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1. Introdução 

O presente relatório expressa os resultados da autoavaliação da Escola da Achada 

realizada pela equipa de avaliação. As conclusões decorreram da análise dos 

documentos estruturais da Escola, em especial da reflexão sobre os indicadores de 

sucesso académico dos alunos, dos diálogos informais e da aplicação e análise de 

inquéritos e entrevistas à comunidade educativa. 

O documento apresentado conglutina a análise refletida dos três eixos do 

Referencial Comum de Avaliação de Escolas (RCAE). 

Esperamos que o processo de autoavaliação fomente e consolide uma oportunidade de 

melhoria para a Escola, constituindo este documento um instrumento de reflexão e de 

debate. Ao identificar pontos fortes, pontos fracos e constrangimentos, este relatório 

oferece elementos para a construção ou aperfeiçoamento de planos de ação em 

articulação com a administração educativa e com a comunidade em que se insere. 

 A equipa regista a atitude de empenho e de mobilização da escola, bem como a 

colaboração demonstrada pelas pessoas com quem interagiu na preparação e no 

decurso da avaliação. 
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2. Enquadramento do processo 

 

 A Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro e a Portaria nº 245/2014, de 23 de 

dezembro aprovou o sistema de avaliação dos estabelecimentos de educação pré-

escolar e dos ensinos básico e secundário, definindo orientações gerais para a 

autoavaliação e para a avaliação externa. 

 Assim sendo, e por decisão do Conselho Escolar foi implementada a Referencial 

Comum de Avaliação de Escolas, a partir de agora designada por RCAE, com vista à 

melhoria contínua da Escola, satisfazendo as necessidades do pessoal docente e do 

pessoal não docente (PD e PND), assim como dos alunos e pais/encarregados de 

educação (Anexo 1). 

 A equipa de autoavaliação do ciclo avaliativo 2019/2023 foi designada pela 

diretora, em articulação com o conselho escolar, no início do ano letivo. É formada pela 

diretora, Fábia Carina Freitas Luís; pela educadora de Infância, Cristina Fernandes; pela 

professora curricular, Ana Luísa Fernandes, pela professora de apoio e substituição 

Catarina Resende e pelo professor de Língua Inglesa e TIC, Luís Santos.  

Cabe a esta equipa coordenar todo o processo ao nível do estabelecimento, além de 

recolher informação, analisar os dados e redigir o relatório final. A sua função passa 

também por dar a conhecer à comunidade educativa o decorrer dos trabalhos e as suas 

principais conclusões. 

Pretendeu-se, assim, ter um grupo de trabalho com formação diversificada e de 

diferentes áreas para que houvesse uma reflexão mais clara, na análise de dados, e uma 

maior e melhor visão na construção das propostas de melhoria.  

Metodologia adotada e estratégias de operacionalização: 

i. Análise estatística dos resultados académicos; 

ii. Relatório do Plano Anual de Atividades; 
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iii. Relatório Projeto Educativo; 

iv. Análise do cumprimento dos conteúdos programáticos – Reunião de Avaliação 

Final; 

v. Observação direta; 

vi. Inquéritos realizados à comunidade educativa/ Entrevistas feitas aos alunos do pré-

escolar. (Anexo ...); 

vii. Análise documental (atas, etc) . 
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3. Planeamento do trabalho da equipa de autoavaliação 

 

Tarefas / Etapas Calendarização 

Constituição da equipa Junho de 2019 

Análise do referencial Julho de 2019 

Elaboração de inquéritos Setembro 2019 

Aplicação de inquéritos Outubro de 2019 

Análise do resultado dos inquéritos Janeiro 2020 

Eixo dos recursos Fevereiro 2020 

Eixo dos processos Maio 2020 

Eixo dos resultados Junho 2020 

Conclusão do relatório de autoavaliação Julho 2020 
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4. Apresentação dos resultados 

 4.1- Eixo 1: Recursos 

 4.1.1 – Alunos 

a) Dimensão e distribuição 

No que diz respeito à análise do Eixo Recursos, concluímos que os recursos 

humanos (assistentes operacionais) são em número suficiente para os alunos existentes 

(331), no entanto, as limitações de algumas delas para a execução de tarefas específicas 

condicionam o bom funcionamento ao longo do ano. 

 A maioria dos alunos pertence à área geográfica da escola, havendo 137 crianças 

moradoras noutras áreas de residência.  

 Apenas 22 alunos são de outra nacionalidade (África do Sul -1; China – 2; França 

– 2; Rússia – 7; Ucrânia – 3; Venezuela – 7) que não a portuguesa. 

 

b) Caracterização sociodemográfica e económica 

  No total 112 alunos auferem da Ação Social Escolar, sendo que 76 são do 1º e 

2º escalão e 36 do 3º.  

 

4.1.2 – Encarregados de educação  

a) Caracterização do agregado familiar 

 Na sua grande maioria, os agregados familiares são nucleares/simples havendo 

casos pontuais de famílias monoparentais e unitárias.  

b) Caracterização socioeconómica  

 Verifica-se que, ao nível da escolaridade dos encarregados de educação, 

predominam os níveis secundário e ensino superior. 



 

 8 

A maioria dos pais está empregada e as suas profissões incidem, na sua generalidade, 

no grupo dos serviços e vendedores. 

4.1.3 Docentes 

a) Dimensão e distribuição do corpo docente 

Educadoras de infância: 7 

Docentes curriculares: 10 

Ensino recorrente: 3 

Estudo:  4 

Inglês: 2 

Expressão musical e dramática: 2 

Expressão físico motora: 2 

T.I.C – 1 

Apoio Pedagógico Acrescido: 4 

Docentes especializadas: 4 

Expressão plástica: 1 

b) Caracterização sociodemográfica 

O Corpo Docente 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. 

c) Formação 

Todos os docentes têm como formação académica inicial licenciatura na variante 

de ensino. 2 docentes possuem Mestrado.  

Situação profissional: 

Quadro de escola onde exerce: 10 

Quadro de escola (de outra escola): 2 
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QZP: 28 (5 docentes com outras funções noutros estabelecimentos) 

Contratados: 1 

 

4.1.4 – Não docentes 

a) Dimensão e distribuição do corpo não docente 

Assistentes operacionais do pré-escolar:7 (2 com limitações) 

Assistentes operacionais serviços gerais: 12 (7 com limitações) 

Assistente técnica: 1 

Técnicas Superiores: 3 

 

b) Caracterização sociodemográfica 

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. 

 

c) Formação  

Constatou-se a necessidade de promover ações de formação/sensibilização para 

o corpo não docente. 

 

d) Experiência 

Todo o corpo não docente está afeto à escola. 

Em média e aplicando os percentis, o corpo não docente foi avaliado entre o Bom 

e o Muito Bom. 
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4.1.5 – Infraestruturas  

a) Instalações, equipamentos e material 

 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. 

 De salientar a existência de livros desatualizados e a ausência de materiais 

didático/pedagógicos e de consulta para docentes e discentes, na sala de Biblioteca. 

 A inexistência de um espaço para a realização de eventos de maior dimensão 

obriga a escola a recorrer, no Natal, a um dos auditórios da Universidade da Madeira. A 

deslocação dos alunos é realizada a pé e os equipamentos/materiais necessários à sua 

concretização são transportados pelo Pessoal Docente (nas suas viaturas) e Não 

Docente, requerendo muita organização e logística, nem sempre fácil.  

 Na sua maioria, os equipamentos e materiais são igualmente suficientes, embora 

alguns destes necessitem de substituição e/ou atualização. A precariedade a nível de 

material informático (falta de computadores e aparelhos áudio nas salas curriculares e 

das atividades) dificulta o cumprimento dos objetivos propostos por lei.  

No que concerne à sala TIC, os computadores desta são em número insuficiente, 

agravando-se a situação com as recorrentes avarias dos mesmos, bem como as 

constantes falhas na rede de internet. 

A Escola revela alguma falta de material didático – livros na Biblioteca; material 

para Matemática – por exemplo: material cuisenaire, multibásico, caixa métricas. De 

salientar que, no ano letivo 2018-2019, a escola recebeu caixas métricas, porém, tendo 

em conta o número elevado de alunos, estas não são suficientes de forma a colmatar as 

faltas sentidas. 

Pode-se aferir que as salas são funcionais e que, na sua maioria, estão 

razoavelmente equipadas. 
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De referir também, a existência de um infestação de mosquitos, com origem na 

garagem, que se propaga pelos restantes pisos. Na tentativa de solucionar esta situação, 

foi chamada uma equipa que, semanalmente, faz uma desinfestação e limpeza das 

zonas mais afetadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Forças Fraquezas 

• Corpo docente e não docente estável; 

• Grande interesse, por parte dos E.E, em 

colocar os seus educandos nesta escola 

mesmo não pertencendo à sua área 

geográfica. 

• Inexistência de espaço para a realização de 

eventos de maior dimensão. 

• Falta de formação do pessoal não docente. 

Oportunidades Ameaças 

• Corpo docente e não docente estável; 

• Grande interesse, por parte dos E.E, em 

colocar os seus educandos nesta escola 

mesmo não pertencendo à sua área 

geográfica. 

• 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; 

•Assistentes operacionais envelhecido e com 

limitações; 

• Infestação de mosquitos. 
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4.2- Eixo 2: Processos 

 4.2.1 – Serviço educativo 

 a) Oferta educativa / formativa 

A escola funciona em regime duplo, apresentando uma oferta educativa 

diversificada, proporcionando a frequência no pré-escolar e a frequência no 1.º Ciclo 

com a possibilidade de participação nas AEC e nas atividades de OTL (diurno), assim 

como a frequência no 1.º Ciclo do Ensino Básico Recorrente (noturno). 

 

4.2.2 – Aprendizagem  

a) Medidas de promoção do sucesso escolar 

 Regista-se ainda a necessidade de adequar as atividades aos ritmos dos alunos, 

utilizando diferentes meios para melhorar o seu desempenho, na ótica de uma 

promoção efetiva do sucesso escolar. Aumentou-se o número de horas de Apoio 

Pedagógico Acrescido para os alunos com mais dificuldades, procedeu-se à 

diferenciação pedagógica, houve maior incidência no trabalho cooperativo (ata nº1, 

4/09/2020) e uma maior envolvência de toda a comunidade educativa. A planificação 

das atividades é feita, semanalmente, em conjunto pela equipa pedagógica do mesmo 

ano letivo. 

 Constatou-se que, e depois de analisados os resultados académicos dos alunos e 

os PCT’s, existem muitos alunos com APA que serão revistos pela Equipa Multidisciplinar 

a fim de apurar a causa deste número tão acentuado 

 O elevado número de alunos por turma e a existência de diferentes níveis de 

aprendizagem é, muitas vezes, um entrave ao sucesso educativo e escolar do grande 

grupo (ata nº3, 1/10/2018). 

O grupo docente tem vindo a constatar que a atual extensão do currículo inibe a 

colocação em prática de novos projetos com o objetivo de melhorar o processo de 

ensino e estimular os alunos para novas aprendizagens e colmatar possíveis falhas 

existentes.  
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b) Monotorização e avaliação das aprendizagens 

 A identificação de situações de risco de insucesso são prevenidas através de 

reuniões com os E.E. e, quando necessário, com a própria intervenção do órgão de 

gestão. Para além disto, procurou-se rentabilizar os recursos materiais e oferecer aos 

alunos a possibilidade de vivenciarem as suas aprendizagens.  

Existe o envolvimento dos alunos na análise do seu progresso, através da 

realização da autoavaliação.  

Na sua grande maioria, os alunos são empenhados, cumpridores das tarefas 

propostas, no entanto, verifica-se a necessidade de incutir um maior sentido 

organizacional e de autonomia no processo de aprendizagem. 

 Reconhecem-se boas práticas que visam assegurar a validade e a fiabilidade dos 

instrumentos de avaliação. De realçar, ainda, a monitorização da aplicação dos critérios 

de avaliação dos alunos, pelo Conselho Escolar. 

Os docentes promovem a realização de balanços, no final de cada período, e 

redefinem estratégias em função das dificuldades/problemas surgidos. Notou-se, no 

entanto, uma fraca adesão no preenchimento de inquéritos internos por parte do 

pessoal docente (avaliações de alguns projetos comuns à escola). Procede-se, também, 

à monitorização do sucesso dos alunos com planos de recuperação e de 

acompanhamento revelando-se esta medida eficaz, uma vez que houve apenas 2 

retenções num universo de 217 alunos. Verifica-se ainda o incremento de práticas de 

autoavaliação das atividades promovidas pela escola e consequente delineação e 

implementação de ações de melhoria. 

  Há a apontar uma maior participação dos alunos, Encarregados de Educação e 

de outros elementos da comunidade na tomada de decisões, graças ao cumprimento de 

uma das prioridades do P.E.E.  

De referir que, desde o ano letivo 2016-2017, a escola tem vindo a realizar 

eventos, com o principal e primordial objetivo de juntar toda a comunidade escolar e 

angariação fundos para viagem de finalistas. Desta forma, salienta-se ainda uma maior 
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adesão dos Encarregados de Educação, enquanto elementos ativos, nas atividades 

promovidas pela escola. No entanto, é de referir que, sempre que a escola organiza 

ações de sensibilização para os encarregados de educação, a participação destes é 

pouca ou nenhuma. No entanto, a escola sente que é fundamental a realização destas 

ações de sensibilização e irá continuar a promovê-las pois considera ser mais um aspeto 

fundamental e contribuidor para o sucesso escolar dos nossos alunos. 

Também os inquéritos elaborados para a autoavaliação de escola, não obtiveram 

grande número de respostas por parte dos E.E (ata nº15, 19/07/2019).   

 A escola está bem organizada, havendo boa divulgação dos seus documentos 

orientadores, como resultado da eficaz comunicação interna. A sua consulta poderá ser 

feita na escola ou através do seu sítio web. De referir que todos os documentos 

orientadores são tidos em conta aquando da tomada de decisões. 

          Existe uma adequada orientação estratégica, assim como um bom planeamento 

da organização, que só é possível graças à articulação e monitorização dos documentos 

orientadores da escola. 

           Há clara evidência de uma gestão eficaz dos recursos materiais e humanos, onde 

também se destaca a eficácia na gestão de conflitos surgidos. 

 A participação da escola em diversos projetos e o envolvimento da comunidade 

educativa no Projeto Educativo e na sua missão são aspetos merecedores de ressalva. 

No entanto, a justificativa de que o currículo é bastante extenso, inibe os docentes de 

colocarem em prática novos projetos e práticas inovadoras no processo ensino.  

 Durante o Ensino à distância, foi notório o envolvimento de toda comunidade 

educativa garantindo o ensino de forma adequada a todos os alunos. Foram utilizadas 

neste método de ensino plataforma digitais (Escola virtual, Zoom e TEAMS) nunca 

descurando a utilização dos manuais.  

O Ensino à distância possibilitou, também, constatar que as reuniões realizadas na 

plataforma ZOOM permitiram envolver as diferentes equipas pedagógicas dos 

diferentes anos de escolaridade na preparação das atividades, na tentativa de 
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solucionar as dificuldades apresentadas pelos discentes e na discussão de resultados 

obtidos. 

Durante o ensino presencial, verificou-se que estas reuniões eram impossíveis de serem 

realizadas na sua forma presencial, pois os horários dos grupos pedagógicos não são 

coincidentes e as reuniões pedagógicas e de conselho escolar realizadas às segundas 

feiras eram limitativas e não permitiam aprofundar determinados assuntos pois são 

aproveitadas para trabalhar e discutir projetos comuns à escola. 

Estas reuniões na plataforma ZOOM serão mantidas nos anos letivos seguintes.  

 A política dos 3R’s deverá ser revista e reforçada pois foi notório que os alunos, 

na cantina, não respeitam as sinaléticas e respetivos contentores para a correta 

separação de resíduos (Observação Direta). 

Deverão, também, ser colocados ecopontos na entrada da escola pois, o único balde do 

lixo existente, não era propício para a separação de resíduos por parte dos E.E enquanto 

esperam pelos respetivos educandos. 

A equipa docente é empenhada, inovadora, criativa e dinâmica, demonstrando 

espírito de equipa, compromisso pelo Projeto Educativo e responsabilidade no 

cumprimento da sua missão pedagógica.  
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Forças Fraquezas 

•Trabalho de equipa; 

•Participação dos alunos, E.E e outros 

elementos da comunidade educativa na 

tomada de decisões; 

•Gestão eficaz dos recursos humanos e 

materiais; 

•Direção eficaz na liderança, comunicação e 

gestão de conflitos; 

•Participação da comunidade nos 

eventos/festividades; 

•Divulgação dos documentos orientadores; 

• Envolvimento das diferentes equipas 

pedagógicas no acompanhamento das 

turmas/grupos; 

• Envolvimento de toda a comunidade escolar 

durante o E@D; 

• Falta de autonomia e de organização por parte 

dos discentes; 

• Elevado número de alunos com APA; 

• Necessidade do reforço da política dos 3R’s; 

• Falta de ecopontos à entrada da escola; 

• Baixo número de respostas nos inquéritos por 

parte dos E.E; 

• Fraca adesão dos docentes na resposta a 

inquéritos internos. 

Oportunidades Ameaças 

• Empenho, criatividade e inovação presentes 

no corpo docente 

• Envolvimento da escola em diversos projetos; 

• Oferta educativa diversificada. 

• Currículo extenso, inibidor de colocar em 

prática novos projetos; 

• Elevado número de alunos por turma; 

• Fraca adesão dos E.E em ações de 

sensibilização promovidas pela escola. 
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4.3- Eixo 3: Resultados 

4.3.1 – Práticas pedagógicas  

Apesar de ainda se utilizar uma metodologia expositiva, há vontade e 

determinação do corpo docente em alterar esta prática tornando as aulas mais 

dinâmicas através da implementação de metodologias ativas nomeadamente 

metodologia de trabalho de projeto e adequações pedagógicas ainda mais relevantes 

de modo a tornar a inclusão uma verdadeira realidade.  

 

4.3.2- Monotorização e avaliação do ensino 

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.  

Ao nível cognitivo, a menção de Muito Bom foi atribuída a 42% dos alunos da 

escola (dados referentes apenas aos alunos que frequentam o 1º ciclo do ensino básico). 

 Não foram verificados casos de absentismo escolar, sendo que a maioria das 

faltas registadas foram devidamente justificadas. 

 Relativamente ao comportamento dos alunos, não foram instaurados processos 

disciplinares, registando-se apenas algumas participações por escrito.  

 As relações existentes entre os diferentes atores são francamente positivas, 

contribuindo para um harmonioso ambiente escolar. 

            A grande maioria dos alunos pertence à área de residência da escola. 

 Nos últimos anos, tem sido crescente a divulgação de projetos e eventos 

promovidos pela escola, através da realização de eventos públicos e da divulgação na 

internet e no espeço escolar. 

           Os diferentes elementos da comunidade educativa revelam um elevado grau de 

satisfação relativamente à escola enquanto organização e à imagem positiva que esta 

transmite. 
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Forças Fraquezas 

•Não foram verificados casos de absentismo 

escolar; 

• Não foram instaurados processos 

disciplinares, registando-se apenas algumas 

medidas sancionatórias. 

 

Oportunidades Ameaças 

• Bons resultados académicos; 

• Elevada taxa de transição. 
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5. Conclusões: 

5.1- Identificação dos pontos fortes, dos pontos fracos e 

constrangimentos 

Pontos Fortes Pontos Fracos Constrangimentos 

• Corpo docente e não docente estável; 

• Falta de autonomia e 

organização por parte 

dos discentes; 

• Currículo extenso, inibidor 

de colocar em prática 

novos projetos; 

• Empenho, criatividade e inovação 

presentes no corpo docente; 

• Falta de formação do 

pessoal não docente; 

• A escola carece de 

espaços cobertos para o 

recreio e para atividades 

no exterior; 

• Trabalho de equipa; 
• Elevado número de 

alunos com APA; 

• Carência de salas de aula 

para Inglês, Apoio 

Pedagógico e 

atendimento aos 

Encarregados de 

Educação; 

• Envolvimento da escola em diversos 

projetos; 

• Necessidade do 

reforço da política dos 

3R’s; 

• Inexistência de um espaço 

para a realização de 

eventos de maior 

dimensão, obrigando a 

escola a recorrer a 

espaços externos; 

• Participação dos alunos, encarregados 

de educação e outros elementos da 

comunidade educativa na tomada de 

decisões; 

• Falta de ecopontos à 

entrada da escola; 

• Precariedade do material 

informático (falhas 

constantes na rede de 

internet, avarias nos 

computadores, falhas nos 

tonners/tinteiros e 

aparelhos áudio); 

• Bons resultados académicos; 
• Baixo número de 

respostas nos 

• Assistentes operacionais 

com limitações; 
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inquéritos por parte 

dos E.E; 

• Gestão eficaz dos recursos humanos e 

materiais; 

• Fraca adesão dos 

docentes na resposta a 

inquéritos internos. 

• Corpo não docente 

envelhecido; 

• Direção eficaz na liderança, 

comunicação e gestão de conflitos; 
 

• Insuficiência de material 

didático atendendo ao 

elevado número de 

alunos; 

• Grande interesse, por parte dos 

encarregados de educação, em colocar 

os seus educandos nesta escola mesmo 

não pertencendo à área geográfica da 

mesma; 

 
• Biblioteca com livros 

desatualizados; 

• Participação da comunidade nos 

eventos/festividades promovidas pela 

escola; 

 • Infestação de mosquitos. 

• Oferta educativa diversificada;  
• Elevado número de 

alunos por turma. 

• Elevada taxa de transição;  

• Fraca adesão dos 

encarregados de 

educação em ações de 

sensibilização promovidas 

pela escola; 

• Divulgação dos documentos 

orientadores; 
  

• Não foram verificados casos de 

absentismo escolar, sendo que a 

maioria das faltas registadas foram 

devidamente justificadas; 

  

• Não foram instaurados processos 

disciplinares, registando-se apenas 

algumas medidas sancionatórias; 
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• Envolvimento das diferentes equipas 

pedagógicas no acompanhamento das 

turmas/grupos; 

  

• Envolvimento de toda a comunidade 

escolar durante o E@D; 
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Relatório de autoavaliação aprovado em reunião de 

conselho escolar nº________ dia________________ 

 

 

 

 

A Diretora 
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