PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO II-01
FICHA DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO DOCENTE
Decreto nº 084/2022
ITEM 01 – ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE
NOME DO SERVIDOR AVALIADO:
CARGO:
MATRÍCULA:
DATA DE ADMISSÃO:
UNIDADE ADMINISTRATIVA/LOTAÇÃO:
NOME/MATRÍCULADACHEFIA IMEDIATA/AVALIADOR:
PERÍODO AVALIATIVO:
FATORES DE DESEMPENHO
1 . ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE
1.1. CUMPRIMENTO DO HORÁRIO DAS AULAS (INÍCIO E TÉRMINO) -PESO: 6
( ) Cumpre o horário na íntegra.

10 pts

( ) Cumpre o horário com algumas restrições, mas apresenta justificativa.

08 pts

( ) Raramente deixa de cumprir o horário na íntegra.

06 pts

( ) Frequentemente não cumpre o horário na íntegra.

03 pts

( ) Nunca cumpre o horário na íntegra.

01 pts

Total de pontos do subitem1.1= Pontuação obtida X 0,6
1.2. CUMPRIMENTO DO HORÁRIO DE PLANEJAMENTO - PESO: 5
( ) Cumpre esse horário na íntegra.
( ) Cumpre esse horário com algumas restrições.
( ) Frequentemente não cumpre esse horário.
( ) Nunca cumpre esse horário.

10 pts
08 pts
06 pts
03 pts

Total de pontos do subitem1.2= Pontuação obtida X 0,5
1.3. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E FORMAÇÕES - PESO: 5
( ) Participa ativamente.
( ) Participa frequentemente, mas não obedece ao horário de início e término.
( ) Raramente participa.
( ) Nunca participa.

Total de pontos do subitem1.3= Pontuação obtida X 0,5

10 pts
08 pts
06 pts
03 pts

1.4. PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ESCOLA E SEMED - PESO: 4
( ) Participa ativamente.
( ) Raramente falta, mas apresenta justificativa.
( ) Raramente participa.
( ) Nunca participa.

Total de pontos do subitem1.4= Pontuação obtida X 0,4
Total dos pontos do item 1 (ASSIDUIDADE): 1.1+1.2+1.3+1.4

10 pts
08 pts
06 pts
03 pts

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO II-02
FICHA DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO DOCENTE
Decreto nº 084/2022
ITEM 02 – DISCIPLINA
2. DISCIPLINA
2.1. PLANEJAMENTO DAS AULAS - PESO: 5
( ) Sempre apresenta planejamento para suas aulas.
( ) Frequentemente apresenta planejamento para suas aulas .
( ) Raramente apresenta planejamento para suas aulas . .
( ) Nunca apresenta planejamento para suas aulas .

10 pts
08 pts
06 pts
03 pts

Total do subitem 2.1= Pontuação obtida X 0,5
2.2. CUMPRIMENTO DAS NORMAS INTERNAS DA ESCOLA E SEMED - PESO: 5
( ) Cumpre as normas na íntegra.
( ) Cumpre as normas, mas algumas vezes apresenta resistência.
( ) As vezes cumpre as normas, mas apresenta resistência.
( ) Não cumpre as normas.

10 pts
08 pts
06 pts
03 pts

Total do subitem 2.2= Pontuação obtida X 0,5
2.3. RELACIONAMENTO COM OS ALUNOS – PESO: 4
( ) Relacionamento excelente com todos os alunos.

10 pts

( ) Relacionamento bom com todos os alunos.

08 pts

( ) Relacionamento bom apenas com alguns alunos.
( ) Indiferente com os alunos.
( ) Relacionamento péssimo com os alunos.

06 pts
03 pts
01 pts

Total do subitem 2.3= Pontuação obtida X 0,4
2.4. RELACIONAMENTO COM OS COLEGAS PROFESSORES - PESO: 3
( ) Relacionamento excelente com todos.

10 pts

( ) Relacionamento bom com todos.

08 pts

( ) Indiferente com os colegas.
( ) Relacionamento péssimo com seus colegas.

06 pts
03 pts

Total do subitem 2.4= pontuação obtida X 0,3
2.5. RELACIONAMENTO COM A EQUIPE ADMINISTRATIVA - PESO: 3
( ) Relacionamento excelente com todos.

10 pts

( ) Relacionamento bom com todos.

08 pts

( ) Relacionamento bom apenas com alguns membros da equipe.
( ) Relacionamento péssimo com toda equipe administrativa.

06 pts
03 pts

Total do subitem 2.5= pontuação obtida X 0,3
Total dos pontos do item 2 (DISCIPLINA): 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5
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ANEXO II-03
FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOCENTE
Decreto nº XXX/2022
ITENS 03 – PRODUTIVIDADE
3. PRODUTIVIDADE
3.1. RENDIMENTO DOS ALUNO - PESO: 5
( ) A maioria de seus alunos apresentam um bom desempenho/rendimento.

10 pts

( ) Alguns alunos apresentam dificuldades, mas são assistidos pelo professor.

08 pts

( ) Alguns alunos apresentam dificuldades e o professor não lhes dá assistência individual.
( ) O rendimento da maioria dos alunos é péssimo.

06 pts
03 pts

Total do subitem 3.1= pontuação obtida X 0,5
3.2. PROJETOS - PESO: 5
( ) Os alunos apresentam variados trabalhos realizados através do trabalho diferenciado doprofessor,por
iniciativa do mesmo.

10 pts

( ) O professor desenvolve projetos diferenciados com seus alunos apenas quando é orientado pelo pedagogo.

08 pts

( ) Raramente o professor realiza projetos diferenciados.
( ) Nunca desenvolve trabalhos através de projetos.

06 pts
03 pts

Total do subitem 3.2= pontuação obtida X 0,5
3.3. ATIVIDADES EXTRA-CLASSE PARA ALUNOS - PESO: 4
( ) O professor propõe e cobra constantemente atividades extra classe.

10 pts

( ) O professor propõe atividades extra classe, mas não cobra sua efetivação.

08 pts

( ) O professor propõe atividades extra classe.
( ) O professor nunca propõe atividades extra classe.

06 pts
03 pts

Total do subitem 3.3= pontuação obtida X 0,4
3.4. DOMÍNIO DO CONTEÚDO QUE LECIONA - PESO: 6
( ) O professor domina integralmente o conteúdo de suas aulas.

10 pts

( ) Quando se sente inseguro, solicita auxílio de colegas e se prepara com antecedência.

08 pts

( ) O professor apresenta dificuldade no domínio do conteúdo de suas aulas.
( ) O professor não domina o conteúdo de suas aulas.

06 pts
03 pts

Total do subitem 3.4= pontuação obtida X 0,6
Total dos pontos do item 3(PRODUTIVIDADE): 3.1+3.2+3.3+3.4
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ANEXO II-04
FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOCENTE
Decreto nº 084/2022
ITENS 04 – RESPONSABILIDADE
4. RESPONSABILIDADE
4.1. TROCA DE EXPERIÊNCIA COM O COLEGA - PESO: 3

( ) Frequentemente o professor procura trocar experiência de sala de aula com os colegas.

10 pts

( ) Raramente participa de troca de experiências de sala de aula com demais colegas.

08 pts

( ) Trabalha de forma individualista sem trocar experiências com seus colegas
Total do subitem 4.1= pontuação obtida X 0,3

06 pts

4.2. PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS AULAS - PESO: 5

( ) Todo material necessário para suas aulas são separados e organizados antes do inícios das aulas.

10 pts

( ) Algumas vezes utiliza o horário de aula para organizar e separar material destinados às mesmas,

08 pts

( ) Frequentemente utiliza o horário das aulas para organizar e separar material destinados às mesmas

06 pts

( ) Nunca separa e organiza o material a ser utilizado nas aulas antes do início das mesmas.
Total do subitem 4.2= pontuação obtida X 0,5

03 pts

4.3. MONITORAMENTO E CONTROLE DO RENDIMENTODOS ALUNOS – PESO: 6

( ) O professor monitora constantemente o progresso dos alunos e identifica as dificuldades desde oinício,
procurando estratégias para saná-las.
( ) Raramente o professor monitora o desenvolvimento/rendimento da turma.
( ) O professor somente apresenta dados do desenvolvimento/rendimento de seus alunos no final do
bimestre.
Total do subitem 4.3= pontuação obtida X 0,6

10 pts
08 pts
06 pts

4.4. ENTREGA DE DOCUMENTALÇÃO REGISTROS - PESO: 5

( ) Toda documentação e dados solicitados pela equipe administrativa são entregue com pontualidade.

10 pts

( ) Raramente a documentação e dados solicitados são entregues com pontualidade.
( ) O professor não apresenta responsabilidade na entrega de documentação e dados solicitados, sempre
os entregando com atraso.
( ) O professor é totalmente descomprometido com registros e documentação solicitados
causando transtornos para os trabalhos da equipe administrativa.
Total do subitem 4.4= pontuação obtida X 0,6

08 pts

Total dos pontos do item 4 (RESPONSABILIDADE): 4.1+4.2+4.3+4.4

06 pts
03 pts
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ANEXO II-05
FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOCENTE
Decreto nº 084/2022
ITENS 05 – EFICIÊNCIA E INICIATIVA
5. EFICIÊNCIA E INICIATIVA
5.1. PROBLEMAS DE INDISCIPLINA DE ALUNOS NA SALA DE AULA - PESO: 4
( ) Sempre consegue resolver os problemas de indisciplina sala com autonomia.

10 pts

( ) Na maioria das vezes resolve os problemas de indisciplina sala com autonomia.
( ) Na maioria das vezes encaminha os alunos para a direção/coordenação resolver problemas de
indisciplina
( ) Sempre encaminha os problemas de indisciplina para serem resolvidos pela direção/coordenação.

08 pts

Total do subitem 5.1= pontuação obtida X 0,4

06 pts
03 pts

5.2. TÉCNICAS DE ENSINO UTILIZADAS NAS AULAS - PESO: 6
( ) Frequentemente utiliza variadas técnicas de ensino para dinamizar suas aulas.

10 pts

( ) Utiliza técnicas diferenciadas de ensino quando é orientado pelo pedagogo.

08 pts

( ) Raramente utiliza\técnicas diferenciadas de ensino em suas aulas.
( ) Nunca utiliza\técnicas diferenciadas de ensino na escola para suas aulas,

06 pts
03 pts

Total do subitem 5.2= pontuação obtida X 0,6

5.3. UTILIZAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICOPEDAGÓGICO DE APOIO - PESO: 5
( ) Utiliza todo material didático existente na escola relacionado com o conteúdo que está trabalhando.
( ) Utiliza o material didático existente na escola relacionado com o conteúdo que está trabalhando,
quando orientado pelo pedagogo.
( ) Utiliza algum material didático existente na escola relacionado com algum conteúdo que está
trabalhando.
( ) Nunca utiliza\o material didático existente na escola em suas aulas.

10 pts
08 pts
06 pts
03 pts

Total do subitem 5.3= pontuação obtida X 0,5
5.4. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM- PESO: 6
( ) Utiliza variados instrumentos avaliativos no decorrer do bimestre/trimestre.

10 pts

( ) Utiliza poucos instrumentos avaliativos durante o bimestre/trimestre .

08 pts

( ) Utiliza poucos instrumentos avaliativos somente no final do bimestre/trimestre.
( ) Utiliza apenas um instrumento avaliativo no final do bimestre/trimestre .

06 pts

Total do subitem 5.4= pontuação obtida X 0,6

Total de pontos do item 3(INICIATIVA E EFICIÊNCIA): 5.1+5.2+5.3+5.4

03 pts
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ANEXO II-06
FICHA DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO DOCENTE
Decreto nº 084/2022
Total dos pontos da avaliação dos Anexos: II-01+II-02+II-03+II-04+II-05
Justificativa da Avaliação pela Chefia imediata, inclusive das notas atribuídas em cada item (poderá
utilizar o verso do formulário):

________de___________________de____________
Assinatura e Carimbo da Chefia Imediata – Avaliador
Estou ciente da avaliação, e:
Desejo apresentar recurso
Não desejo apresentar recurso
________de____________________de____________
Assinatura do Servidor avaliado
Parecer da CAEP (Poderá utilizar o verso do Formulário):

________de__________________de____________

Assinatura dos membros da CAEP
Homologo está Avaliação Especial de Desempenho, conforme inciso III do artigo 3º do Decreto nº 084,
07 de abril de 2022.
_________de________________de____________
Assinatura e carimbo da Autoridade Competente

