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Assunto: DESEIWOLVIMENTO DAS APRENDIZAGENS _
nBlatóRlo nlir¡al

Remete-se a V. Ex.u o relatório final da lu fase relativo à atividade

desenvolvimento das aprendizagens, integrada no programa de

acompanhamento do Plano Anual de Atividades da Inspeção Regional de

Educação (IRE), homologado pelo Senhor Secretário Regional de Educação,

Ciência e Tecnologia, por despacho de 17 de junho de 2021.

Este relatório final encontra-se orgarizado em quatro partes,

introdução, resultados das intervenções e sua análise, conclusões e sugestões

e recomendações.

A ação incidiu sobre l0 estabelecimentos de educação e ensino do 1.o

ciclo do ensino básico com pré-escolar e valência creche, desde o ano escolar

20 I 6 120 ll até 2020 I 2021 .

A atividade inspetiva objeto do presente relatório teve como finalidade

observar e analisar o planeamento, a implementação e a avaliação das

apreîdizagens das crianças e dos alunos, e a adoção e avaliação das medidas

de melhoria dos resultados escolares planeadas face ao diagnóstico e

implementadas pelas escolas.
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Os resultados que se apresentam neste relatório decorrem da

comparação da situação real com a situação de referência efetuada na última

fase de intervenção, após o diagnóstico e as melhorias subsequentes

introduzidas pelas escolas, e encontram-se organizados de acordo com as

etapas de planeamento, processos de operacionalização, avaliação das

medidas operacionalizadas e decisões para a melhoria.

1. Da análise dos resultados obtidos nas diferentes etapas, formularam-

se conclusões, das quais se destacam:

a) planeamento

As escolas definiram a sua missão, a sua visão, os seus objetivos e os

seus valores no projeto educativo (PEE). Normalmente, este documento

privilegia a definição fisica dos espaços e a caracterização do meio, em

detrimento da definição de uma política curricular da escola. De uma forma

geral, ainda não se encontram inscritos no PEE as suas prioridades e opções

curri culares estruturantes.

No âmbito da gestão do currículo, ao nível de escola, as questões

definidas quase sempre carecem de maior explicitação e contextualização à

sua realidade.

A maioria dos estabelecimentos apresentaram orientações para a

elaboração do planeamento curricular, ao nível de grupo e de turma, ainda que

não expressem as suas decisões relativamente aos instrumentos de

planeamento curricular.

As escolas nem sempre definem nos seus documentos estratégicos

medidas ao nível da continuidade educativa e das transições entre valências e

níveis de ensino e ciclos.
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As escolas ainda não definem um plano de formação para os seus

trabalhadores, com vista à promoção de competências que vão de encontro às

suas opções estratégicas.

Na generalidade, continua por se definir uma política interna com regras

claras e precisas relativas à proteção de dados pessoais das crianças, dos

alunos e do restante pessoal.

b) processos de operacionalização

As escolas preveem momentos de partilha entre os docentes para efeitos

de planeamento e de avaliação, ainda que muitas vezes com pouca expressão

nos respetivos documentos.

Os planeamentos curriculares, de uma maneira geral, privilegiam a

caractenzação dos grupos e das turmas em detrimento da definição das opções

curriculares, do plano estratégico, das atividades a desenvolver com as

crianças e os alunos, na definição de medidas de diferenciação pedagógica e

nas dinâmicas pedagógicas a implementar, bem como da avaliação do ensino

e da aprendizagem.

A avaliação dos planeamentos curriculares nem sempre traduz em

concreto uma reflexão sobre os aspetos da sua implementação, que suporte

decisões em matéria de aprendizagens.

A avaliação das aprendizagens das crianças e dos alunos assenta num

registo das principais dificuldades do grupo e da turma em geral e de algumas

crianças e alunos em particular, sem que se defltnam, formalmente, medidas a

implementar para ultrapassar as lacunas e os constrangimentos apontados.

c) avaliação das medidqs operacionalizadas
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As escolas procedem à monitorização e ou avaliação dos seus

documentos orientadores e das atividades curriculares e não curriculares,

porém, sem uma efetiva reflexão sobre os resultados obtidos e sem uma

definição clara e objetiva das decisões decorrentes dessas avaliações.

d) decisões para a melhoria

Apesar da intenção muitas vezes expressa de realizar melhorias, estas

têm pouca expressão nos documentos de planeamento da escola do ano letivo

seguinte e nem sempre se encontram definidas ações para a melhoria.

2. Decorrente dos resultados obtidos e respetivas conclusões

apresentados, formularam-se sugestões e recomendações aos serviços

executivos de tutela, à Inspeção Regional de Educação e às escolas, que

constam apâginas2I e relatório

Com os melhores

O Diretor da onal de Educação

(Jorge da Silva Morgado)
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