
(0) Nunca desenvolve trabalhos através de projetos.

3.3. ATIVIDADES 
EXTRA-CLASSE PARA ALUNOS 4

(4) O professor propõe e cobra constantemente atividades extra classe.
(3) O professor propõe atividades extra classe, mas não cobra sua efetivação.
(1) Raramente o professor propõe atividades extra classe.
(0) O professor nunca propõe atividades extra classe.

3.4. DOMÍNIO  DO  CONTEÚDO  QUE 
LECIONA 6

(6) O professor domina integralmente o conteúdo de suas aulas.
(5)  Quando se  sente  inseguro,  solicita  auxílio  de  colegas e  se  prepara  com 
antecedência.
(2) O professor apresenta dificuldade no domínio do conteúdo de suas aulas.
(0) O professor não domina o conteúdo de suas aulas.

TOTAL DE PONTOS NO FATOR 3

4
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4.1. TROCA  DE  EXPERIÊNCIA  COM 
COLEGAS 3

(3) Frequentemente o professor procura trocar experiência de sala de aula com 
os colegas
(2) Raramente participa de troca de experiências de sala de aula com demais 
colegas.
(1) Trabalha de forma individualista sem trocar experiência com seus colegas.
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4.2. PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE 
MATERIAL  NECESSÁRIO  PARA  AS 
AULAS

5 
(5) Todo material necessário para suas aulas são separados e organizados antes 
do início das aulas.
(4) Algumas vezes utiliza o horário das aulas para organizar e separar material  
destinado às mesmas.
(2)  Frequentemente utiliza o horário das aulas para organizar e separar material 
destinado às mesmas.
(0) Nunca separa e organiza o material a ser utilizado nas aulas antes do início 
das mesmas.

4.3.  MONITORAMENTO  E  CONTROLE 
DO RENDIMENTO DOS ALUNOS 6

(6) O professor monitora constantemente o progresso dos alunos e identifica as 
dificuldades desde o início, procurando estratégias para saná-las.
(4)  Raramente o professor monitora o desenvolvimento/rendimento da turma.
(1) O professor  somente apresenta dados do desenvolvimento/rendimento de 
seus alunos no final do bimestre. 

4.4. ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E 
REGISTROS 

5
(5)  Toda  documentação  e  dados  solicitados  pela  equipe  administrativa  são 
entregue com pontualidade.
(3)  Raramente  a  documentação  e  dados  solicitados  são  entregues  com 
pontualidade.
(1) O professor não apresenta responsabilidade na entrega de documentação e 
dados solicitados, sempre os entregando com atraso. 
(0) O professor é totalmente descomprometido com registros e documentação 
solicitados causando transtornos para os trabalhos da equipe administrativa.

TOTAL DE PONTOS NO FATOR 4
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5.1. PROBLEMAS DE INDISCIPLINA DE 
ALUNOS NA SALA DE AULA 4

(4)  Sempre  consegue  resolver  os  problemas  de  indisciplina  na  sala  com 
autonomia.
(3)  Na maioria  das vezes resolve  os problemas  de  indisciplina  na  sala  com 
autonomia.
(2)  Na  maioria  das  vezes  encaminha  os  alunos  para  a  direção/coordenação 
resolver problemas de indisciplina.

5.2. TÉCNICAS DE ENSINO UTILIZADAS 
NAS AULAS 6

(6)  Frequentemente  utiliza  variadas  técnicas  de  ensino  para  dinamizar  suas 
aulas.
(4) Utiliza técnicas diferenciadas de ensino quando é orientado pelo pedagogo.
(2) Raramente utiliza técnicas diferenciadas de ensino em suas aulas.

5.3. UTILIZAÇÃO  DO  MATERIAL 
DIDÁTICO PEDAGÓGICO DE APOIO 

5
(5)  Utiliza  todo  material  didático  existente  na  escola  relacionado  com  o 
conteúdo que está trabalhando.
(4) Utiliza o material didático existente na escola relacionado com o conteúdo 
que está trabalhando, quando orientado pelo pedagogo.
(2) Utiliza algum material didático existente na escola relacionado com algum 
conteúdo que está trabalhando.
(1) Nunca utiliza o material didático existente na escola em suas aulas.

5.4. INSTRUMENTOS  DE  AVALIAÇÃO 
DA APRENDIZAGEM 6

(6) Utiliza variados instrumentos avaliativos no decorrer do bimestre.
(4) Utiliza poucos instrumentos avaliativos durante o bimestre.
(2) Utiliza poucos instrumentos avaliativos e somente no final do bimestre.
(1) Utiliza apenas um instrumento avaliativo no final do bimestre.

TOTAL DE PONTOS NO FATOR 5 
TOTAL DE PONTOS GERAL

Comentários do(a) Avaliado(a):

Assinatura do(a) Avaliado(a): Data:

Comentários do(s) Avaliador(es):

Assinatura do(a) Avaliado(a): Data:

Identificação e assinatura do(s) avaliador(es):
Nome legível do Diretor Assinatura do Diretor

Nome legível do Pedagogo Assinatura do Pedagogo

Nome legível do Coordenador de Turno Assinatura do Coordenador de Turno

Nome legível do Membro do Conselho de Escola Assinatura do Membro do Conselho de Escola



FICHA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS PEDAGOGOS
ESCOLA PERÍODO AVALIADO

De ___________  a __________
PEDAGOGO: TURNO:

FATORES REQUISITOS PESO EVIDÊNCIA PONTOS 
OBTIDOS 
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1.1. CUMPRIMENTO DO 
HORÁRIO DE TRABALHO

6
(6) Cumpre o horário na íntegra.
(4) Cumpre o horário com algumas restrições, mas apresenta justificativa.
(3) Raramente deixa de cumprir o horário na íntegra
(1) Frequentemente não cumpre o horário na íntegra.
(0) Nunca cumpre o horário na íntegra.

1.2. CUMPRIMENTO DO 
HORÁRIO DE 
PLANEJAMENTO JUNTO AOS 
PROFESSORES

5
(5) Cumpre esse horário na íntegra.
(3) Cumpre esse horário com algumas restrições.
(1) Frequentemente não cumpre esse horário.
(0) Nunca cumpre esse horário.

1.3. PARTICIPAÇÃO EM 
REUNIÕES E FORMAÇÕES

5
(5) Participa ativamente.
(3) Participa frequentemente, mas não obedece ao horário de início e término. 
(1) Raramente participa.
(0) Nunca participa

1.4. PARTICIPAÇÃO NOS 
EVENTOS PROMOVIDOS 
PELA ESCOLA E SEMED 4

(4) Participa ativamente.
(3) Raramente falta, mas apresenta justificativa. 
(1) Raramente participa.
(0) Nunca participa

TOTAL DE PONTOS NO FATOR 1 
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2.1.  PLANEJAMENTO DAS 
ATIVIDADES DE ROTINA
escola; 5

(5) Sempre apresenta planejamento da sua rotina 
(4) Frequentemente apresenta planejamento da sua rotina
(3) Raramente apresenta planejamento 
(0) Nunca apresenta planejamento

2.2. CUMPRIMENTO DAS 
NORMAS INTERNAS DA 
ESCOLA E SEMED 5

(5) Cumpre as normas na íntegra.
(4) Cumpre as normas, mas algumas vezes apresenta resistência.
(2) Ás vezes cumpre as normas, mas apresenta resistência.
(0) Não cumpre as normas

2.3. RELACIONAMENTO  COM 
ALUNOS, PAIS E 
COMUNIDADE

4
(4) Relacionamento excelente com todos 
(3) Relacionamento bom com todos
(2) Relacionamento bom apenas com alguns
(1) Indiferente com a maioria dos alunos, pais e comunidade
(0) Relacionamento péssimo com alunos, pais e comunidade

2.4. RELACIONAMENTO COM 
OS COLEGAS DE TRABALHO

3
(3) Relacionamento excelente com todos.
(2) Relacionamento bom com todos.
(1) Indiferente com os colegas.
(0) Relacionamento péssimo com seus colegas

2.5. RELACIONAMENTO COM 
A EQUIPE ADMINISTRATIVA

3
(3) Relacionamento excelente com todos.
(2) Relacionamento bom com todos.
(1) Relacionamento bom apenas com alguns membros da equipe.
(0) Relacionamento péssimo com toda equipe administrativa.

TOTAL DE PONTOS NO FATOR 2 
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3.1 CAPACIDADE 
HUMANÍSTICA 5 (5) Sempre consegue envolver/agregar todos os professores nas atividades da escola

(4)  Frequentemente  consegue  envolver/agregar  todos  os  professores  nas  atividades  da 
escola
(1) Raramente  consegue envolver/agregar todos os professores nas atividades da
 escola
(0) Nunca consegue mobilizar os professores nas atividades da escola

3.2 DOMÍNIO DE 
CONHECIMENTOS 
DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS

5 (5)  Domina  e  utiliza  com  grande   autonomia  conhecimentos  didático-pedagógicos 
inerentes à sua prática
(4) Tem conhecimento  didático-pedagógico  inerentes à sua prática e frequentemente os 
utiliza com autonomia
(1)  Tem pouco conhecimentos  didático-pedagógico  inerente à sua prática e algumas 
vezes  os utiliza com autonomia
(0)  Não possui conhecimentos didáticos-pedagógicos

3.3. CAPACIDADE TÉCNICA 
PARA ORIENTAÇÃO 
PEDAGÓGICA 5

(5) Possui excelente capacidade técnica para desenvolver orientação pedagógica
(4) Possui boa capacidade técnica para desenvolver orientação pedagógica
(2)  Possui pouca capacidade técnica para desenvolver orientação pedagógica
(0)  Não possui capacidade técnica para desenvolver orientação pedagógica

3.4. CAPACIDADE GEENCIAL 5 (5) Possui excelente capacidade para gerenciar dados acadêmicos e propor intervenções
(4)  Possui boa capacidade para gerenciar dados acadêmicos e propor intervenções
(1) Possui pouca capacidade para gerenciar dados acadêmicos e propor intervenções
(0) Não possui capacidade para gerenciar dados acadêmicos e propor intervenções

TOTAL DE PONTOS NO FATOR 3
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4.1. TROCA DE EXPERIÊNCIA 
COM COLEGAS

4
(4) Sempre procura trocar experiência com os colegas de trabalho
(3) Frequentemente  procura trocar experiência com os colegas de trabalho
(1) Raramente participa de troca de experiências com os colegas.
(0) Trabalha de forma individualista sem trocar experiência com seus colegas.

4.2. CO-RESPONSABILIDADE 
PELOS RESULTADOS DA 
ESCOLA

5 
(5) Sempre age como sujeito co-responsável pela aprendizagem dos alunos e pelo alcance 
das metas da escola
(4)  Frequentemente age como sujeito co-responsável pela aprendizagem dos alunos e pelo 
alcance das metas da escola
(1)   Raramente age como sujeito co-responsável pela aprendizagem dos alunos e pelo 
alcance das metas da escola
(0)  Nunca age como sujeito co-responsável pela aprendizagem dos alunos e pelo alcance 
das metas da escola

4.3. APOIO AO TRABALHO 
DOS PROFESSORES

6
(6)  Sempre  participa  dos  planejamentos  com os  professores,  propondo intervenções  e 
acompanhando o desenvolvimento dos planos de curso 
(4)  Algumas vezes acompanha o  planejamento e o desenvolvimento do plano de curso 
dos professores e propõe intervenções
(1) Raramente acompanha o  planejamento e o desenvolvimento do plano de curso dos 
professores e propõe intervenções

4.4. ENTREGA DE 
DOCUMENTAÇÃO E 
REGISTROS 

5
(5) Toda documentação e dados solicitados pela equipe administrativa são entregue com 
pontualidade.
(3) Raramente a documentação e dados solicitados são entregues com pontualidade.
(1)  Não  apresenta  responsabilidade  na  entrega  de  documentação  e  dados  solicitados, 
sempre os entregando com atraso. 
(0)  É totalmente descomprometido com registros  e documentação solicitados causando 
transtornos para os trabalhos da equipe administrativa.

TOTAL DE PONTOS NO FATOR 4
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5.1. FORMAÇÃO 
CONTINUDADA  DOS 
PROFESSORES 5

(5) Sempre oportuniza e executa momentos de formação continuada junto aos professores
(4)  Frequentemente  oportuniza e executa  momentos de  formação continuada junto aos 
professores
(1)  Raramente  oportuniza  e  executa  momentos  de  formação  continuada  junto  aos  
professores
(0) Nunca oportuniza e executa momentos de formação continuada.

5.2.  RESOLUÇÃO  DE 
PROBLEMAS 
RELACIONADOS  A   SUA 
PRÁTICA

5
(5) Sempre consegue antecipar a resolução de problemas relacionados a sua prática
(4)  Frequentemente  consegue  antecipar  a  resolução  de  problemas  relacionados  a  sua 
prática
(1) Algumas vezes consegue antecipar a resolução de problemas
(0) Nunca consegue antecipar a resolução de problemas 

5.3 DESENVOLVIMENTO DE 
PROJETOS

5
(5) Sempre propõe e apoia o desenvolvimento de projetos diferenciados para  professores e 
alunos
(4) Frequentemente propõe e apoia a execução de  projetos diferenciados
(1) Raramente  propõe e apoia a execução de  projetos diferenciados
(0) Nunca desenvolve trabalhos por meio de projetos

5.4 INTERVENÇÃO NO 
TRABALHO EDUCATIVO 5 (5) Sempre acompanha e avalia o rendimento dos alunos, propondo alterações no trabalho 

educativo quando necessário
(4) Frequentemente acompanha e avalia o rendimento dos alunos, propondo alterações no 
trabalho educativo 
(1) Raramente  acompanha e avalia o rendimento dos alunos
(0) Nunca  acompanha e avalia o rendimento dos alunos

TOTAL DE PONTOS NO FATOR 5 
TOTAL DE PONTOS GERAL


