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Este relatório final 2OL6-202I incide sobre a atividade de acompanhamento "Desenvolvi-

mento dos Aprendizogens" e encontra-se organizado em quatro partes, introdução, resultados

das intervenções e sua anál¡se, conclusöes e sugestões e recomendaçöes.

A ação incidiu sobre L0 estabelecimentos de educação e ensino do l.s ciclo do ensino

básico com pré-escolar e valência creche, desde o ano escolar 2OL6/20I7 até 2O2O/2O2L.

A atividade inspetiva objeto do presente relatório teve como finalidade observar e anal¡-

sar o planeamento, a implementação e a avaliação das aprendizagens das crianças e dos alunos,

e a adoção e avaliação das medidas de melhoria dos resultados escolares planeadas face ao di-

agnóstico e implementadas pelas escolas.

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 operaci-

onalizadas 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 pro-

jeto educativo (PEE). Normalmente, este documento privilegia a definição física 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 curriculares

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 orientaçöes para a elaboração do planea-

mento curricular, ao nível de grupo e de turma, ainda que não expressem as suas decisões rela-

tivamente aos instrumentos de planeamento curricular.

As escolas nem sempre definem nos seus documentos estratégicos medidas ao nível da

continuidade educativa e das transiçöes entre valências e níveis de ensino e ciclos.

AtìvÍdade 7.7.
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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 polít¡ca interna com regras claras e precisas

relativas à proteção de dados pessoais das crianças, dos alunos e do restante pessoal.

b) processos de operocionolização

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 caracterização 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 diferenci-

ação 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 princi-

pais dificuldades do grupo e da turma em geral e de algumas crianças e alunos em particular, sem

que se definam, formalmente, medidas a implementar para ultrapassar as lacunas e os constran-

gimentos apontados.

c) avaliação das medidos operacionalizodas

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 resul-

tados obtidos e sem uma definição clara e objetiva das decisões decorrentes dessas avaliações.

d) decisões para o melhoria

Apesar da intenção muitas vezes expressa de realizar melhorias, estas têm pouca expres-

são nos documentos de planeamento da escola do ano letivo seguinte e nem sempre se encon-

tram definidas ações para a melhoria.

2. Decorrente dos resultados obtidos e respetivas conclusões apresentados, formularam-

se sugestões e recomendações aos serviços execut¡vos de tutela, à lnspeção Regional de Educa-

ção e às escolas, que constam a páginas 2L e seguintes, deste relatório.

Atívidade 7.7.
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A Constituição da República Portuguesa garante o direito de todos à educação e à cultura

(artigo 7f .e, ¡.e1) e incumbe o Estado de promover "o democratizoção da educação e os demois

condições", no pressuposto de que a educação,"reolizada otrovés do escolo ou de outros meios

formativos", é o caminho "pora a iguoldade de oportunidades, a superação dos desigualdodes

económicas, sociois e culturois, o desenvolvimento da personalidode e do espírito de tolerâncio,

de compreensõo mútuo, de solidariedode e de responsabilidade, para o progresso social e paro o

porticipaçõo democrático na vido coletiva" . Qs estabelecimentos de ensino têm a obrigação cons-

titucional, não só de efetivar o direito de todos ao ensino, como o de garantir a igualdade de

oportunidades de êxito escolar.

A lnspeção Regional de Educação (lRE) é o serviço da Secretaria Regional de Educação,

Ciência e Tecnologia "o quem incumbe o exercício do tutelo inspetiva dos estobelecimentos de

educação e ensino, bem como dos serviços dependentes da SRE, nomeodamente atrøvés de ações

de avaliação, ocomponhamento, auditoria, verificaçõo e apoio técnico na solvaguarda do serviço

púbtico de educação" (Decreto Regulamentar Regional n.s 2I/2020/M, de 11 de março), inte-

grando-se no conceito de serviços de controlo, auditoria, fiscalização e inspeção, disposto nos

artigos 15.e e 16.e do Decreto-Legislativo Regional n.e L7 /2OO7 /M, de L2 de novembro, a quem

compete exercer "funções permanentes de acomponhamento e de avoliação dø execuçõo de po-

líticas públicas" do respetivo setor, bem como a função de "avalior e fiscolizor a reolizoção de

educoção escolor, tendo em visto o prossecução dos fins e objetivos estabelecidos no presente lei

e legisløção complementaf', como previsto no artigo 56.s da Lei de Bases do Sistema Educativo.

No âmbito dos objetivos estratégicos da lRE, a atividade inspetiva objeto do presente re-

latório é uma atividade de acompanhamento. Enquanto tal, é sua finalidade observar e analisar

o planeamento, a implementação e a avaliação das aprendizagens dos seus alunos, e a adoção e

avaliação das medidas de melhoria dos resultados escolares planeadas face ao diagnóstico e im-

plementadas pelas escolas, com a finalidade de acautelar o direito constitucional dos cidadãos à

igualdade de oportunidades de acesso ao êxito escolar, de modo a melhor conhecer os processos

Atívidode 7.7.
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de implementação das políticas educativas determinadas pelas tutelas e induzir à adoção de me-

lhorias práticas planeadas nesses processos, obtendo uma melhoria efetiva dos resultados esco-

lares.

Nesta atividade comparou-se uma determinada situação real observada com uma situa-

ção de referência, de modo a apreciar as decisöes tomadas pela escola, identificando consonân-

cias ou desvios. A situação de referência fora construída, com maior ou menor delimitação, con-

forme as orientações legais ou administrativas existentes e as competências próprias atribuídas

à escola. Contribuíram ainda para a definição das situações de referência as boas práticas educa-

tivas, reconhecidas como tal pela comunidade educativa, a literatura científica e a experiência e

os conhecimentos inspetivos nesta matéria.

Ao longo da execução da atividade nas diferentes escolas, a sua estrutura manteve-se,

embora alguns referentes tenham sido atualizados face à publicação de orientações, regulamen-

tos e legislação, designadamente o novo Regulamento Europeu de Proteçõo de Dodos, o Perfil

dos Alunos à Soída do Escoloridode Obrigatório, a Estratégia Nocionol de Educoção paro o Cida-

dania, a Lei n.e 58/20!9, de 8 de agosto, relativa à proteção de dados pessoais e livre circulação

de pessoas, os Decretos-Lei n.s 55/2078 e n.e 54/20L8, de 6 de julho, relativos à nova estrutura

curricular e à educação inclusiva, e a Portarian.e223-A/2Ot8, de 3 de agosto, que regulamenta

a avaliação dos alunos do ensino básico, bem como o Decreto Legislativo Regional n.e

IL/2O2O/M, de 29 de julho, que adapta estes decretos-leis à Região Autónoma da Madeira.

Esta ação inspetiva integra a estratégia da IRE de "desenvolver ações que promovøm o

qualidade dos estabelecimentos de educação e ensino, numo perspetiva de promoção do sucesso

escolar dos alunos, de alteraçõo de cultura de retenção, de promoçõo do espírito crítico e do as-

sunçõo do compromisso ético de tronsformação dø realidade socioeducativa" e teve como obje-

tivos gerais:

- Contribuir para a melhoria das práticas docentes;

- Conhecer como a escola planeia, implementa e avalia as aprendizagens das crianças e

dos seus alunos e adota e avalia medidas de melhoria dos resultados das aprendizagens;

- Acompanhar o desenvolvimento do currículo e os efeitos de medidas específicas aplica-

das às crianças e aos alunos;

Atividqde 7.7,
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- lnduzir à adoção de dispositivos para a monitor¡zação e autoavaliação da execução do

currículo e dos resultados das medidas de melhoria implementadas, centrados na melhoria dos

resultados das aprendizagens.

Esta ação enquadra-se nas atividades de acompanhamento, definidas e prev¡stas no plano

de atividades da lRE, com a finalidade de observar e anal¡sar o planeamento, implementação e

aval¡ação das aprendizagens das crianças e dos alunos e a adoção e avaliação das medidas de

melhoria dos resultados das aprend¡zagens diagnosticadas, planeadas e implementadas nos es-

tabelecimentos de educação e ensino do l.s ciclo do ensino básico com pré-escolar, doravante

designados por escolas, cuja lista nominal ordenada pela data de início de intervenção se apre-

senta no quadro L:

Quadro l: Esco/as interuencionadas

1.3. Ân¡sro r ounaçÃo

Estabelecimento de educação e ensino Período de implementação

Escola básica do 1.e ciclo com pré-escolar e creche da Nazaré

Escola básica do 1.s ciclo com pré-escolar da Fonte da Rocha

Escola básica do 1.s ciclo com pré-escolar e creche de Santa Cruz

Escola básica do 1.e ciclo com pré-escolar e creche da Ribeira Brava

Escola básica do l.e ciclo com pré-escolar e creche de Água de Pena

Escola básica do 1.e ciclo com pré-escolar do Lombo de São João e de São

Paulo

Escola básica do 1.e ciclo com pré-escolar e creche da Ponta do Sol

Escola básica do 1.q ciclo com pré-escolar e creche do Faial e São Roque do

Faial

Escola básica do 1.e ciclo com pré-escolar e creche de Ponta Delgada e Boa-

ventura

Escola básica do 1.e ciclo com pré-escolar do Estreito da Calheta

28/IU20t6 a !s/o4/2o19

23 / 02 / 2oI7 e 22/ 06 / 2020

29/0s/20I7 a28/IU20t8

06/LU20t7 aL9/05/202L

L2/ L2 / 2017 a 28 / oe / 2o2o

L7/oI/2o!8 a tUo2/2o2o

11./03/2oLB a L7 h2/2020

!6 / 03 / 2ot8 a 2s / 06 / 2020

06 / 09 / 2o!8 a 27 / 07 / 2020

06 / 0e / 2078 a !6 / t0 / 2020

Atìvidode 7.1.
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No decurso da implementação desta atividade, em algumas destas escolas verificaram-se

fusões com outros estabelec¡mentos de educação e ensinol, daí resultando, entre o início e a

conclusão desta, uma alteração da dimensão da escola, com reflexos inevitáveis na sua dinâmica.

Nos L0 estabelecimentos intervencionados, seis possuem valência creche, sendo 918 o

número total de crianças, distribuídas pelos berçários e salas de transiçã o (2871e pelo pré-escolar

(631), perfazendo uma média aproximada de 92 crianças por escola; no L.e ciclo do ensino básico

registou-se um total de IO72 alunos o que nos dá uma média de 107 alunos por escola.

No quadro 2 destacam-se outras variáveis, designadamente o número de alunos com

ação social educativa (ASE)2, o número de crianças e alunos com aplicação de medidas de suporte

à aprendizagem e à inclusão (seletivas e ou adicionais), o número total de trabalhadores docentes

(educadores de infância, professores titulares, de enriquecimento do currículo, de organização

de tempos livres e docentes especializados) e o número total de trabalhadores não docentes:

Quadro 2: Dados estotísticos dos escolos intervencionadas

Escolas intervencionadas

Total de crianças

Total de alunos

Total de crianças e alunos

Crianças e alunos com aplicação de medidas de suporte à apren-
dizagem e à inclusão (seletivas e ou adicionais)

Crianças e alunos com ASE

Total de trabalhadores docentes

Total de trabalhadores não docentes

10

918

1072

1990

123

tL27

351

267

Esta intervenção privilegiou metodologias qualitativas, com recurso a metodologias quan-

titativas.

No que respeita à recolha de informação, recorreu-se a:

- Reuniões de trabalho com o diretor da escola, seu substituto legal e coadjuvante;

1 Nos termos das Portarias n.s 256/2ot6, de 5 de julho, e n.s !98/20U, de 13 de junho, das Secretarias Regionais
das Finanças e da Administração Pública e de Educação.

2 Este número respeita apenas aos alunos com 1.e ou 2.e escalão da ASE.
Atividode 1.7.
Desenvolvímento das aptendizogens - relotório f inal de atívidode
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- Observação direta;

- Entrevistas em painel a elementos da comunidade educativa;

- Documentos de planeamento, a médio e a curto prazo, macro e micro, de resultados

escolares e de relatórios de realização e avaliação do planeado.

Relativamente ao tratamento da informação recolhida, procedeu-se à:

- Análise de informação estatística;

- Análise de documentos de planeamento, a médio e a curto prazo, macro e micro, de

resultados escolares e de relatórios de realização e avaliação do planeado;

- Análise e produção de inferências da informação recolhida em notas durante as entre-

vistas.

A implementação desta atividade inspetiva envolveu as seguintes etapas de trabalho:

- Comunicação prévia às escolas do início do procedimento inspetivo previsto no regula-

mento do procedimento inspetivo da lRE. Nessa comunicação foram identificados os objetivos e

âmbito da intervenção, os documentos que foram objeto de consulta e de análise. Também foi

solicitado que apresentasse o trabalho que tem desenvolvido na área de abrangência desta in-

tervenção inspetiva, de acordo com o quadro de referência, tendo sido essa apresentação reme-

tida à inspeção antecipadamente, bem ainda o fornecimento de informação de enquadramento

em documento próprio;

- Apresentação pública da atividade inspetiva na escola;

- Reuniões de trabalho com o diretor do estabelecimento, seu substituto legal e coadju-

vante;

- Entrevistas em painel a elementos da comunidade educativa, nomeadamente pessoal

docente e não docente, pais e encarregados de educação e alunos;

- Recolha e análise dos documentos de planeamento, a médio e a curto prazo, macro e

micro, de resultados escolares e de relatórios de realização e avaliação do planeado.

Após a apresentação dos resultados obtidos durante a intervenção, em reunião com o

órgão de gestão de cada escola, foi remetido a esta entidade com conhecimento à Direção Regi-

onal de Educação (DRE) um relatório-síntese dos aspetos mais conseguidos e dos que careciam

AtívÍdode 7.7.
Ðesenvolvimento das aprendizogens - relatório f Ínøl de ativídode
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de melhoria, os quais serviram de base ao plano de ação para a melhoria, remetido à lRE, igual-

mente com conhecimento à DRE, e gue, grosso modo, continha os seguintes ¡tens:

- Aspetos diagnosticados na intervenção constantes do relatório síntese que careciam de

melhoria;

- Aspetos diagnosticados considerados no plano de melhoria e respetiva ação;

- lntervenientes na implementação do plano de ação, metodologia, tempo e duração da

ação e recursos;

- Forma de monitorização e avaliação das medidas de melhoria implementadas.

As escolas deram, então, início a esse plano, tendo a IRE feito o acompanhamento da sua

implementação.

Por fim, na última fase da intervenção, que se iniciou com o envio aos estabelecimentos

do documento "opresentoção da escolo - otuolizoçõo", pretendeu-se conhecer e analisar as me-

didas de melhoria implementadas e a sua relação com as recomendações expressas no relatório

síntese, as condições da sua implementação e a sua eficácia.

Dessas visitas resultou um projeto de relatório final da intervenção que foi submetido à

escola, para efeitos de participação na decisão, nos termos da legislação aplicável.

As escolas foram notificadas do teor do projeto de relatório final por ofício da lRE.

Aos estabelecimentos de ensino foi dado um prazo para efeitos de audiência dos interes-

sados, conforme o plasmado no artigo I22.e do Código de Procedimento Administrativo, apro-

vado pelo Decreto-Lei n.e 4/20t5, de7 de janeiro. Decorrido esse prazo apenas três escolas apre-

sentaram pronúncia, que não produziu alteraçöes nos respetivos relatórios. Os relatórios finais

foram enviados à escola, à DRE e à respetiva delegação escolar.

De realçar a atenção, a disponibilidade e o espírito colaborativo e cooperativo do pessoal

docente e não docente, encarregados de educação e alunos que permitiram a execução desta

atividade de acompanhamento.

Atívidqde 7.7.
Desenvolvimento das dprendizøgens - relatório fìnol de ativídode
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A última fase de implementação da atividade, nas escolas em que isso ocorreu desde o

início da pandemia em março de2O2O, foi condicionada pelas medidas de saúde pública na Re-

gião, no combate à proliferação do SARS-Cov-2 e à doença COVID-19. Assim, não foi possível a

deslocação às escolas para ouvir a comunidade educativa em entrevista por painel, tendo-se re-

alizado uma reunião nas instalações da IRE apenas com o diretor, o seu substituto legal e o coad-

juvante, neste caso somente nas escolas onde se verificou fusão com outra escola. Este facto

poderá ter afetado a qualidade de alguns dos dados recolhidos.

A atividade de acompanhamento "Desenvolvimento dos Aprendizogens", tendo por base

o ciclo de Deming ou ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act), ou ciclo da melhoria contínua assenta nos

referentes pré-defínidos relativos às etapas de ploneomento, processos de operacionalizoção,

ovoliação das medidas operocionalizadas e decisões pora o melhorio.

Os resultados que ora se apresentam decorrem da comparação da situação real com a

situação de referência efetuada na última fase de intervenção e, portanto, após a intervenção

inicial de diagnóstico e as melhorias subsequentes introduzidas pelas escolas.

No âmbito do planeamento, a ação incidiu no domínio da liderança, visão e estratégia,

que contempla referentes relativos aos objetivos e valores e à elaboração e gestão do currículo,

ao nívelde escola, e no domínio dos recursos e da ação socioeducativa.

Na generalidade, todas as escolas definiram a sua missão, a sua visão, os seus objetivos e

os seus valores no PEE, centrados no desenvolvimento integral da criança na educação pré-esco-

lar, nas competências sociais e nas relações escolaÆamília, ou centrados no sucesso escolar e nas

ações a implementar, ou ainda numa estratégia de continuidade entre a educação pré-escolar e

o l.e ciclo. Porém, na definição de vetores estratégicos e estratégias, permanece alguma confu-

são entre o que constitui cada um desses conceitos, não se percebendo o que é efetivamente
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estratégico, uma vez que esses mesmos vetores não são usados em outros documentos e as es-

tratégias são assumidas também como ação. Por outro lado, o PEE tem estado mais centrado na

definição física dos espaços e da caraterização do meio, em detrimento de uma definição estra-

tégica do estabelecimento.

De referir ainda que, de uma forma geral, nos PEE das escolas não se encontram definidas

as suas prioridades e opções curriculares estruturantes como previsto no n.e 5, do artigo 19.e, do

Decreto-Lei n.s 55/2018, de 6 de julho, adaptado à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto

Legislativo Regional n.s t!/2O20/M, de 29 de julho.

Como formas de divulgação do PEE foram previstas reuniões gerais com os encarregados

de educação e reuniões de grupo e de turma, encontrando-se, também, para consulta afixado

em expositor, no gabinete da direção, no gabinete administrativo e disponibilizado integralmente

na página web das escolas. Houve estabelecimentos que criaram desdobráveis para divulgação

deste documento e dos critérios de avaliação.

O plano anual de atividades (PAA) agrega as atividades e festividades a desenvolver ao

longo do ano letivo, com um expresso propósito de as articular com os objetivos do PEE. Porém,

nem sempre essa articulação é adequada e ou evidente. As atividades inscritas nesse documento,

normalmente, são objeto de avaliação através de relatório que, por vezes, não reflete de forma

clara as aprendizagens adquiridas pelas crianças e pelos alunos, que decorrem da implementação

da atividade.

Nos PAA, frequentemente, constam questões do âmbito de gestão curricular, que pode-

riam ter um caráter mais estável se inscritas em outro documento a decidir pela escola, de modo

que o PAA se perspetive como um instrumento simples, prático e flexível das atividades a desen-

volver ao longo do ano letivo.

As decisões de gestão curricular das escolas, na ausência de outra orientação da DRE, ora

estão expressas no PAA, como já referido, ora em um documento próprio, ainda que, geralmente,

essas questões careçam de maior explicitação e contextualização à realidade de cada estabeleci-

mento.

As escolas inscrevem nos seus documentos de gestão educativa e curricular as matrizes

curriculares presentes nos normativos; ainda assim, é necessário proceder à distribuição dos do-

mínios da educação artística, à definição dos procedimentos a considerar na integração dos in-
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tervalos, à exceção do período de almoço, nas at¡vidades curriculares e de enriquec¡mento curri-

cular, bem como à criação de mecanismos que ev¡denciem, no final do ano, o cumprimento do

tempo total da carga horária das componentes do currículo, conforme a legislação em vigor.

A maioria das escolas apresenta orientações para a elaboração do planeamento curricu-

lar, ao nível dos grupos e das turmas; todavia, ainda não expressam as suas decisões relativa-

mente aos instrumentos de planeamento curricular, com a definição das respetivas finalidades e

formas de monitorização, como estipulado no Decreto-Lei n.s 55/20L8, de 6 de julho.

As escolas elaboraram em documento próprio a Estratégia de Educação para a Cidadania

na Escola, manifestando, quase sempre, intencionalidade de a articular com o seu PEE e PAA.

Esse documento foi redigido em consonância com os itens previstos no artigo L5.s do Decreto-

Lei n.e 55/2018, de 6 de julho. Contudo, nem sempre, estão claras e explícitas as aprendizagens

a desenvolver nas crianças e nos alunos, as parcerías a estabelecer, a avaliação das crianças e dos

alunos e da própria estratégia.

Atendendo a que a Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola pressupõe práticas

sustentadas no tempo, ao invés de intervenções pontuais, esta deveria constituir-se "como umo

das linhas orientadoras transversal o todo o Projeto Educotivo"3.

As escolas, nem sempre, definem nos seus documentos estratég¡cos medidas ao nível da

continuidade educativa e das transiçöes entre valências e níveis de ensino e ciclos.

As escolas tentam gerir com eficácia os trabalhadores disponíveis para o exercício da sua

atividade, adequando a quantidade às necessidades emergentes.

No que concerne ao levantamento das necessidades de formação dos seus trabalhadores

docentes e não docentes e elaboração do respetivo plano de formação, nas escolas intervencio-

nadas, constatámos que algumas não efetuaram um levantamento das necessidades de forma-

ção dos seus trabalhadores, nem definiram um plano de formação; outras, apesar de terem efe-

tuado um levantamento dessas necessidades, não traçaram um plano. A maioria traçou um plano

de formação inscrito em documento próprio ou no PAA, embora nem sempre fosse percetível se

esse plano resultara de um levantamento das necessidades.

3 in Estratégia Nocional de Educação para o Cidadania, ME,20t7.
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As escolas, de uma mane¡ra geral, estabelecem parcer¡as e ou apo¡os externos e utilizam-

nos na melhoria das aprendizagens.

Nos regulamentos ínternos estão definidos algumas regras e procedimentos necessários

à proteção e segurança das crianças e dos alunos, designadamente sobre o acesso ao espaço

escolar, a vigilância dos recreios, as visitas de estudo, o funcionamento de algumas salas. Algu-

mas escolas também já contemplam, nesse documento, questões relacionadas com a proteção

de dados, de acordo com a Deliberação n.e 1495/2016 da Comissão Nacional de proteção de

Dados e, mais tarde, da Lei n.s 58/20L9, de 8 de agosto, nomeadamente, as que concernem à

divulgação de imagens das crianças e alunos.

Ainda assim, na generalidade, continua por se definir uma política interna com regras cla-

ras e precisas sobre o acesso aos dados das pessoas da escola, alunos e encarregados de educa-

ção, designadamente, quem tem o acesso e qual o tratamento a dar a essa informação de modo

a estar salvaguardada a sua proteção e confidencialidade.

Esta etapa incidiu no planeamento ao nível do grupo e da turma, na sua implementação,

monitorização e avaliação, bem como nas decisões decorrentes dessa avaliação, com vista à me-

lhoria das aprendizagens.

As escolas preveem momentos de partilha de informação sobre as crianças e os alunos e

de articulação entre os docentes titulares de grupo e de turma com os restantes docentes, para

efeitos de planeamento. De igual modo, dispõem de estruturas uniformizadas e comuns para o

planeamento curricular ao nível dos grupos e das turmas.

Na maioria dos planos curriculares consultados era clara a intencionalidade de articulação

destes documentos com o PEE, assim como com os documentes orientadores, designadamente,

as Orientações Curriculores paro a Educoção Pré-escolar e o Perfil dos Alunos à Saído do Escola-

ridade Obrigotória, ainda que a devida contextualização aos respetivos grupos e turmas fosse,

quase sempre, pouco clara.

Os planeamentos curriculares, de uma maneira geral, privilegiam a caracterização dos

grupos e das turmas de forma exaustiva, seguindo normativos em vigor, mas desatualizados, em
Atividade 7.7.
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detrimento da definição das opçöes curr¡culares, do plano estratégico, das atividades a desen-

volver com as crianças e os alunos, da definição de medidas de diferenciação pedagógica e das

dinâmicas pedagógicas a implementar, bem como da avaliação do ensino e da aprendizagem.

Afinal, "gerir o currículo é, essenciolmente, tomar decisöes quonto oo modo de fozer que se julga

mais adequado para produzir o oprendizagem pretendida."a

Em algumas escolas, nos referidos planeamentos curriculares está prevista a exposição

de dados e informações das crianças, dos alunos e respetivas famílias. Atendendo a que estes

documentos devem estar disponibilizados para consulta dos encarregados de educação, não es-

tão salvaguardadas a confidencialidade e a proteção de dados pessoais das crianças e dos alunos,

o que pode comprometer o cumprimento da Deliberação n.e t495/2016 da Comissão Nacional

de Proteção de Dados e da Lei n.e 58/2OL9, de 8 de agosto.

As planíficações das atividades educativas, curriculares e de enriquecimento curricular,

que operacionalizam os planeamentos curriculares de grupo e de turma, encontram-se regista-

das em documentos próprios criados pelas escolas, onde se prevê, entre outros itens, a definição

das atividades educativas e curriculares a desenvolver, por áreas de conteúdo e domínios, na

educação pré-escolar, e por componentes de currículo, no l.e ciclo.

As estratégias e medidas de continuidade educativa, tanto na transição da creche para a

educação pré-escolar, como desta para o 1e ciclo e ainda do l.e para o 2.e ciclo, privilegiando

sobretudo o diálogo entre os docentes e as visitas das crianças e alunos aos espaços que iriam

frequentar no ano letivo seguinte, têm uma expressão clara na generalidade dos documentos de

planeamento ao nível do grupo e da turma.

Na generalidade, há uma manifesta preocupação de promover o sucesso educativo das

crianças e dos alunos. Nesse sentido, os estabelecimentos de ensino preveem momentos para

efeitos de planeamento e de partilha de informações sobre as crianças e os alunos entre os do-

centes, ainda que, frequentemente, se processem de modo informal, não constando nos respe-

tivos documentos de planeamento e de avaliação.

4 /n Roldão, M. C. e Almeida, S. (2018) Gestão Curricular Para a Autonomia dos Escolas e Professores. Lisboa: Direção

Geral de Educação, p. 23.
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Foi realizada a aval¡ação dos documentos de planeamento curricular, ao nível de grupo e

de turma, ainda que, de uma maneira geral, essa se centre maioritariamente em uma avaliação

qualitativa das crianças e dos alunos, não sendo emitida, em concreto, uma reflexão sobre os

aspetos da implementação do planeamento que suporte decisões em matéria de aprendizagens,

confundindo-se, assim, a avaliação da eficácia do planeamento curricular com a avaliação das

aprendizagens das crianças e alunos.

As escolas definiram e ou reformularam os critérios de avaliação das crianças e dos alu-

nos, em consonância com os documentos curriculares, porém, habitualmente traduzem-se numa

vasta listagem de transcrição das Aprendizagens Essenciais (AE), cuja utilidade prática é questio-

nável. os critérios de avaliação não traduzem o que é relevante, essencial e incontornável apren-

der e saber fazer, isto é, "codo um deles pode e deve integror várias AE e, obviamente, ser con-

sistente com um ou mais elementos do PASEO"5 (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridode Obri-

gatórial.

A avaliação das aprendizagens das crianças e alunos é apreciada, mensalmente e ou tri-

mestralmente, em conselho escolar. Normalmente, essa apreciação assenta na descrição das

principais características dos grupos e das turmas, em geral, e de algumas crianças e alunos, em

particular, com incidência nas suas dificuldades e fragilidades ao nível das aprendizagens, sem

que igualmente se reflita sobre as medidas a implementar de forma a ultrapassar os constrangi-

mentos e lacunas apontados.

Na generalidade, as escolas adotam dossiês de grupo e de turma, os quais incluem, entre

outros documentos relevantes, a lista de crianças e alunos, contactos, autorizações e registos de

atendimento dos encarregados de educação, planificaçöes mensais e ou anuais, o planeamento

curricular de grupo ou de turma.

Os processos individuais das crianças e dos alunos contêm informações, designadamente,

o registo biográfico, os registos trimestrais de avaliação das aprendizagens, ainda que nem sem-

pre assinadas pelos intervenientes, bem como os programas educativos individuais, nomeada-

mente a folha de impressão, e os relatórios individuais das provas de aferição, nos casos aplicá-

vets.

As estratégias e medidas de continuidade educativa são realizadas tanto na transição da

creche para a educação pré-escolar, como desta para o Le ciclo, privilegiando sobretudo o diálogo

s ln Texto de apoio - Critérios de Avatioção de Domingos Fernandes
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entre os docentes e as v¡s¡tas das crianças e alunos aos espaços que ¡rão frequentar no ano letivo

segu¡nte, embora haja alguma dificuldade na articulação das medidas relat¡vas à transição do 1.e

para o 2.e ciclo, pela fraca recetividade por parte das escolas do 2s ciclo.

A avaliação das crianças e dos alunos é parte integrante dos processos de aprendizagem

e de ensino e deve contribuir para a sua melhoria e para o desenvolvimento das aprendizagens.

Para além disso, a informação relativa à avaliação deve ser comunicada aos alunos e encarrega-

dos de educação para que esses "possom porticipor na definição de medidas conducentes à me-

lhorio d as a pre nd izo ge ns." 6

Esta etapa debruçou-se na análise da verificação do cumprimento do plano e dos objeti-

vos, por parte da escola, relativamente à eficácia dos mecanismos de regulação e à avaliação da

gestão do currículo.

As escolas procedem à monitorização e ou avaliação do PAA, do PEE e das atividades cur-

riculares e não curriculares. Ainda assim, nestas avaliações ainda é pouco percetível uma efetiva

reflexão sobre os resultados obtidos confrontando-os com os objetivos, as metodologias, as ati-

vidades, enfim, todos os aspetos planificados, assim como não são claramente definidas as deci-

sões decorrentes dessas avaliações.

No âmbito das provas de aferição do 2.e ano de escolaridade, são apresentados em con-

selho escolar os resultados qualitativos obtidos, a nível de escola, em cada uma das áreas curri-

culares e domínios, estabelecendo-se uma comparação com as médias dos resultados alcançados

a nível nacional e com os resultados da avaliação interna. Todavia, para além de não ser dada a

devida pertinência à categoria de desemp enho " revelø dificuldades" e de não se ter em conside-

ração a percentagem de alunos que não respondeu, estes resultados têm pouca expressão no

planeamento curricular, ao nível de escola e de turma, no ano letivo seguinte.

As provas de aferição visam, essencialmente, fornecer informação às escolas, aos alunos

e aos encarregados de educação sobre o desenvolvimento das aprendizagens. Os relatórios dos

6 n.e 2 artigo 19.s da Portaria n.s 223-A/2018, de 3 de agosto.
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resultados e desempenhos dos alunos e do estabelecimento, nas provas em questão, consti-

tuem-se como um instrumento de apoio à escola, pelo que devem ser objeto de análise, em

articulação com os resultados da avaliação interna, com vista à defínição de estratégias para a

superação das dificuldades da turma e à reformulação das metodologias e estratégias para o

desenvolvimento da aprendizagem de cada aluno.

Na generalidade, as escolas praticam a autoavaliação periódica, com base em questioná-

rios e análise de documentos.

Neste âmbito, a ação inspetiva recaiu no plano de ação para a melhoria da escola.

Decorrente da avaliação efetuada no final do ano letivo, as escolas manifestam a intenção

de promover melhorias. Porém, nos documentos de planeamento do ano letivo seguinte, não é

claro que as avaliações ou análises de resultados tenham sido contribuintes efetivos para a to-

mada de decisão acerca de melhorias a implementar. Por outro lado, também se verifica que

algumas escolas não definiram, nem implementaram ações para a melhoria.

A intervenção inspetiva de acompanhamento " Desenvolvi mento dos Aprendizogens", le-

vada a cabo em L0 escolas, mereceu da parte dos diretores e restantes interlocutores a maior

atenção e colaboração.

Face aos resultados apresentados neste relatório final, é possível formular, relativamente

a cada etapa e domínio e face ao exposto, as seguintes conclusões.

Na generalidade, todos os estabelecimentos definiram a sua missão, a sua visão, os seus

objetivos e os seus valores no PEE. Normalmente, este documento privilegia a definição física dos

espaços e a caracterização do meio, em detrimento da definição de uma política curricular da

Atividade 7.7.
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escola. De referir ainda que, de uma forma geral, ainda não se encontram inscritos no PEE as suas

prioridades e opçöes curriculares estruturantesT.

As escolas registam no PAA ou em documento próprio questões no âmbito da gestão do

currículo, ainda que essas careçam de maior explicitação e contextualização à sua realidade.

Apesar de a maioria dos estabelecimentos apresentarem orientações para a elaboração

do planeamento curricular, ao nível de grupo e de turma, ainda não expressam as suas decisões

relativamente aos instrumentos de planeamento curriculars.

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.

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 opçöes estratégicas.

Em regulamento interno, encontram-se definidas regras e procedimentos inerentes à pro-

teção e segurança das crianças e dos alunos, contudo, 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.

De mencionar que as parcerias criadas com entidades da comunidade educativa, devida-

mente articuladas com as políticas da escola e o currículo da sala de aula, podem constituir-se

como o meio privilegiado de desenvolvimento de Cidadania e Desenvolvimento e de tornar as

aprendizagens das crianças e dos alunos mais significativas e articuladas com a realidade.

Há uma manifesta preocupação de promover o sucesso educativo das crianças e dos alu-

nos, pelo que as escolas preveem momentos de partilha, entre os docentes, para efeitos de pla-

neamento e de avaliação, ainda que muitas vezes com pouca expressão nos respetivos documen-

tos.

Os planeamentos curriculares, de uma maneira geral, privilegiam a caracterização 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 diferenci-

ação 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

)

7 n.e 5 do art¡go 19.e do Decreto-Lei n.e 55/2018, de 6 de julho
8 artigo 20.s do Decreto-Lei n.s 55/2Ot8, de 6 de julho.
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uma reflexão sobre os aspetos da sua implementação, que suporte decisões em matéria de

aprend¡zagens.

A avaliação das aprendizagens das crianças e dos alunos assenta num registo das pr¡nci-

pais dificuldades do grupo e da turma em geral e de algumas cr¡anças e alunos em part¡cular, sem

que se definam, formalmente, medidas a ¡mplementar para ultrapassar as lacunas e os constran-

gimentos apontados.

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 resul-

tados obtidos e sem uma definição clara e objetiva das decisões decorrentes dessas avaliações.

lmporta sublinhar que a avaliação balanço deve centrar-se no efeito das decisões tomadas sobre

a qualidade das aprendizagens das crianças e dos alunos.

Apesar da intenção muitas vezes expressa de realizar melhorias, estas têm pouca expres-

são nos documentos de planeamento da escola do ano letivo seguinte e, nem sempre, se encon-

tram definidas ações para a melhoria.

1. Face à análise produzida e conclusöes expressas no ponto anterior, em articulação com

os objetivos da presente atividade, considera-se necessário formular as seguintes recomenda-

ções:

a. À Oireção Regional de Educação:

,/ Promoção de modos de formação prática (apoiada e sustentada em diversas dimensões,

nomeadamente no conhecimento, no acompanhamento e na respetiva monitorização), visando

competências no âmbito da apropriação do currículo ao nível da escola, do grupo e da turma,

que constitua a possibilidade de fomentar uma prática pedagógica reflexiva e crítica com as es-

colas, com a finalidade de melhorar as práticas pedagógicas dos docentes e, consequentemente,

as aprendizagens dos alunos, designadamente nos seguintes domínios:

Atividode 7.7.
Desenvolvímento das dptendizagens - relatório f inal de dtividade
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o Construção dos instrumentos de gestão curr¡cular quer ao nível do planeamento quer

ao nível da operacionalização, harmonizando os diversos níveis (institucional, grupal

e individual) e campos (decidir o quê? - Como? - Com quem?) de decisão curricular;

o Avaliação das aprend¡zagens dos alunos (avaliação pedagógica, aval¡ação formativa,

avaliação su mativa, classificação, critério, feedback, i ndicador... )

,/ Promoção de um programa de simplificação administrativa do planeamento educativo e

curricular das escolas, não descurando a qualidade e eficiência das práticas administrativas esco-

lares, mas contribuindo para que no trabalho docente se possa privilegiar o dirigido aos domínios

científico, pedagógico e didático.

b. À Oireção Regional de Administração Escolar:

'/ Em articulação com a DRE e à semelhança do que já acontece nas escolas dos 2.e e 3.e

ciclos do ensino básico e ensino secundário, a atribuição ou a legitimação racional legal de tem-

pos letivos aos docentes do 1.e ciclo por forma a operacionalizar a constituição de equipas edu-

cativas, designadamente de articulação curricular e coordenação pedagógica, que promovam a

adoção e o desenvolvimento de estratégias capazes de dar respostas diferenciadas a todos os

alunos com vista ao sucesso educativo por um lado e à dignificação do trabalho docente por

outro lado, no sentido de que a adoção desta medida não é um favor que se faz a estes docentes,

mas é um dever da administração.

c. À lnspeção Regional de Educação:

,/ A reformulação do roteiro e do guião por forma a que esta atividade se inicie e conclua

no prazo de um ano escolar e que a sua monitorização, designadamente no que respeita à ope-

racionalização das ações de melhoria pela escola, seja efetuada no âmbito de outra atividade

inspetiva.

d. Às Escotas:

,/ Desenvolvimento de uma prática pedagógica reflexiva e crítica, que constitua um espaço

de construção coletiva do conhecimento [a participação como processo de decisão], de análise

da realidade, de confronto e troca de experiências, com a finalidade de melhorar as práticas pe-

dagógicas dos docentes e, consequentemente, as aprendizagens dos alunos.

Atividode 7.7.
Desenvolvimento dos aprendìzogens - relotório f ínal de atividode Rf20
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'/ Na concretização de um exercíc¡o efetivo de autonomia curricular, a escola deve assumir

a sua identidade e definir o sent¡do da sua ação educativa no PEE, adequando e contextualizando

o currículo à sua realidade, definindo as suas prioridades e opções curriculares, para maximizar

as suas potencialidades específicas.

\/ O PEE deve assumir-se como uma referência orientadora de planeamento curricular, as-

sim como de toda a sua dinâmica e ação educativa.

r' As escolas devem definir os critérios de organização e de gestão pedagógica, adequando

os modos estratégicos ao seu contexto, como orientação para o trabalho de planeamento ao

nível de grupo e de turma, assim como para a realização e avaliação de todo o processo de ensino

e aprendizagem.

/ A Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola deve ser parte integrante da política

currícular e da cultura do estabelecimento, isto é, deve estar incorporada no currículo e nas suas

práticas diárias, em articulação com a comunidade. Por outro lado, atendendo que a Estratégia

de Educação para a Cidadania na Escola foi projetada, na sua gênese, para o ciclo de escolaridade

obrigatória, e atendendo ainda à certificação do ensino básico com os descritores previstos na

legislação, importa que se incluam nos processos individuais das crianças e dos alunos registos

que atestam os temas trabalhados no âmbito de Cidadania e Desenvolvimento, bem como a par-

ticipação das crianças e dos alunos em atividades e projetos de significativo interesse implemen-

tados pela escola.

'/ A multiplicidade de documentos assim como a duplicação desnecessária de informações

em vários documentos podem conduzir à exaustão dos docentes, pelo que importa que as esco-

las repensem o seu planeamento e decidam, no exercício da sua autonomia curricular, quais os

instrumentos de planeamento curricular a adotar, assim como a sua designação, definição das

suas finalidades e a forma de monitorização.

'/ O planeamento do estabelecimento, dos grupos e das turmas deve ser dinâmico e sinté-

tico, focando-se na apropriação e desenvolvimento do currículo adequado ao seu contexto e às

características específicas das suas crianças e alunos. Mais do que o caráter instrumental dos

documentos subsumidos na sua objetividade, neutralidade, controlo e a medição de resultados,

importa que sejam documentos úteis face à sua natureza substantiva, encharcodos da dimensão

axiológica porque a comunidade escolar, em determinado momento, pelo menos, questionou

reflexivamente a sua ação.

Atividade 7.7.
Desenvolvimento das aprendizogens - relotório f inal de otividade

lrn"l,yt Ro¡iáo Âutónoma
da Madoirã

Rf21.



lrn-
I tl*,uo 

nu.'ono.n
gg"j::i

Secretaria Regional
de Educaçåo, Ciência e lbcnologia
¡nspoçåo Regional dc Educaçåo

,/ No que respeita à continuidade educativa, as práticas ex¡stentes deverão ser reforçadas

através da definição de estratégias facilitadoras da sequencialidade do trabalho docente e da

adaptação das crianças à etapa educativa seguinte, nos documentos orientadores da escola.

'/ No capítulo dos recursos humanos, há que proceder ao levantamento das necessidades

de formação de todos os trabalhadores e à definição de um plano de formação.

'/ Embora as escolas definam regras e procedimentos para a proteção e segurança das cri-

anças e alunos, importa que se defina uma polít¡ca interna com regras claras e precisas, no âm-

bito da proteção de dados.

,/ Os planeamentos curriculares de grupo e de turma, que decorrem do PEE e do planea-

mento curricular da escola, de forma dinâmica e sintética e atendendo às características especí-

ficas de cada grupo e de cada turma, devem centrar-se na identificação das áreas de competência

a priorizar no trabalho com o grupo e com a turma, na definição dos contributos das várias áreas

educativas, curriculares e de complemento e enriquecimento curricular, nas metodologias de

trabalho a adotar, nas atividades a desenvolver com os grupos e turmas, assim como na monito-

rização e avaliação do ensino e das aprendizagens, de forma a garantir a qualidade das aprendi-

zagens das crianças e dos alunos.

,/ A avaliação do planeamento curricular ao nível de grupo e de turma deve traduzir de

forma clara uma reflexão sobre o trabalho realizado e a consequente tomada de decisão. Con-

vém, também, referir que a avaliação do planeamento não se deve confundir com a avaliação

das aprendizagens das crianças e dos alunos.

'/ A avaliação interna e externa das aprendizagens das crianças e alunos deve ser útil e pro-

duzir efeitos, através da tomada de decisão de medidas a implementar.

'/ A avaliação balanço, a realizar no final de cada ano letivo, deve centrar-se no efeito das

decisöes tomadas sobre a qualidade das aprendizagens das crianças e dos alunos, traduzindo de

forma clara uma efetiva reflexão sobre os resultados obtidos, confrontando-os com os objetivos,

as metodologias, as atividades e todos os restantes aspetos planificados, para que se identifi-

quem possíveis áreas de melhoria e se definam ações concretas para a melhoria.

2. Do teor do presente relatório deverá ser dado conhecimento à Direção Regional de

Educação, à Direção Regional de Administração Escolar, às delegaçöes escolares e às escolas.

Atividade 7.7.
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