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1. O que é o projeto de Aferição da Qualidade do Sistema Educativo 

Regional? 

A Aferição da Qualidade do Sistema Educativo Regional (AQSER) visa o apoio à formulação de 
políticas educativas no quadro do Sistema Educativo Regional e implica a realização do diagnóstico da situação 
em que o mesmo se encontra, conduzindo à implementação de medidas de melhoria junto de todas as 
estruturas de educação da Região Autónoma da Madeira. 
 

2. Qual o documento legal orientador do projeto? 

O documento legal orientador do projeto é a Portaria nº 245/2014, de 23 de dezembro.  
Consultar na seguinte página online: 

http://www.madeira-edu.pt/LinkClick.aspx?fileticket=67eN-pU2yxA%3d&tabid=3004 

 

3. Qual o objetivo do projeto de Aferição da Qualidade do Sistema 

Educativo Regional?  

Este projeto tem por objetivos prioritários promover a melhoria da qualidade do serviço prestado pelo 
Sistema Educativo Regional e por cada uma das suas estruturas, recolher informação fundamentada no sentido 
de apoiar a tomada de decisão na formulação de políticas educativas e disponibilizar essa informação à 
sociedade em geral de forma a promover a confiança e credibilidade no desempenho das estruturas da 
educação e, essencialmente, assegurar o sucesso educativo promovendo uma cultura de qualidade, exigência 
e responsabilidade (vide artigo 3º da Portaria nº 245/2014, de 23 de dezembro). 
 

4. Quais são as vertentes do Projeto de Aferição da Qualidade do Sistema 

Educativo Regional? 

O Projeto de Aferição da Qualidade do Sistema Educativo – RAM, na sua vertente da avaliação de 
escolas, foi concebido em duas dimensões que, genericamente, correspondem a dois momentos distintos: 
autoavaliação e avaliação externa.  

Com a autoavaliação de escolas pretende-se que as escolas desenvolvam práticas de autoavaliação 
contínuas, sistematizadas e parametrizadas. 

A avaliação externa será importante para a validação das práticas de autoavaliação desenvolvidas 
pelas escolas, para apoio à sua melhoria e para recolha de informação útil para a tomada de decisão em 
relação ao Sistema Educativo Regional. 
 

5. Como posso aceder a bibliografia/documentação relacionada com a 

temática? 

Existe muita informação sobre avaliação de escolas disponível nos mais diversos locais. Esta Direção 
Regional disponibiliza alguma documentação que pode ser consultada no seguinte link:  
 
https://www.madeira.gov.pt/drig/Estrutura/Administra%C3%A7%C3%A3o-e-
Gest%C3%A3o/Dossiers/Sistema-de-Aferi%C3%A7%C3%A3o-da-Qualidade-do-Sistema-Educativo 
 
 

6. Que estruturas são abrangidas pela Aferição da Qualidade do Sistema 

Educativo Regional? 

As estruturas abrangidas são os estabelecimentos de educação e ensino da rede pública, as 
instituições de educação especial, os estabelecimentos do ensino particular e cooperativo, as instituições 
particulares de solidariedade social, as escolas profissionais públicas e privadas e os departamentos da 
Secretaria Regional de Educação. Numa primeira fase, as instituições privadas integram o processo avaliativo 
de forma facultativa.  
 

7. De quem é a responsabilidade da Autoavaliação de Escola?  

A Autoavaliação de Escola é obrigatória e é da responsabilidade da própria escola. As escolas básicas 
integradas, de 2º e 3º ciclos, secundárias e profissionais públicas, no âmbito da sua autonomia, desenvolverão 
os trâmites necessários à implementação do processo, através do órgão de gestão, auscultados o Conselho 
da Comunidade Educativa e o Conselho Pedagógico. No que se refere às escolas do 1º ciclo com pré-escolar 

http://www.madeira-edu.pt/LinkClick.aspx?fileticket=67eN-pU2yxA%3d&tabid=3004
https://www.madeira.gov.pt/drig/Estrutura/Administra%C3%A7%C3%A3o-e-Gest%C3%A3o/Dossiers/Sistema-de-Aferi%C3%A7%C3%A3o-da-Qualidade-do-Sistema-Educativo
https://www.madeira.gov.pt/drig/Estrutura/Administra%C3%A7%C3%A3o-e-Gest%C3%A3o/Dossiers/Sistema-de-Aferi%C3%A7%C3%A3o-da-Qualidade-do-Sistema-Educativo
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e creche, a coordenação do processo de autoavaliação cabe ao Diretor em consonância com o Conselho 
Escolar.  
 
 

8. Quem desenvolve o processo de autoavaliação da escola?  

As escolas devem constituir uma equipa que será responsável pelo desenvolvimento do processo. 
Considerando a importância do mesmo, a equipa deve preencher requisitos previamente definidos como 
fundamentais para o seu desempenho, devendo ser incentivada a sua estabilidade. 
 

9. Numa perspetiva de autoavaliação, quais as áreas que deverão ser 

analisadas? 

Deverão ser integradas no processo de autoavaliação todas as áreas referidas nos artigos 7º e 10º da 
Portaria nº 245/2014, de 23 de dezembro. Os parâmetros aí definidos deverão ser contextualizados através de 
indicadores construídos de acordo com a realidade de cada escola, tendo por base o referencial comum de 
avaliação. 
 

10. O que é o Referencial Comum de Avaliação de Escolas? 

O referencial comum de avaliação é um documento orientador que serve de suporte, quer à 
autoavaliação, quer à avaliação externa de escolas. Foi construído com a colaboração das mesmas e validado 
para ser utilizado conforme os artigos 7º e 8º da Portaria nº 245/2014, de 23 de dezembro. Esse referencial foi 
adaptado aos diferentes níveis de ensino e os respetivos documentos estão disponíveis nos seguintes link: 
 

o Referencial Comum de Avaliação de Escolas, adaptado às escolas do 1º ciclo com pré-escolar e 
creche: 

https://www.madeira.gov.pt/Portals/16/Documentos/Dossie/QualidadeSistemaEducativo/.Referencial%20Avali
a%C3%A7%C3%A3o%20adaptado%201,PE,C.pdf?ver=2018-01-12-102527-500 

o Referencial Comum de Avaliação de Escolas, adaptado às escolas básicas integradas, escolas dos 
2º e 3º ciclos e escolas secundárias: 

https://www.madeira.gov.pt/Portals/16/Documentos/Dossie/QualidadeSistemaEducativo/.Referencial%20Avali
a%C3%A7%C3%A3o%20adaptado%20BI,23S.pdf?ver=2018-01-12-102555-017 

 

11. No processo de autoavaliação, o Referencial Comum de Avaliação de 

Escolas deve ser cumprido na globalidade? 

O processo de autoavaliação de cada escola deve cumprir, na íntegra, os eixos previstos no citado 
documento (Recursos, Processos, Resultados), assim como as respetivas dimensões e componentes. 
 
 

12. Como construir instrumentos de recolha de informação? 

Primeiramente, as escolas deverão analisar os suportes e mecanismos de registo de informação já 
existentes, a sua funcionalidade e posteriormente considerar, ou não, a pertinência de elaborar outros. Os 
instrumentos que recolhem e sistematizam a informação relativa ao processo de autoavaliação de escola 
(grelhas de registo, gráficos, questionários) devem estar adequados a cada estabelecimento de 
educação/ensino. Sendo necessário criar algum novo instrumento de recolha, existem diversos exemplos de 
instrumentos que podem ser encontrados em bibliografia da especialidade ou online, sendo de ressalvar, no 
entanto, a necessidade de os adequar às especificidades da RAM e da própria escola. Ainda assim, poderá 
ser vantajoso que sejam criadas redes de comunicação informais entre escolas que privilegiem a partilha de 
documentação. 
 

13. Existem procedimentos para a aprovação do Relatório de Autoav aliação 

de Escola? 

Formalmente esses procedimentos não se encontram definidos, no entanto, sugere-se que o Relatório 
de Autoavaliação siga os trâmites formais de aprovação do Projeto Educativo de Escola. 

 

https://www.madeira.gov.pt/Portals/16/Documentos/Dossie/QualidadeSistemaEducativo/.Referencial%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20adaptado%201,PE,C.pdf?ver=2018-01-12-102527-500
https://www.madeira.gov.pt/Portals/16/Documentos/Dossie/QualidadeSistemaEducativo/.Referencial%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20adaptado%201,PE,C.pdf?ver=2018-01-12-102527-500
https://www.madeira.gov.pt/Portals/16/Documentos/Dossie/QualidadeSistemaEducativo/.Referencial%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20adaptado%20BI,23S.pdf?ver=2018-01-12-102555-017
https://www.madeira.gov.pt/Portals/16/Documentos/Dossie/QualidadeSistemaEducativo/.Referencial%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20adaptado%20BI,23S.pdf?ver=2018-01-12-102555-017
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14. Como devem ser apresentados e divulgados os resultados da 

Autoavaliação de Escola? 

Esses aspetos devem ser definidos por cada escola desde que se garanta a publicitação dos 
documentos resultantes da autoavaliação (nº 1 do Artigo 16º da Portaria nº 245/2014, de 23 de dezembro). 
Sendo um processo que envolve todos os atores escolares, é do maior interesse que os seus resultados sejam 
amplamente divulgados contribuindo para a transparência e credibilidade do mesmo. 

15. Quando é que o processo de avaliação externa começará a ser 

implementado? 

O processo de avaliação externa será implementado quando as escolas desenvolverem os seus 
processos de autoavaliação de forma continuada, consistente e sustentada, em prazo a definir em acordo com 
as escolas. 

16. Sobre que áreas incidirá a avaliação externa das escolas? 

A avaliação externa incidirá sobre os parâmetros referidos no artigo10º da Portaria nº 245/2014, de 23 
de dezembro concretizados no referencial comum de avaliação. 

17. Como serão apresentados os resultados da avaliação externa?  

Esses resultados serão apresentados conforme o nº2 do Artigo 16º da Portaria nº 245/2014, de 23 de 
dezembro. 
 

18. De que forma é que se estabelece uma relação entre a autoavaliação, a 

avaliação externa de escolas e a Aferição da Qualidade do Sistema 

Educativo Regional? 

Conforme o artigo 12º da Portaria nº 245/2014, de 23 de dezembro, os resultados da autoavaliação e 
da avaliação externa das escolas serão tidos em conta para a definição dos objetivos anuais dos departamentos 
da Secretaria Regional de Educação, mediante a anuência do titular da pasta. Pretende-se que se verifique 
articulação entre os resultados da autoavaliação da escola (relatório de autoavaliação) e o respetivo Projeto 
Educativo, do mesmo modo que se pretende coerência entre a autoavaliação e a avaliação externa. Assim, a 
avaliação externa deve potenciar a transversalidade de atuações em toda a estrutura da Secretaria Regional 
de Educação com vista à melhoria da qualidade do Sistema Educativo Regional. 

19. Que fontes de informação podem ser consultadas nas dimensões 

“aprendizagem” e “educação/ensino” do eixo dos processos no 

Referencial Comum de Avaliação de Escolas? 

No que concerne aos possíveis referentes, o referencial enuncia propostas de abordagem, sendo que 

as fontes de informação a privilegiar deverão ser os documentos existentes na escola (PEE, PAE, atas de 
reuniões, planificações e relatórios de balanço de projetos), além da eventual aplicação de questionários, entre 
outros. Pretende-se que a análise da informação em causa seja, para além da descrição dos processos, uma 
reflexão crítica sobre os mesmos, ou seja, uma autoanálise. 
 

20. Como deve ser aferida a dimensão Projeto Educativo e Identidade do 

Eixo dos Processos? 

É nesta dimensão que podemos analisar a “Identidade e sentido de pertença com o estabelecimento”, 
ou seja, de que forma se está a construir o processo de “pertença” ou de “afiliação” de cada um para com a 
instituição e a “Coerência entre a realidade do estabelecimento e o que está proposto no PEE” tendo por base 
a análise dos registos de participação em momentos ritualizados da escola e que traduzem a respetiva 
identidade (abertura solene de cada ano letivo; comemoração do dia da escola; celebração dos melhores 
alunos ou alunos de mérito; definição de simbologias específicas; culto a personalidades de referência ou 
outros momentos solenes).Também neste eixo podemos observar a identificação com a missão e sentido de 
rumo/futuro que está consensualizado e coletivamente assumido. Estas dimensões podem ser aferidas através 
da análise de atas e relatórios das equipas responsáveis, dos diferentes órgãos das escolas, onde se procuram 
identificar os processos adotados. Poderá ainda recorrer-se ao inquérito de opinião ou entrevista na tentativa 
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de detetar os níveis de envolvimento, empenhamento e participação dos atores na construção das soluções 
organizacionais. 
 
 
 

21. Qual o papel do Gabinete de Apoio à Organização e Planeamento do 

Sistema Educativo Regional (GAOPSER)? 

O Gabinete de Apoio à Organização e Planeamento do Sistema Educativo Regional é um grupo de 
trabalho da DRIG que tem como função prestar acompanhamento de proximidade às organizações escolares 
nas áreas que lhe estão atribuídas, nomeadamente, na implementação do processo de autoavaliação, na 
preparação dos documentos estruturantes e respetiva articulação com os resultados da autoavaliação, entre 
outras. Na sequência desse trabalho de proximidade, outra das atividades deste gabinete é a identificação de 
boas práticas existentes nas escolas e promover a sua partilha no intuito de potenciar o trabalho de cada 
escola, utilizando o conhecimento adquirido para agilizar a reflexão no tecido educativo. 

 Sempre que as escolas assim o entendam, podem contactar o GAOPSER para apoiar o seu trabalho 
em áreas relacionadas com administração e gestão. O papel do GAOPSER é sempre numa perspetiva de 
“amigo crítico”, respeitando as organizações na sua autonomia. 

 


