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INSPEÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO 

 

 Este departamento é o serviço da Secretaria Regional de Educação, 

dependente do Secretário Regional, a quem incumbe o exercício da tutela 

inspetiva dos estabelecimentos de educação e ensino, bem como dos 

serviços dependentes da SRE, nomeadamente através de ações de 

avaliação, auditoria, verificação e apoio técnico na salvaguarda do serviço 

público de educação. 

Tendo como principal missão da sua ação a escola como organização 

educativa, assume como prioritária a qualidade da educação das crianças e 

do ensino dos alunos, numa perspetiva de educação para todos, de direitos 

humanos e de inclusão. 

 Neste paradigma referencia-se as seguintes linhas de orientação 

estratégica, a saber: 

 Colaborar na preparação e execução de medidas que visem o 

aperfeiçoamento e a melhoria do funcionamento do sistema educativo 

regional e da qualidade dos estabelecimentos de educação e de ensino, 

numa perspetiva de promoção do sucesso escolar dos alunos, de alteração 

da cultura de retenção, de promoção do espírito crítico e da assunção do 

compromisso ético de transformação da realidade socioeducativa; 

 Proceder a avaliações globais do sistema educativo regional, 

nomeadamente no âmbito da avaliação organizacional e desenvolvimento 

das escolas; 

 Conceber, planear e executar ações inspetivas, em qualquer âmbito 

do funcionamento do sistema educativo regional, por forma a promover a 
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qualidade pedagógica e organizacional dos estabelecimentos de educação e 

ensino; 

 Conceber, propor e realizar estudos que contribuam para a 

formulação de políticas de educação e de formação; 

 Avaliar o desempenho e a gestão administrativa e financeira dos 

serviços e organismos da SRE, de acordo com as orientações e políticas 

delineadas e apreciar a legalidade dos respetivos atos; 

 Enquadrar as reclamações e as participações que lhe forem dirigidas 

pelo público em geral, e, pela comunidade em particular, procedendo às 

diligências necessárias. 

 

COMO ATINGIR ESTAS LINHAS DE ORIENTAÇÃO 

ESTRATÉGICA? 

 

 Para a prossecução destas metas a equipa de Inspeção desenvolverá 

ações numa perspetiva de melhoria de serviços prestados pela organização, 

dando visibilidade aos projetos e ações deste departamento, aos seus 

autores, neste particular um corpo altamente qualificado de inspetores que 

constituem o rosto visível da organização, num quadro de transparência, 

norteado pelo principio de disponibilização de informação ao público em 

geral, e, à comunidade educativa em particular, numa lógica interativa e de 

partilha. 

 Nestes novos desafios que se colocam, a Inspeção assume-se como 

um parceiro para a melhoria das lógicas organizacionais desta Secretaria 

Regional com especial enfoque na escola como organização educativa, em 

prol da melhoria da qualidade da educação das crianças e do ensino dos 
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alunos, que constituem o cerne do Sistema Educativo Regional, claro que 

sempre enquadrado naquilo que a Lei de Bases do Sistema Educativo 

define como missão da inspeção. 

 

VISÃO 

 

Garantir a qualidade da educação das crianças e do ensino dos alunos, 

numa perspetiva de educação para todos, de direitos humanos e de 

inclusão. 

 

MISSÃO 

(Refere-se às finalidades que justificam a existência da organização e 

deve afirmar como alcançar a VISÃO num determinado período) 

 

 Exercício da tutela inspetiva dos estabelecimentos de educação e 

ensino, bem como dos serviços dependentes da SRE, nomeadamente 

através de ações de avaliação, auditoria, verificação e apoio técnico na 

salvaguarda do serviço público de educação. 

 

VALORES 

(São as regras do jogo para que, executando a Missão, alcancemos a 

Visão. São o suporte, o estofo moral e ético da organização) 

 

 - O respeito pelas pessoas; 
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 - A melhoria da organização; 

 - A centralidade da escola como organização educativa; 

 - O interesse público. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 Colaborar na preparação e execução de medidas que visem o 

aperfeiçoamento e a melhoria do funcionamento do sistema educativo 

regional; 

 Desenvolver ações que promovam a qualidade dos estabelecimentos 

de educação e de ensino, numa perspetiva de promoção do sucesso escolar 

dos alunos, de alteração da cultura de retenção, de promoção do espírito 

crítico e da assunção do compromisso ético de transformação da realidade 

socioeducativa. 

 Melhorar a resposta das organizações na salvaguarda do serviço 

público; 

 Recentrar o papel da IRE no quadro das novas lógicas 

organizacionais em articulação com os demais departamentos da SRE e do 

Governo Regional, nomeadamente a Inspeção de Finanças da SRFAP. 

 Proceder a avaliações globais do Sistema Educativo Regional (SRE) 

no âmbito da avaliação da organizações e do desenvolvimento profissional 

dos docentes 

 Promover intercâmbios com instituições congéneres da Região 

Autónoma dos Açores, a nível nacional e internacional, com vista a 
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conhecer outras práticas e dar a conhecer a nossa realidade o que poderá 

conduzir a novos modelos organizacionais. 

 Passar de uma ação corporizada em uma lógica de mera 

conformidade para uma avaliação que se quer como qualitativa para efeitos 

de proporcionar uma reflexão por parte dos atores das organizações objeto 

da sua intervenção em particular as escolas, e disponibilizar informação 

bem como apresentar propostas ao Secretário Regional de Educação para 

efeito de formulação de novas políticas educativas. 

 Observar na avaliação da dimensão administrativa e financeira o 

quadro de legalidade e de boa gestão dos dinheiros públicos sem descurar o 

fundamental, a dimensão pedagógica norteada pelo sucesso dos nossos 

alunos e nossas crianças. 

 Para o ano escolar 2015-2016 o plano de atividades da IRE, centrado 

naquilo que são os objetivos deste XII Governo Regional da Madeira “lato 

senso”, e da Secretaria Regional de Educação  “stricto senso”, a saber, a 

melhoria dos resultados escolares dos nossos alunos, a alteração da cultura 

escolar de retenção, ou seja, “a crença comum de que a repetição de um 

ano é benéfica para a aprendizagem dos alunos” e estou a citar o conceito 

da EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – 

Eurydice, 2011), a alteração da cultura de retenção dizia eu por uma cultura 

de combate ao insucesso escolar que potencia a indisciplina, junto de uma 

baixa autoestima, o desenquadramento em relação à turma de acolhimento, 

e que favorece a emergência de alunos com lideranças divergentes da 

cultura escolar, que contaminam os pares e o etho da turma, cito a 

Recomendação do Conselho Nacional de Educação – Retenção Escolar nos 

Ensinos Básico e Secundário publicado pelo Conselho Nacional de 

Educação em Fevereiro de 2010, bem como a redução do abandono escolar 

precoce, pelo que a IRE terá como prioritários os programas de 
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acompanhamento e auditoria, o primeiro mais virado para a área 

pedagógica e o 2º para a área administrativo-financeira. 

 Assim, o desenvolvimento das aprendizagens, projeto cujo objetivo é 

conhecer a forma como a escola diagnostica, implementa e avalia medidas 

para a melhoria das aprendizagens dos seus alunos, acompanha o 

desenvolvimento e o efeito das medidas específicas aplicadas, induz à 

adoção de diapositivos para a monitorização e autoavaliação da execução e 

dos resultados das medidas de melhoria implementadas e centradas, como 

disse anteriormente e sublinho, na melhoria dos resultados escolares dos 

nossos alunos. 

 Do ponto de vista administrativo-financeiro a ação da IRE centrar-

se-á na avaliação de qualidade do processo de planeamento, organização e 

controlo da gestão administrativa e financeira das escolas e da 

razoabilidade das decisões tomadas no âmbito do regime jurídico de 

autonomia administrativa e gestão dos estabelecimentos de educação e 

ensino públicos da RAM. 

 Por uma Inspeção cada vez mais proactiva com o contributo de todos 

e de todas no sublinhar do cerne do Sistema Educativo Regional, a saber: a 

melhoria da qualidade da aprendizagem dos alunos e das crianças da 

Região.  

 

 

 

 

Jorge Manuel da Silva Morgado 

      16 de outubro de 2015 


