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Introdução  

 
O Projeto Educativo de Escola (P.E.E.) é um documento que deve espelhar a identidade da Escola e da sua Comunidade Educativa, sendo um instrumento de trabalho que 
deve promover a excelência das práticas pedagógicas, através da definição de estratégias e linhas de atuação que servem para fomentar a autonomia da escola e valorizar a 
diversidade e a participação. 

  

Enquadramento 

Legal 

“Projeto Educativo – o documento que consagra a orientação educativa da escola, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e 
gestão para um horizonte de quatro anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais a escola se 
propõe cumprir a sua função educativa.”. DLR n.º 21/2006/M de 21 de junho. 

  

Duração 2020/2024 

  

Responsáveis 

pela 

elaboração 

Foi designada uma equipa para proceder à elaboração deste documento, nomeadamente para recolher, analisar, organizar a informação e promover 
a participação dos diferentes agentes da comunidade. A esta equipa cabe ainda a tarefa de redigir o documento final e, após aprovação, proceder 
ao seu acompanhamento, monitorização e avaliação.  

  

Metodologia de 

trabalho 

A elaboração do P.E.E. requer o envolvimento de todos os intervenientes, e deste modo, utilizou-se uma metodologia de trabalho colaborativa, em 
que todos tiveram oportunidade de participar na vida da escola e na construção de um dos seus documentos estruturantes. Para tal, foi necessário 
auscultar os vários intervenientes para que o P.E.E reflita verdadeiramente a Comunidade Educativa da Eb1/PE da Achada. 
De salientar ainda que este projeto deriva da análise do Relatório da Autoavaliação (RAA), o qual baseia-se no modelo metodológico apresentado 
no Referencial Comum para as Escolas da Região Autónoma da Madeira (RAM), em articulação com as recomendações do findo P.E.E. e demais 
documentos estruturantes. 

  

Fontes de 

informação/ 

Instrumentos de 

recolha 

Todo este processo, o qual teve de ser conduzido com rigor e ética de modo a que o resultado fosse concreto e fiável, só foi possível devido à 
utilização de várias fontes de informação/ instrumentos de recolha tais como: 
 Aplicação e recolha de informação através de inquéritos a toda a Comunidade Educativa (os quais encontram-se em anexo); 
 Observação direta com registos; 
 Análise documental de várias fontes, como a Avaliação do PEE anterior; o RAA de 2019/2020; o Regulamento Interno (RI); o Plano Anual de 
Atividades (PAA); Planos Curriculares de Turma e de Grupo; Atas de Reuniões de Conselho Escolar;  
 Análise estatística – gráficos do RAA. 
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Identidade 
  

Missão 
Contribuir para o desenvolvimento pleno das crianças, valorizando as potencialidades de cada um e respeitando a diversidade de ritmos de 
aprendizagem. 

  

Visão 
Ser uma escola pública de excelência orientada para propiciar a todas as crianças a alegria de crescer e aprender nestes novos tempos e de 
ultrapassar novos desafios através de estratégias adequadas às suas necessidades e capacidades.  

  

Valores 

A nossa conduta de Comunidade Educativa guia-se pelos seguintes valores: 
 respeito e aceitação da diferença, como forma de promover a inclusão e a justiça; 
 empenho e autonomia, como forma de estimular a responsabilização; 
 espírito de trabalho e de partilha, como forma de enfrentar o futuro em mudança; 

 afetividade, como forma de enriquecimento construindo, dia após dia, uma escola/sociedade mais solidária e tolerante; 
 transparência, como forma de fomentar a igualdade de oportunidades; 
 consciência ambiental, como forma de impulsionar a sustentabilidade; 
 criatividade e inovação como um meio de desenvolver o pensamento crítico e a capacidade de resolver problemas; 
 cidadania que permita aprender a viver de forma empática e com uma forte visão moral da vida. 

  

Pressupostos 

Para responder ao que nos propomos, baseamos a nossa intervenção nos quatro pilares de aprendizagem/conhecimento para a Educação no sec. 
XXI, definidos pela Unesco e que, a nosso ver, permitem o desenvolvimento da criança na sua totalidade. 
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Caracterização 
  

Caracterização 

do Meio 

A Escola de 1º Ciclo com Pré-Escolar da Achada está inserida na freguesia de São Roque. Contudo, recebe alunos oriundos de outras freguesias e de 
outros concelhos (41%, segundo dados do RAA). Nos últimos anos, temos vindo a notar um aumento de alunos matriculados cuja Língua Materna 
não é o português, embora ainda não seja em número significativo (7%, segundo dados do RAA). 
A freguesia de São Roque possui um Centro Cívico onde funcionam os serviços autárquicos (Junta de Freguesia e Casa do Povo). Existem ainda outros 
organismos e instituições, nomeadamente a nível da saúde, do desporto, da cultura, do comércio e serviços e da solidariedade social, que satisfazem 
as necessidades da população residente e que promovem várias atividades sociais, culturais, recreativas e desportivas.  
Ao nível dos serviços de educação, esta Junta de Freguesia é servida por infantários e escolas da rede pública e privada. 

  

Caracterização 

da Escola 

A nossa escola foi inaugurada a 21 de setembro de 2009 e é muito procurada principalmente pela sua localização, sendo que há grande interesse, 
por parte dos encarregados de educação, em colocar os seus educandos nesta escola mesmo não pertencendo à área geográfica da mesma (dados 
do RAA). 
Sendo a proximidade ao centro da cidade um dos seus pontos fortes, torna-se fácil o recurso aos organismos públicos, de solidariedade social, 
desportivos e recreativos e a outros de grande importância, o que se torna vital para a consecução dos objetivos deste Projeto Educativo. 
A escola foi construída no meio de habitações e funciona num edifício de construção moderna construído de raiz no ano de 2009 sendo constituída 
por um edifício único de dois pisos circundada por pátios e zonas verdes. Oferece ainda uma rampa de acesso interno para os carros dos 
Encarregados de Educação. 
De um modo geral, as instalações são suficientes e encontram-se em razoável estado de conservação, necessitando de manutenção periódica, cuja 
responsabilidade é da autarquia/SRETC. 
No entanto, a escola revela falta de espaços cobertos para a realização das aulas de Educação e Expressão Físico Motora e recreios em dias de 
chuva/calor intenso, bem como de salas para aulas de Inglês, de Apoio Pedagógico Acrescido e para atendimento aos E.E. (dados RAA). 

  

Caracterização 

da 

Comunidade 

Escolar* 

 

 
Nota: Dados retirados do 

RAA. 

A maioria dos alunos que frequenta esta escola é oriunda de famílias estruturadas, havendo casos pontuais de famílias monoparentais. 
A nível geral têm um nível socioeconómico médio, sendo que, no total, 112 alunos (34% dos alunos) auferem da Ação Social Escolar, e destes, 76 
alunos (23%) são do 1º e 2º escalão e 36 alunos (11%) são do 3º escalão. Verifica-se ainda que, ao nível da escolaridade dos encarregados de 
educação, predominam os níveis secundário e ensino superior. 
A maioria dos pais está empregada e as suas profissões incidem, na sua generalidade, no sector terciário. 
Relativamente ao pessoal docente, a maioria pertence aos Quadros de Zona Pedagógica (28 docentes) e os restantes ao Quadro de Escola (12). A 
sua população é maioritariamente do género feminino e relativamente jovem (idades compreendidas entre os 36 e os 64). Este tem sofrido pouca 
mobilidade, contribuindo para a estabilidade e bom funcionamento da escola.  
O corpo Não Docente é maioritariamente do género feminino e envelhecido (idades compreendidas entre os 41 e os 66). Este tem sofrido pouca 
mobilidade, contribuindo para a estabilidade e bom funcionamento da escola. Constatou-se a necessidade de promover ações de 
formação/sensibilização para o corpo não docente. Não obstante, o corpo não docente foi avaliado entre o Bom e o Muito Bom. 
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Parcerias 

 Associação de Pais 
 Secretaria Regional de Educação 
 Direção Regional de Educação 
 Delegação Escolar do Funchal 
 CREE Funchal 
 Câmara Municipal do Funchal 
 Junta de Freguesia de São Roque 
 Polícia de Segurança Pública 
 Centro de Saúde do Bom Jesus 
 Universidade da Madeira 
 Clube de Andebol Académico 

 Centro de Saúde de São Roque 
 Centro de Saúde de Santo António 
 Empresa de Transportes Públicos “Horários do Funchal” 
 Cine -Teatro de Santo António 
 Ludoteca do Parque de Santa Catarina e da Penteada 
 Biblioteca Municipal do Funchal 
 Clube Desportivo de São Roque 
 Clube Naval do Funchal 
 ESFUMA 
 Madeira SAD 
 Outras… 

  

Recursos 

Humanos 

 Docentes de Educação de Infância 
 Docentes do 1º Ciclo 
 Docentes Especializadas 
 Técnicas Superiores 
 Assistentes operacionais 

 Assistente técnica 
 Ajudantes de Ação Educativa do pré-escolar 
 Psicóloga 
 Terapeuta Ocupacional 
 … 

  

Oferta 

Educativa 

Pré-Escolar (3 grupos) 
Atividades Curriculares 
Atividades de Enriquecimento 
Apoio Pedagógico Especializado 

1.º Ciclo (10 turmas) 
Atividades Curriculares 
Atividades de Enriquecimento  
Apoio Pedagógico Acrescido 
Apoio Pedagógico Especializado 

Ensino Recorrente (2 turmas) 
Atividades Curriculares (ensino noturno) 
 

  

Sucesso 

Educativo 

As taxas de transição e conclusão de ciclo são deveras positivas, situando-se nos 99% dos alunos. Registaram-se apenas duas retenções no 2.º ano 
de escolaridade, no ano 2019-2020 (dados referentes apenas aos alunos que frequentam o 1º ciclo do ensino básico e presentes no RAA). 
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Opções 

Curriculares 

Entende-se por Opções Curriculares “as diferentes possibilidades de organização e gestão, à disposição da escola, a implementar de acordo com as 
prioridades por ela definidas, no contexto da sua comunidade educativa, decorrentes da apropriação do currículo e do exercício da sua autonomia, 
que permitem a consecução das áreas de competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” (Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de 
agosto). Na concretização de um exercício efetivo de autonomia curricular, é dada às escolas a possibilidade de procederem à identificação de 
opções curriculares eficazes, adequadas ao seu contexto (http://afc.dge.mec.pt/pt/praticas/opcoes-curriculares). A escola iniciou este trabalho no 
ano letivo 2018/2019 com o 1.º ano, sendo de referir que neste momento os 1.º, 2.º e 3.º anos de escolaridade estão a aplicar, atualmente, a 
Autonomia e Flexibilidade Curricular (AFC). Assim, de acordo com o Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, adaptado à Região com o Decreto 
Legislativo Regional 11/2020M, de 29 de julho, as opções curriculares da escola, ao nível da AFC, concretizar-se-ão de diferentes formas e com 
recurso a diferentes metodologias, sendo que estas serão adotadas no início de cada ano letivo pelo Conselho Escolar e constam em projeto próprio. 
Ainda segundo esse decreto “A conceção do currículo integrador prevista na alínea k) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto--Lei n.º 55/2018, de 6 de 
julho, na Região Autónoma da Madeira pode, sem prejuízo do disposto nas matrizes definidas a nível nacional, agregar componentes regionais de 
valorização da autonomia e da cultura madeirense.” 

  

Áreas de Intervenção  

 

Fundamentação 

Como já foi anteriormente referido e de modo a que possamos continuar a ser uma escola de referência que privilegia a envolvência de toda a 
Comunidade Educativa, o atual Projeto teve como base as orientações que foram emanadas no decorrer do anterior Projeto Educativo e a análise 
dos dados constantes no Relatório de Autoavaliação, principalmente no que se refere à Análise SWOT. 

 

Potencialidades 

 Existência de um número estável de docentes; 
 Continuidade de funções da maioria dos docentes; 
 Maioria da população escolar pertence a um meio socioeconómico médio; 
 Localização do estabelecimento junto a uma estrada principal e próximo do centro do Funchal; 
 Existência de transportes públicos junto à escola; 
 Existência de uma rampa de acesso automóvel para os Encarregados de Educação; 
 Existência de um estacionamento para o Pessoal Docente e Não Docente da Escola; 
 Edifício novo com acessibilidades e casas de banho adaptadas; 
 Parcerias com várias Instituições Locais. 
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Análise SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Dados retirados do 

RAA.  

Pontos Fortes 
1. Trabalho de equipa; 
2. Participação da Comunidade Educativa na tomada de 
decisões; 

3. Oferta educativa diversificada; 
4. Gestão eficaz dos recursos humanos e materiais; 
5. Direção eficaz na liderança, comunicação e gestão de 
conflitos; 

6. Participação da comunidade nos eventos/festividades 
promovidas pela escola; 

7. Divulgação dos documentos orientadores; 
8. Não foram verificados casos de absentismo escolar, sendo que 
a maioria das faltas registadas foram devidamente justificadas; 

9. Não foram instaurados processos disciplinares, registando-se 
apenas algumas medidas sancionatórias; 

10. Envolvimento das diferentes equipas pedagógicas no 
acompanhamento das turmas/grupos; 

11. Envolvimento de toda a comunidade escolar durante o E@D. 

Pontos Fracos 
1. Falta de autonomia e organização por parte dos discentes; 
2. Falta de formação do pessoal não docente; 
3. Elevado número de alunos com APA; 
4. Necessidade do reforço da política dos 3R’s; 
5. Falta de ecopontos à entrada da escola; 
6. Baixo número de respostas nos inquéritos por parte dos E.E.; 
7. Fraca adesão dos docentes na resposta a inquéritos internos. 

Oportunidades 
 Bons resultados académicos; 
 Elevada taxa de transição; 
 Oferta educativa diversificada; 
 Envolvimento da Escola em diversos projetos; 
 Abordagem pedagógica e metodológica utilizada pelo Pessoal 
Docente; 
 Estabilidade e qualidade da Equipa Docente e Não Docente; 
 Grande interesse, por parte dos encarregados de educação, 
em colocar os seus educandos nesta escola mesmo não 
pertencendo à área geográfica da mesma. 

 

Ameaças/Constrangimentos 
 Currículo extenso, inibidor de colocar em prática novos projetos; 
 A escola carece de espaços cobertos para o recreio e para atividades no 
exterior; 
 Carência de salas de aula para Inglês, Apoio Pedagógico e atendimento aos 
Encarregados de Educação; 
 Inexistência de um espaço para a realização de eventos de maior dimensão, 
obrigando a escola a recorrer a espaços externos; 
 Precariedade do material informático (falhas constantes na rede de internet, 
avarias nos computadores, falhas nos tonners/tinteiros e aparelhos áudio); 
 Assistentes operacionais com limitações; 
 Corpo não docente envelhecido; 
 Insuficiência de material didático atendendo ao elevado número de alunos; 
 Biblioteca com livros desatualizados; 
 Infestação de mosquitos; 
 Elevado número de alunos por turma; 
 Fraca adesão dos encarregados de educação em ações de sensibilização 
promovidas pela escola. 
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Tabela A – Definição e justificação de prioridades e objetivos estratégicos 

Eixos Dimensões Pontos Fracos/Prioridades Justificação 
Objetivos 

Estratégicos (OE) 

Recursos 

Pessoal Não Docente 

 Falta de formação do pessoal não 
docente; 
 Assistentes operacionais 
envelhecidos e com limitações. 

 Verifica-se que não é da 
competência da escola fazer a 
renovação dos quadros de escola. 

Proporcionar formação a 

todos os membros da 

Comunidade Educativa. 

Infraestruturas 

 Inexistência de espaço para a 
realização de eventos de maior 
dimensão. 
 Escola carece de espaços cobertos 
para o recreio e para atividades de 
exterior; 
 Carência de salas de aula para 
Inglês, Apoio Pedagógico e 
atendimento aos E.E; 
 Precariedade do material 
informático; 
 Insuficiência de material didático; 
Biblioteca mal equipada; 
 Infestação de mosquitos. 

 A escola não possui recursos 
financeiros para fazer face a estas 
questões. 
 Quanto à infestação de 
mosquitos e na tentativa de 
solucionar esta situação, a escola 
solicitou ajuda de uma equipa que, 
semanalmente, faz uma 
desinfestação e limpeza das zonas 
mais afetadas. 
 

 

Processos 
Aprendizagem 

 Falta de autonomia e de 
organização por parte dos discentes; 
 Elevado número de alunos com 
APA; 
 Elevado número de alunos por 
turma; 

 Considera-se importante a 
promoção de medidas educativas 
adequadas às necessidades dos 
alunos, de modo a promover a 
inclusão e o sucesso, tendo em 
conta o Perfil dos alunos. 
Relativamente ao elevado número 
de alunos com APA apesar de ter 
sido considerado um ponto fraco, 
este tem possibilitado aos alunos 
melhorar e atingir bons resultados e 
sucesso.  

Manter a qualidade do 

ensino e os bons 

resultados escolares 

Cultura Organizacional  Currículo extenso, inibidor de 
colocar em prática novos projetos; 

 A escola deve incentivar e 
possibilitar a prática de 

Reforçar a relação 
colaborativa entre os 
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 Garantir a boa utilização dos 
recursos disponíveis, informando o 
pessoal docente desses mesmos 
recursos; 
 Fraca adesão dos docentes na 
resposta a inquéritos internos. 
 Melhorar a articulação entre os 
docentes e o trabalho colaborativo. 

metodologias ativas, de modo a que 
se possa aderir a novos projetos. 
 A escola deve encontrar 
mecanismos de partilha, reflexão e 
informação entre todos os agentes 
educativos.  
 

diferentes agentes 
educativos 

Cultura Relacional  Fraca adesão dos E.E em ações de 
sensibilização promovidas pela escola. 

 Atendendo à situação pandémica, 
a escola não considera prioritário 
este ponto fraco.  

 

Liderança 

 Falta de ecopontos à entrada da 
escola; 

 Este ponto já foi solucionado pela 

Direção com a colaboração dos 

docentes responsáveis pelo projeto 

Eco-Escolas. 

 

Resultados 

Avaliação das 

aprendizagens 

 Elevado número de alunos com 
APA; 
 Pouco uso de metodologias ativas 

 A Escola tem como missão o 
sucesso educativo dos alunos e a 
melhoria dos seus resultados 
escolares. 

Promover experiências 
significativas, com 

recurso a tecnologias e 
metodologias 
diversificadas 

Grau de satisfação 

 Baixo número de respostas nos 
inquéritos por parte dos E.E; 

 Apesar de ser um ponto fraco, 

não se revela prioritário para o bom 

funcionamento da escola e das suas 

práticas. 

 

 Necessidade do reforço da política 
dos 3R’s; 

 Este é um ponto fraco para a 
escola, uma vez que, desde que foi 
inaugurada, a mesma tem realizado 
várias iniciativas a nível do 
Programa Eco-Escolas. 

A escola deverá continuar a 

trabalhar a educação ambiental, 

para ultrapassar esta fragilidade 
apontada pelo RAA. Observa-se 
ainda que na cantina não estão 
disponíveis todos os contentores 

Promover o 
desenvolvimento da 

Cidadania Ativa 
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para que crianças e adultos façam 
uma correta separação do lixo. 

Plano de Ação 

Nº 
Dimensões 

da ADD 

Objetivo(s) 

Estratégico(s) 
Meta(s) 

Ações e Atividades 

previstas 

Avaliação 

Calendarização 
Indicador de avaliação Meios de 

verificação 2020/ 
2021 

2021/ 
2022 

2022/ 
2023 

2023/ 
2024 

1 C 

O.E.1. 
Proporcionar 

formação a todos 
os membros da 

Comunidade 
Educativa 

 M.1.1. Inventariar os 
interesses e/ou 
constrangimentos da 
Comunidade Educativa.  

 Realização de um 
Inquérito a toda a 
Comunidade Educativa. 

X    

 Conclusão da 
inventariação até ao 
final do ano. 

 Inquéritos 
realizados. 

 M.1.2. Possibilitar a 
participação da 
Comunidade Educativa 
nas diferentes 
ações/eventos. 

 Viabilização da 
frequência da Comunidade 
Educativa em eventos e 
ações de 
formação/sensibilização. 

  X X 

 Frequência de pelo 
menos 50% da 
Comunidade Educativa 
nas ações efetuadas 
até final do Projeto. 

 Folhas de 
presença; 
 Certificados de 
formação; 
 Observação 
direta com 
registo. 

 M.1.3. Avaliar a 
participação e o grau de 
satisfação da Comunidade 
Educativa. 

 Aplicação de um 
Inquérito à Comunidade 
Educativa participante. 

  X X 

 Pelo menos 70% dos 
participantes deverão 
ter um grau de 
satisfação de bom. 

 Inquéritos 
realizados. 

2 A 

O.E.2.  
Manter a 

qualidade do 
ensino e os bons 

resultados 
escolares 

 M.2.1. Otimizar os 
resultados escolares.  

 Envolvimento dos 
discentes no seu processo 
de aprendizagem; 
 Partilha de recursos e 
experiências; 
 Implementação da 
Diferenciação Pedagógica. 

X X X X 

 Pelo menos 70% dos 
discentes melhoram o 
seu desempenho 
durante o ano em 
relação à avaliação 
inicial. 

 Número de 
discentes que 
melhoram o seu 
desempenho; 
Registo de 
avaliação inicial e 
final. 

 M.2.2. Garantir 
anualmente uma elevada 
taxa de sucesso escolar. 

 Implementação de 
Medidas Pedagógicas 
Adequadas a cada criança; 
 Criação de condições de 
equidade para que cada 
criança tenha resposta às 
suas necessidades 
educativas; 

X X X X 

 Garantir 
anualmente uma taxa 
de sucesso escolar 
igual ou superior a 
97%. 

 Relatórios 
finais de turma; 
 Atas de 
Conselho Escolar. 



P.E.E. 2020- 2024  - Novos tempos… Novos desafios!” 

 

 Aumento das atividades 
individualizadas visando a 
estimulação de 
potencialidades dos alunos; 
 Proporcionar atividades 
que favoreçam a 
autonomia pessoal e social.  

3 A e B 

O.E.3.  
Reforçar a 

relação 
colaborativa 

entre os 
diferentes 

agentes 
educativos 

 

 M.3.1. Desenvolver o 
trabalho colaborativo e 
pedagógico entre todas as 
equipas pedagógicas. 

 Implementar trabalho 
colaborativo entre as 
diferentes áreas e todos os 
docentes que trabalham 
com as turmas; 
 Abordagem holística da 
aprendizagem consoante o 
Perfil dos alunos; 
 Articulação entre os 
diferentes recursos 
educativos. 

X X X X 

 Número de 
Docentes das 
diferentes áreas que 
planificam 
conjuntamente; 
 Número de 
Docentes que 
promovem a 
articulação; 
 Número de projetos 
desenvolvidos em 
articulação. 

 Atas das 
reuniões 
pedagógicas; 
 Atas de 
Conselho Escolar; 
 Inquéritos 
realizados; 
 PCT e PCG; 
 Planificações; 
 Projetos; 
 DAC. 

 M.3.2. Estender a toda 
a equipa pedagógica o uso 
de uma plataforma de 
partilha de recursos. 

 Criação de um centro de 
recursos digitais interno; 
 Utilização de 
ferramentas digitais. 
 

  X X 

 Criação e 
implementação do 
centro de recursos até 
ao final do ano letivo 
2021/2022; 
 Número de 
docentes que utilizam 
a plataforma nos dois 
últimos anos de 
vigência. 

 Plataforma; 
 Utilizadores da 
plataforma. 

4 A 

O.E.4.  
Promover 

experiências 
significativas, 
com recurso a 
tecnologias e 

 M.4.1. Potenciar o 
recurso a metodologias 
ativas e às novas 
tecnologias. 

 Dinamização de 
metodologias ativas 
facilitadoras da 
aprendizagem; 
 Utilização de 
ferramentas digitais de 
apoio a atividades de 
aprendizagem. 

X X X X 

 Implementação de 
pelo menos um 
projeto anual 
envolvendo 
metodologias ativas 
até ao final da 
vigência. 

 Plano Anual de 
Escola; 
 PCT e PCG. 
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metodologias 
diversificadas 

 

 M.4.2. Potenciar o 
ensino prático e 
experimental. 

 Envolvimento da escola 
em projetos e atividades 
promovidas por diversas 
entidades; 
 Dinamização de 
atividades experimentais e 
inovadoras; 
 Participação em 
concursos. 

X X X X 

 Implementação de 
pelo menos um 
projeto anual 
envolvendo atividades 
experimentais até ao 
final da vigência. 

 Plano Anual de 
Escola; 
 PCT e PCG. 

5 A e B 

O.E.5.  
Promover o 

desenvolvimento 
da Cidadania 

Ativa  

 M.5.1. Desenvolver nas 
crianças as atitudes e o 
sentido de cidadania, 
promovendo a reflexão 
consciente sobre valores 
estéticos e morais. 

 Implementação de 
projetos nas turmas que 
promovam a cidadania; 
 Negociação com as 
crianças/alunos na criação 
e valorização de regras de 
comportamento e de 
atitudes adequadas, dentro 
e fora da sala de aula. 

X X X X 

 Pelo menos 90% dos 
discentes apresentam 
comportamentos e 
atitudes assertivas. 
 Implementação de 
pelo menos três 
projetos anuais nas 
turmas que promovam 
a cidadania; 
 

 Registo de 
comportamentos; 
 Reuniões de 
Conselho Escolar 
e de Turma; 
 Observação 
direta com 
registo; 
 Questionário 
periódico aos 
alunos/crianças 
sobre o grau de 
satisfação na 
escola. 

 M.5.2. Assegurar o 
sentido ecológico e o 
desenvolvimento 
ambiental e sustentável, 
desenvolvendo ações 
cívicas equilibradas. 

 Participação no Projeto 
Eco-Escolas, como forma de 
desenvolver a consciência 
ecológica e a cidadania; 
 Consciencialização da 
Comunidade Educativa 
para a política dos 7 R’S; 
 Sensibilização para a 
redução do desperdício 
alimentar; 
 Correta separação do 
lixo. 

X X X X 

 Até ao final de cada 
ano letivo, 90% da 
escola deverá tomar 
atitudes de 
preservação do 
ambiente (água, 
energia, resíduos, 
espaços circundantes, 
materiais reutilizados). 

 Plano de Ação 
do Projeto Eco-
Escolas e 
respetivo 
relatório final; 
 Grelhas de 
monitorização ao 
longo do ano. 

  

Intervenientes  Direção da Escola, Pessoal Docente, Pessoal Não Docente, Alunos, Pais e Encarregados de Educação, Associação de Pais, Comunidade Educativa. 
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Formas de 

Divulgação 

 Apresentação ao Conselho Escolar; 
 Apresentação aos alunos no decorrer das aulas de Cidadania e Desenvolvimento; 
 Envio por correio eletrónico a todos os docentes da escola e aos Encarregados de Educação; 
 Devido à situação pandémica, a apresentação do PEE ao Pessoal Não Docente será realizada através de reuniões em pequenos grupos; 
 Consulta do documento na Secretaria da Escola; 
 Divulgação na página do Facebook da Escola, site da escola; 
 Conversas formais ou informais (esclarecimento de dúvidas). 

  

Avaliação 

Avaliar trata-se de um processo de reflexão sistemático, orientado principalmente para a melhoria da qualidade da ação educativa e o contínuo 
aperfeiçoamento das práticas, definindo ou reajustando estratégias de melhoria. Deste modo, a avaliação da implementação do P.E.E. permitirá identificar 
e analisar a operacionalização dos objetivos e conhecer o grau de execução das metas definidas, promovendo a reflexão e eventuais reformulações.  
Assim, a avaliação do Projeto Educativo de Escola insere-se num processo participativo e contínuo, realizando-se anualmente, sob a forma de relatório 
que deverá fornecer informações sobre a concretização do Projeto, focando, entre outros, os seguintes aspetos: 
 Constatação da operacionalização dos objetivos e metas face à realidade escolar; 
 Verificação do cumprimento e concretização dos objetivos do P.E.E. e ações propostas para esse ano escolar. 
Este relatório deverá ser realizado pela equipa responsável pela elaboração deste documento, a qual deve basear a sua avaliação nos indicadores de 
avaliação e meios de verificação sugeridos neste Projeto, no sentido de: 
 Orientar, anualmente, a elaboração do Plano Anual de Escola, Planos Curriculares de Turma e Planos Curriculares de Grupo; 
 Estruturar a ação educativa dos diferentes agentes educativos, identificando prioridades. 

  

Apresentação 

e aprovação 

Este Projeto Educativo de Escola foi apresentado e, aprovado por maioria, na Reunião do Conselho Escolar da E.B.1/P.E. da Achada, realizada no dia 2 de 
novembro de 2020, conforme consta da Ata número cinco do ano letivo 2020/2021. 
 
A Equipa Coordenadora do P.E.E.:  Andreia Silva                        Carmo Abreu 
                                                                Cátia Sampaio                      Cátia Spínola 
                                                                Cláudia Pimenta                  Cristina Fernandes          
                                                                Maria João Leão                  Susana Bettencourt 

                                                                                                                                                                                                                                                                
P’lo Conselho Escolar,                

                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                      Funchal, 2 de novembro de 2020 
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Análise dos inquéritos à Comunidade Educativa – outubro 2020 

 
A elaboração do P.E.E. requer o envolvimento de todos os intervenientes, e deste modo, utilizou-se uma metodologia de trabalho colaborativa, em que todos tiveram 
oportunidade de participar na construção de um dos seus documentos estruturantes. Para tal, foi necessário auscultar os vários intervenientes, através do preenchimento 
de um inquérito online, para que o P.E.E reflita verdadeiramente a Comunidade Educativa da E.B.1/P.E. da Achada.  

 

Comunidade 

Educativa 

auscultada 

Este inquérito foi dirigido ao Pessoal Docente, Não Docente e Encarregados de Educação da E.B.1/P.E. da Achada. Terminado o prazo o grupo obteve 
37 respostas do Pessoal Docente, num total de 42; 18 respostas do Pessoal Não Docente num total de 19 e 201 respostas de Encarregados de 
Educação de um total de 260 alunos inscritos (convém referir que há E.E. que têm dois ou mais filhos a frequentar a escola e que só respondem uma 
vez ao inquérito). Assim, podemos concluir que houve um grande interesse e participação por parte de todos os envolvidos (256 respostas no total). 

  

Duração Os inquéritos estiveram disponíveis online entre o dia 21 e o dia 30 de outubro de 2020.  

  

Análise dos 

resultados 

obtidos: 

A equipa procedeu à análise das 3 questões que constavam no inquérito online: 
1ª - Concorda com o tema proposto pelo Conselho Escolar para o P.E.E. "Novos tempos, novos desafios!"? 
 
2ª- Concorda com a visão proposta para o P.E.E.: "Ser uma escola pública de excelência orientada para propiciar a todas as crianças a alegria de 
crescer e aprender nestes novos tempos e de ultrapassar novos desafios através de estratégias adequadas às suas necessidades e capacidades."?  
 
3ª - Selecione os valores que considera fundamentais na conduta da Escola: 

• Empenho; 

• Espírito de trabalho; 

• Responsabilização; 

• Autonomia; 

• Criatividade; 

• Inovação; 

• Aceitação da diferença; 

• Respeito; 

• Tolerância; 

• Solidariedade; 

• Espírito de partilha; 

• Transparência; 

• Consciência ambiental; 

• Excelência; 
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• Cidadania; 

• Inclusão; 

• Afetividade; 

• Justiça; 

• Competência; 

• Exigência. 

  

a) 1ª Questão 

No que se refere à 1ª questão: Concorda com o tema proposto pelo Conselho Escolar para o P.E.E. "Novos tempos, novos desafios!"? podemos 
observar que todos os inquiridos do Pessoal Docente (100%), 95,6% do Pessoal Não Docente e 98,5%% dos Encarregados de Educação concordam 
com este tema para o novo Projeto Educativo de Escola. 
Pessoal Docente                                                                                                Pessoal Não Docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Encarregados de Educação 
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B) 2ª Questão 

No que se refere à visão proposta para o P.E.E.: "Ser uma escola pública de excelência orientada para propiciar a todas as crianças a alegria de 
crescer e aprender nestes novos tempos e de ultrapassar novos desafios através de estratégias adequadas às suas necessidades e capacidades.", 
todos os inquiridos concordam com a mesma.  
Pessoal Docente                                                                                                         Pessoal Não Docente 

 
 
 
 
 
 
                                                                                       Encarregados de Educação 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

c) 3ª Questão 

A análise da 3º questão já exigiu mais alguma atenção uma vez que os valores mais votados divergem um pouco de grupo para grupo (Pessoal 
Docente, Pessoal Não Docente e Encarregados de Educação). 
No caso do Pessoal Docente os valores mais votados foram: 

• Respeito (91,9%), espírito de partilha (81,1%), empenho (78,4%), autonomia (78,4%), aceitação da diferença (73%), afetividade (73%), 
cidadania (67,6%), responsabilização (64,9%), tolerância (64,9%), inclusão (62,2%), competência (62,2%), solidariedade (62,2%) e 
criatividade (62,2%). 

Os valores menos votados foram a transparência e a exigência (cada um com 32,4% dos votos) e a excelência (com 27% dos votos). 
Todos os inquiridos do Pessoal Não Docente elegeram como valores mais importantes:  

• Empenho, espírito de trabalho, aceitação da diferença, espírito de partilha e afetividade (com 100% dos votos). 
Os valores menos votados foram a inovação, a inclusão e a exigência (cada um com 88,9% dos votos). 
Quanto as respostas dos Encarregados de Educação podemos observar que os valores a privilegiar são: 

• Respeito (93,5%), aceitação da diferença (80,1%), solidariedade (79,6%), afetividade (79,1%), responsabilização (78,1%), criatividade 
(77,6%), empenho (77,1%), consciência ambiental (76,6%), espírito de trabalho (71,6%), tolerância (71,1%), cidadania (70,6%) e espírito 
de partilha (69,7%). 
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Os valores menos votados, mas ainda assim com valores significativos, foram a transparência (com 50,7% dos votos), a exigência (com 50,2% dos 
votos) e a excelência com 45,8% dos votos. 
Pessoal Docente                                                                                                                 Pessoal Não Docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Encarregados de Educação 
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Conclusões 

Após a análise dos inquéritos podemos concluir que a Comunidade educativa concorda com o tema proposto e com a visão da para o Projeto 
Educativo de Escola.  
Após análise destes inquéritos concordamos com Antúnez, S. & et al. (1991) quando afirmam que o P.E.E. é “um contrato que compromete e vincula 
todos os membros da comunidade educativa numa finalidade comum sendo o “resultado de um consenso a que se chega depois de uma análise de 
dados, de necessidades e de expectativas” (pp. 20-21). Assim, optamos por agrupar os valores de modo a respeitar as diferentes opiniões expressas 
e tentando priorizar os que obtiveram mais votos nos diferentes inquéritos. 
Conforme refere Amália Barros (1986), os valores não podem ser impostos. As crianças e os jovens precisam, isso sim, de desenvolver capacidades 
que lhes permitam crescer e viver por si mesmos. Por este motivo, é imprescindível que toda a Comunidade Educativa tenha consciência dos valores 
veiculados por eles próprios e pela Escola. Concluindo, é fundamental que a ênfase não seja a transmissão de um conjunto de valores, mas um 
processo de valorização que permita a cada aluno ir construindo o seu próprio sistema de valores.  

 

 A Equipa Responsável : Andreia Silva 

                                           Carmo Abreu 

                                           Cátia Sampaio 

                                           Cátia Spínola 

                                           Cláudia Pimenta 

                                           Cristina Fernandes 

                                           Maria João Leão 

                                           Susana Bettencourt    

    

Funchal, 2 de novembro de 2020       

P’lo Conselho Escolar 

 

 


