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1. INTRODUÇÃO 

 

Para a realização deste relatório a Equipa de Autoavaliação da Escola Básica e Secundária 

Gonçalves Zarco tomou como referência a Portaria n.º 245/2014, de 23 de dezembro, que aprova 

o regime jurídico da Aferição da Qualidade do Sistema Educativo Regional e o Guião de 

Procedimentos Autoavaliação de Escolas, da Direção de Serviços de Desenvolvimento 

Organizacional, que tem como suporte  o Despacho n.º 124/2017, de 8 de março, que determina 

que a aplicabilidade do sistema de aferição nas escolas básicas e secundárias da rede pública 

regional, em regime experimental, que deverá manter-se até à aprovação e publicação do 

decreto legislativo regional que aprovará o novo regime jurídico da aferição da qualidade do 

sistema educativo regional.  

A equipa deu continuidade ao processo de avaliação interna assente no Referencial de 

Avaliação de Escolas desenvolvido pela Direção Regional de Inovação e Gestão (DRIG). De 

acordo com este referencial de aferição proposto pela DRIG, o trabalho realizou-se em torno de 

três eixos: o eixo dos recursos, o eixo dos processos e o eixo dos resultados. 

Assim, neste relatório, após esta breve introdução, descrevemos, no ponto 2, o 

enquadramento deste processo; ponto 3, eixo dos recursos - dimensões: alunos, 

pais/encarregados de educação, docentes, não docentes e infraestruturas; no ponto 4, o eixo 

dos processos – dimensões: serviço educativo, a aprendizagem, o ensino, a cultura 

organizacional, a cultura relacional, a liderança e o Projeto educativo e Identidade da escola; no 

ponto 5, eixo dos resultados, – dimensões: avaliação das aprendizagens, o (in)sucesso, o 

abandono escolar, o ambiente escolar, o grau de satisfação dos vários elementos da comunidade 

educativa e o reconhecimento social da escola junto da comunidade envolvente; no ponto 6 - 

síntese das principais conclusões inerentes ao relatório.  
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2. ENQUADRAMENTO DO PROCESSO 

 

A equipa responsável pela avaliação interna da escola foi nomeada pelo Conselho Executivo 

e é composta por três elementos. Nos dois primeiros anos do quadriénio a equipa contou com 

os seguintes elementos: 

 

➢ Ana Silva – Grupo de recrutamento 200; 

➢ Noélia Policarpo Dias – Grupo de recrutamento 500; 

➢ Vitório Rodrigues – Grupo de recrutamento 420. 

 

Os últimos dois anos do quadriénio a equipa contou com os seguintes elementos: 

 

➢ Elmano jasmins – Grupo de recrutamento 240; 

➢ Noélia Policarpo Dias – Grupo de recrutamento 500; 

➢ Vitório Rodrigues – Grupo de recrutamento 420. 

 

A coordenação da equipa foi executada pela docente pela docente Noélia Policarpo Dias. 

O processo envolveu várias etapas que obedeceram a uma calendarização definida nos 

planos de ação elaborados ao longo do quadriénio. Tendo em conta os planos de ação, a Equipa 

promoveu vários procedimentos nomeadamente: Discussão sobre os critérios de avaliação das 

componentes que deveria constar nos diversos relatórios da atividade docente; Criação e 

elaboração de documentos para extração da informação necessária aos diversos relatórios; 

Reuniões de trabalho com as diversas equipas e grupos disciplinares com o objetivo de encontrar 

formas de digitalizar e colocar online informação sobre alunos, docentes e não docentes; 

Receção e avaliação das componentes dos eixos dos recursos e dos resultados; Elaboração do 

Projeto Educativo de Escola (PEE); Reformulação do Plano Anual de Escola (PAE); Análise do 

PAE; Reconstrução do modelo do relatório do coordenador de departamento e do delegado 

disciplinar; Recolha de dados do Conselho de Turma (CT); Definição de estratégias para a 

elaboração do Relatório da Autoavaliação de Escola (RAE) do quadriénio; Recolha de 

documentos de informação e apoio, de acordo com o Referencial Comum de Avaliação de 

Escolas (RCAE); Identificação de áreas de autoavaliação dos domínios do RCAE; Elaboração 

de questionários aplicados aos alunos, pais/encarregados de educação, pessoal docente e 

pessoal não docente, respetiva recolha e tratamento da informação; entrevista à Presidente do 

Conselho Executivo (CE); Compilação da informação adquirida ao longo do ciclo de gestão; 
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Análise estatística e documental de diversas fontes; Elaboração do RAE; Apresentação dos 

pontos fortes, pontos fracos e áreas de melhoria; Divulgação do RAE à comunidade escolar; 

Elaboração do novo PEE tendo em conta os resultados do RAE. 

Relativamente aos questionários aplicados aos diferentes intervenientes da comunidade 

educativa, nomeadamente docentes, pessoal não docente, alunos e pais/encarregados de 

educação, estes foram respondidos online e seguiram uma pontuação atribuída de acordo com 

a escala de Likert, tendo assumido uma das seguintes classificações: 

 

1 

Discordo totalmente 

2 

Discordo 

em parte 

3 

Não discordo  

nem concordo 

4 

Concordo 

em parte 

5 

Concordo 

plenamente 

 

1 

Nunca 

2 

Quase nunca 

3 

Às vezes 

4 

Quase sempre 

5 

Sempre 

 

1 

Nunca  

2 

Raramente 

3 

Às vezes 

4 

Frequentemente  

5 

Sempre 

 

A escala de Likert foi escolhida pela sua simplicidade e objetividade e pelo facto de ser 

percetível e adequada à realidade da Gonçalves Zarco (GZ). 

A metodologia usada neste trabalho assenta num estudo transversal, isto é, a recolha de 

informação aconteceu apenas num único ponto no tempo. Os critérios para a definição da 

amostra foram os usuais: definiram-se os objetivos da avaliação com base no RCAE, aplicaram-

se os critérios de elegibilidade para decidir sobre o método de amostragem a utilizar e 

seguidamente definimos a dimensão da amostra utilizando os conhecimentos científicos da 

Matemática. Neste caso, e sempre que aplicamos questionários, optamos por empregar o 

método de amostragem probabilístico numa amostra que foi representativa do universo em 

estudo. 

A plataforma Place, o Observatório da Educação da RAM (OERAM), a base de dados do Júri 

Nacional de Exames, os Serviços administrativos, os órgãos de gestão e de gestão intermédia 

revelaram-se meios determinantes na recolha dos dados aqui apresentados, embora o acesso a 

alguns constituísse, em determinados momentos, um freio no ritmo de produção do trabalho, 

devido à sua estrutura organizacional e ao timing de divulgação dos resultados. No final deste 

ano letivo, foi-nos fornecido pelo OERAM vários cenários, confrontado dados da escola com 

dados regionais o que permitem avaliar o desempenho da escola em determinados indicadores. 
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A análise dos resultados decorreu ao longo dos diversos anos letivos e a sua sintetização a 

partir do início deste ano letivo. Em meados de fevereiro iniciou-se a redação do presente 

relatório que terminou em junho do corrente ano letivo. Seguidamente passamos à discussão 

dos resultados, tendo esta sido apresentado em julho. 
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3. RECURSOS  

3.1. Alunos 

A população estudantil da GZ pertence, principalmente, à freguesia de São Martinho (57,1%, 

média de 2018-2019 a 2020-2021) e também a uma área limítrofe do sudoeste da freguesia de 

Santo António (21,6%, média do 2018-2019 a 2020-2021). Sendo assim, a “área geográfica” 

da GZ tem aproximadamente 8 km2, estendendo-se entre o Ribeiro Seco (a este) e a Ribeira dos 

Socorridos (a oeste) com exceção dos sítios da Ajuda, dos Piornais e de parte da Casa Branca 

em São Martinho. 

Devido às carreiras dos “Horários do Funchal” 

que passam junto à nossa escola, a área de 

influência abarca parte dos seguintes sítios de 

Santo António: Santo Amaro, Santa Quitéria, 

Tanque e Pico dos Barcelos.  

             Área geográfica da GZ: 

Área de São Martinho 

Área de Santo António 

Área de São Martinho da área geográfica da Escola da HBG 

Aproximadamente 79% da nossa população escolar têm residência nestas duas freguesias, 

os restantes 21% estão muito dispersos principalmente por freguesias do concelho do Funchal. 

 

  

Fonte: Base de dados do Place. 
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Nesta área geográfica, encontramos alguns dos maiores empreendimentos da RAM 

destinados à habitação social, sendo que muitos dos nossos alunos provêm dessas mesmas 

áreas habitacionais, a saber: Bairro Social da Nazaré, Bairro Social de Santo Amaro e Conjunto 

Habitacional das Romeiras. 

A GZ recebe alunos que residem em lares para crianças e jovens em risco e recebe ainda 

jovens inseridos em projetos que visam apoiar a transição para a vida adulta e que estão, 

portanto, fora de um agregado familiar. Assim, a título de exemplo, em 2021-2022, temos alunos 

da Fundação N. Sra. da Conceição (Hospício Princesa D.ª Amélia) (3 alunos), do Abrigo da 

Nossa Senhora da Conceição (5), da Fundação Aldeia da Paz (1 aluno dos Cursos EFA), do 

Centro de Reabilitação Sagrada Família (1) e do Acolhimento Elias Garcia (2). 

Os alunos inscritos são maioritariamente do género masculino (52%), principalmente no 

regime noturno (55%). 

  

Fonte: Base de dados do Place. 

Ao nível etário, 2018-2019 a 2020-2021, as idades dos 12 aos 17 anos são aquelas com 

maior peso nos alunos inscritos no regime diurno. Destaca-se a quebra acentuada dos alunos 

com 18 anos, o que poderá estar associado ao abandono da escola sem terminar a escolaridade 

obrigatória, principalmente nos cursos profissionais (ver “Resultados”). 

  

Fonte: Base de dados do Place. 
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No regime noturno, é a classe etária do jovens-adultos, dos 21 aos 30 anos, com maior 

percentagem média, contudo tem se verificado um aumento do peso da classe etária mais jovem, 

16-20 anos, passando a ser a principal em 2020-2021. 

 

Fonte: Base de dados do Place. 

A maior parte dos alunos do regime diurno estão em família de Casal de Direito (casamento) 

(54%) e seguido do núcleo monoparental, com progenitora mãe (22%). 

 

Fonte: Base de dados do Place. 
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 O número de alunos do regime diurno situa-se, no último quadriénio, na ordem dos 1200 

indivíduos (1370, aproximadamente, no quadriénio 2014-2015 a 2017-2018), em que o 3º ciclo 

representa 43% da população escolar. 

  

Fonte: Base de dados do Place. 

O ensino regular abrange uma parcela maioritária na oferta educativa: 68% dos alunos 

inscritos, média do quadriénio; pequena redução em relação ao quadriénio anterior (70%). 

Temos também alunos inscritos nos Percursos Curriculares Alternativos (até 2019-2020), Cursos 

de Educação e Formação (pontualmente e para o Secundário), Cursos Profissionais e nos 

Cursos de Educação e Formação de Adultos (2.º e 3.º ciclos e secundário). 

  

Fonte: Base de dados do Place. 

No último quadriénio o número de alunos inscritos no ensino diurno diminuiu 

significativamente, cerca de 250 alunos, continuando a tendência verificada nos últimos anos. 

2º ciclo; 278

3º ciclo; 513; 43%

Secundário; 409

Média de alunos inscritos (n.º) por ciclo de ensino 
(diurno)

Quadriénio 18-19 a 21-22

Efa
13%

Regular
68%

PCA*5%; 
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14%

Alunos inscritos (n.º) por modalidade de ensino 
2018-2019 

Média do quadriénio 18-19 a 21-22
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Fonte: Base de dados do Place. 

Esta diminuição dos alunos inscritos está contextualizada na evolução demográfica sentida 

na Região, e está de acordo com a evolução na freguesia de São Martinho para o grupo etário 

dos 0 -14 anos. Segundo os dados do Censo de 2021, São Martinho apresenta variação negativa 

do grupo etário dos 0 aos 14 anos: -19,9% a menos do que em 2011, enquanto no período 

anterior, 2001-2011, houve um aumento de 7,1%. 

Por outro lado, a população “reformada”, 65 ou mais anos, tem vindo aumentar em São 

Martinho com valores altíssimos (cerca de 40% por década), daí a oferta formativa da GZ para 

esta população, a “Universidade Sénior”. 

 

 Fonte: Resultados provisórios dos Censos 2021 
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A oferta de cursos no regime noturno está de acordo com as necessidades de instrução da 

população adulta, já que a escola está inserida numa freguesia que tem um número significativo 

de população adulta, entre os 20 e os 54 anos, com apenas o ensino básico: em 2011, 6328 

indivíduos, ou seja, 43% da população daquele grupo etário da freguesia de São Martinho tinha 

apenas o ensino básico (obs. Os dados dos Censos 2021, para esta variável, só estarão 

disponíveis em novembro de 2022). 

  

Fonte: Censos 2011 

Conjugando com o baixo nível de instrução da população adulta, podemos fundamentar a 

necessidade de oferta formativa da nossa escola para a esta população, já que segundo o 

Inquérito à Educação e Formação de Adultos (2016), da Direção Regional de Estatística da 

Madeira (DREM), apenas 8,6%; 11,6% e 11,3%, respetivamente em 2007, 2011 e 2016, da 

população dos 18 aos 64 anos, da RAM, realizaram alguma atividade de educação formal – 

ministrada em instituição de educação, conducente a um nível de escolaridade.  

 

O número de alunos inscritos na GZ apresenta uma evolução negativa, 2018-2019 a 2021-

2022, em quase todos os diferentes níveis de ensino, embora tenha havido alguma recuperação 

no 2.º ciclo em 2020-2021 e 2021-2022. 
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Fonte: Base de dados do Place 

 

*Dados provisórios. Fonte: Uma Escola, um olhar (OERAM) 

 

Saliente-se a quebra significativa neste quadriénio, seguida de alguma recuperação, dos 

alunos inscritos no 10.º ano de escolaridade, no ensino regular e nos Cursos profissionais. O 

número de alunos do 5.º ano esteve com tendência a estabilizar, exceto no ano 2020-2021 em 

que teve um aumento relevante. 
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Fonte: Base de dados do Place 

  

No período 2018-2019 a 2021-2020, o número de alunos inscritos nos Cursos EFA 

estabilizou, mas com tendência a diminuir. A diminuição acentuada, em 2021-2022, está 

relacionada com o timing da recolha de dados neste ano. Nesta modalidade de ensino, existem 

inscrições ao longo do ano letivo, e os dados recolhidos referem-se a novembro de 2021 e não 

do final do ano letivo. 

 

Fonte: Base de dados do Place  
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Tendo por base o estudo do OERAM, comparando os anos do início do quadriénio e o fim do 

quadriénio, constata-se que o 2.º ciclo, do ensino regular, é o único com aumento (11.4%) de 

alunos, ao contrário do Funchal (-4.3%) e da RAM (-11.2%). As maiores quebras são nos Cursos 

EFA do ensino básico. Também se destaca pela negativa a queda acentuada, e muito superior 

à RAM e ao Funchal, de alunos no ensino regular do secundário.  

 

 

*Dados provisórios. Fonte: Uma Escola, um olhar (OERAM) 

 

De forma a realizar um enquadramento socioeconómico da nossa população escolar, 

foram recolhidos dados referentes aos apoios da Ação Social Escolar (ASE), dados do 

desemprego dos formandos dos Cursos EFA e dados do nível de escolaridade dos pais dos 

alunos do regime diurno. 

Na nossa escola, usufruíram da ASE, em média, aproximadamente 66% da nossa população 

escolar no regime diurno, o que representa um aumento significativo em relação à média de 

alunos, com ASE, do quadriénio anterior. A GZ é uma das maiores escolas da região com alunos 

a receberem este tipo de apoio social, o que pode representar um forte indicador das elevadas 

carências económicas que os mesmos demonstram. 

Oferta de Educação e Formação  

(Variação 2018/2019 a 2021/2022*) 
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Fonte: Serviços administrativos da Ação Social Escolar 

Esta situação socioeconómica dos nossos alunos condiciona a opção de escolha no acesso 

ao ensino superior. Apesar de grande parte dos nossos alunos, que se candidataram, 

conseguirem entrar no Ensino Superior na primeira opção, a maioria escolhe prioritariamente os 

cursos da Universidade da Madeira, e em alguns anos, deste quadriénio, atingiu-se 50% ou mais 

das colocações.  

 

Fontes: Direção Geral do Ensino Superior (dados da RAM 2012 e 2013); Gabinete do Ensino Superior (dados da RAM 

2014; 2015; 2016; 2017; 2018;2019;2020); Serviços administrativos (Plataforma ENES); Síntese informativa do CP de 11-

10-2017 e de 07-10-2020 (dados de 2017 e 2020). 
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Neste quadriénio, mais precisamente entre 2018-2019 a 2020-2021, a média dos formandos 

dos Cursos EFA que estavam em situação de desemprego era de 20%. Uma redução muito 

significativa em relação aos dados do último relatório de autoavaliação: 62% dos formandos 

estavam em situação de desemprego e, destes, 33% eram desempregados de longa duração. 

  

Fonte: Base de dados do Place  

 

Com a publicação do Decreto Legislativo Regional n.º 11/2020/M, que adapta à Região os 

princípios e as normas que garantem a inclusão, os alunos com Necessidades Educativas 
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para não haver uma rutura estrutural nos dados recolhidos e de forma a podermos comparar os 

quadriénios, foram recolhidos apenas os dados dos alunos com “medidas seletivas e adicionais” 

("alunos “NEE”") em 2021-2022. Estão a ser desenvolvidos trabalhos entre a Equipa de 

Autoavaliação e a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) de forma a 

organizar a recolha de elementos dos "alunos com medidas de suporte à aprendizagem e à 

Inclusão (MSAI)" e, dentro destes, alunos que beneficiam de medidas universais (alunos ditos 

da EMAEI)." 

O número de alunos com “necessidades educativas especiais” (“NEE”) e as suas diferentes 

problemáticas permitem reafirmar a diversidade e complexidade socioeconómica e educativa da 

nossa população escolar. A média de alunos, de 2018-2019 a 2021-2022, intervencionados pelo 

Departamento de Educação Especial foi de 172 alunos por ano letivo (cerca de 14% dos alunos 

do regime diurno). Apesar da diminuição geral de alunos, houve um aumento médio dos alunos 

intervencionados, média do quadriénio anterior de 152 alunos, passando a estarem fortemente 
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concentrado no ensino regular (77%) em resultado da supressão da oferta, no 3.º Ciclo, dos 

Percursos Curriculares Alternativos e Cursos de Educação e Formação. 

 

 

Fonte: Departamento de Educação Especial 

As dificuldades acentuadas ao nível do funcionamento intelectual, as dificuldades de 

aprendizagem específicas (dislexia, disortografia ou disgrafia) e a desordem por défice de 

atenção e hiperatividade são as principais problemáticas dos alunos “NEE” (92%; 85% no 

quadriénio anterior). 

 

 Fonte: Departamento de Educação Especial 

Desde 2014-2015, a escola dispõe de Unidade de Ensino Especializado para a educação de 

alunos com multideficiência. São acompanhados pelos docentes desta unidade e que estão 

integrados em diferentes turmas para frequentarem aulas das disciplinas mais práticas. 
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3.2. Encarregados de Educação/Pais 

O Encarregado de Educação é maioritariamente do sexo feminino e com habilitações 

literárias ao nível do ensino básico. Apesar da melhoria relativamente ao quadriénio anterior, 

mais de 60% dos pais dos alunos em regime diurno tinham, apenas, o ensino básico completo 

ou sem nível de ensino (antes 76,3%). Destes, 19,5% têm apenas o 1º ciclo do ensino básico.  

  

Fonte: Base de dados do Place. 

Comparando com o nível de escolaridade da população, com 15 ou mais anos, residente  em 

São Martinho, verifica-se que a percentagem dos pais com o nível de instrução básico é superior 

à população (61,4% dos pais na GZ; 51,2% da população com 15 ou mais anos). 

 

Fonte: Uma Escola, um olhar (OERAM) 

Os pais dos alunos dos Percursos Curriculares Alternativos e dos Cursos das modalidades 

profissionalizantes apresentam um nível de instrução ainda mais baixo: 74% (93% no quadriénio 

anterior) e 82,4% (89,3% no quadriénio anterior), respetivamente, apenas com o ensino básico 

ou sem nível de ensino.  
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Fonte: Base de dados do Place. 

Esta situação de baixo nível de instrução vem evidenciar o nível de qualificação profissional 

dos pais. Os principais grupos profissionais dos pais dos alunos são de profissões pouco 

qualificadas: Vendedor em loja (6,6%); Empregado de mesa (6%); Trabalhador de Limpeza 

(5,9%); Cozinheiro (5%). 

 

Fonte: Base de dados do Place. 
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Na nossa escola existe algum peso da comunidade estrangeira, em especial a venezuelana. 

A média de 2018-2019 e 2020-2021 era de 44 encarregados de educação (EE) venezuelanos, 

seguido 8 EE de origem brasileira. 

 

Fonte: Base de dados do Place. 

3.3. Docentes 

Com o objetivo de caraterizar a população docente da GZ relativamente à sua dimensão e 

distribuição, procedeu-se à análise dos dados fornecidos pelos Grupos Disciplinares, tendo-se 

verificado houve um decréscimo da população docente em cerca de 8%, pois no início do 

quadriénio a Escola contava com 242 docentes e atualmente são 223. Estes encontram-se 

distribuídos maioritariamente pelo 3.º ciclo do Ensino Básico e pelo Secundário. De realçar que 

em relação ao quadriénio anterior, houve uma ligeira descida (2%) de professores do 2.º Ciclo 

mas em contrapartida subiu a percentagem de professores que lecionam o 3.º Ciclo e 

Secundário. 

 

Fonte: Relatórios dos delegados do Grupos Disciplinares 
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Relativamente à distribuição dos professores nos grupos disciplinares, podemos verificar que 

os grupos com maior número de docentes do 2.º Ciclo são o 200 - Português e História e o 230 

- Matemática e Ciências da Natureza. De realçar que em relação ao quadriénio anterior, o Grupo 

200 desceu 3% e os Grupos 230 e 240 subiram 2%, não havendo alterações nos restantes. 

  

Fonte: Relatórios dos delegados do Grupos Disciplinares 

O número de professores, no que concerne aos grupos disciplinares do 3.º Ciclo do Ensino 

Básico e do Secundário, é maior nas disciplinas de 300-Português, de 330-Inglês e Alemão e 

500-Matemática com 16%, 12% e 11%, respetivamente. Os grupos que aumentaram mais a sua 

percentagem no quadriénio 2018-2022, foram o 300 e o 400, com uma subida de 2%. 

  

Fonte: Relatórios dos delegados do Grupos Disciplinares 

No que concerne os dados sociodemográficos dos docentes, nomeadamente a idade e o 

género, verificou-se que, em média, não houve alterações significativas, relativamente ao género 
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(variação de 1%). Já em relação à idade, apurou-se que a maioria dos professores, 73%, se 

posiciona nas faixas etárias dos 41 aos 60 anos de idade, enquanto no quadriénio anterior, as 

faixas etárias com mais docentes situava-se entre os 31 e os 50 anos (78%). Também se 

averiguou que a percentagem de professores com 60 ou mais anos subiu de 1% no quadriénio 

2014-2018, para 7% neste quadriénio 

   

Fonte: Relatórios dos delegados do Grupos Disciplinares  

 A população docente é maioritariamente detentora de uma licenciatura, havendo ainda uma 

pequena minoria de professores com bacharelato como formação inicial e com tendência a 

descer. No quadriénio anterior 20% dos professores possuíam outro tipo de habilitações, 

nomeadamente mestrado e/ou doutoramento, contra os 23% deste quadriénio, o que nos leva a 

concluir que cada vez mais, os docentes estão a apostar no seu crescimento pessoal e 

profissional. 

  

Fonte: Relatórios dos delegados do Grupos Disciplinares 

No que diz respeito à situação profissional, no quadriénio 2014-2018, verificou-se que mais 

de metades dos professores (58%) se situavam no 1.º, 2.º ou 3.º escalões. Os restantes 42% 
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dos profissionais encontravam-se distribuídos pelos demais escalões de índice superior. Neste 

quadriénio, e devido ao levantamento do congelamento da Carreira Docente (CD), apurou-se 

que 44% dos docentes figuram nos 3.º e 4.º escalões de posicionamento profissional. No entanto, 

e se contarmos com o 1.º e 2.º escalões, verifica-se 61% dos profissionais não chegaram ao 5.º 

escalão. O aumento de docentes, desde o descongelamento da CD, no 5º escalão foi apenas de 

1% e 2% no 7.º escalão, sendo notório o estrangulamento nos escalões atrás mencionados. 

 Em relação aos escalões mais altos, também se verificou uma subida, sobretudo no 10.º 

escalão que teve uma subida de cerca de 5%. 

  

Fonte: Relatórios dos delegados do Grupos Disciplinares 

Relativamente aos anos de serviço distinguimos duas situações: por um lado, observamos o 

número de anos de serviço dos docentes antes e após profissionalização e por outro, os anos 

de serviço prestados pelos docentes na escola. 

No primeiro caso, verificou-se que um número significativo de professores (82%) tem entre 

10 e 29 anos de serviço no quadriénio 2014-2018 e no quadriénio seguinte, esse valor 

corresponde a 71%, isto significa que houve um decréscimo de 11% neste intervalo, que transitou 

para os docentes com 30 ou mais anos de serviço, ou seja, este último intervalo teve um aumento 

de exatamente 11%. Já no segundo caso, observou-se que a maioria dos professores encontra-

se no intervalo dos 0 aos 9 anos de serviço na GZ, em 2014-2018, o mesmo acontecendo em 

2018-2022, mas com tendência a decrescer. Por outro lado, o intervalo dos 20 aos 29 anos de 

serviço na Escola, aumentou de um quadriénio para o outro em 5%.  
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Fonte: Relatórios dos delegados do Grupos Disciplinares 

Em relação ao tipo de Vínculo Profissional, não foi possível estabelecer comparações com 

o quadriénio anterior, uma vez que a organização dos docentes tinha outra nomenclatura.  

Podemos, no entanto, referir que tal como no quadriénio anterior, neste quadriénio verificou-se 

que a percentagem de docentes em quadro de escola (QE) é superior à percentagem dos 

docentes de quadro de zona pedagógica afetos (QZP) à Escola, sendo que houve uma 

diminuição que dos QE, quer dos QZP, que passaram de 55% a 45% e de 33% a 30%, 

respetivamente. Cerca de 96% dos docentes estão na situação de Contratado com Termo 

Indeterminado (CTI). O número de Contratados a Termo Resolutivo aumentou este quadriénio 

em 1%. 

 

Fonte: Relatórios dos delegados do Grupos Disciplinares 

 

No estudo “Uma Escola, um olhar” do OERAM, podemos constatar que a diminuição dos 

professores do quadro tem sido acompanhada pelo aumento dos professores contratados. 
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Fonte: Uma Escola, um olhar (OERAM) 

Neste mesmo estudo, é flagrante os dados referentes ao envelhecimento dos professores do 

quadro da nossa escola. Existem na escola 126 docentes com 50 ou mais anos para cada 

docente com menos de 35 anos. 

 

 

Fonte: Uma Escola, um olhar (OERAM) 

Este envelhecimento terá grandes implicações na redução da componente letiva resultante 

da aplicação do n.º 1 do artigo 75.º do Estatuto da Carreira Docente. É principalmente entre 2024 

e 2029 que haverá uma grande redução na componente letiva. Com aplicação do referido artigo, 

haverá 62 docentes que obterão menos 4 tempos letivos, 56 com menos 2 tempos (2.ª redução) 

e 46 com menos 2 tempos, os primeiros na sua carreira. 
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Fonte: Uma Escola, um olhar (OERAM) 

 

3.4. Pessoal não docente 

A escola conta com atualmente com 96 funcionários, o que corresponde a um acréscimo de 

cerca de 18,5% em relação ao quadriénio anterior. Estes encontram-se distribuídos por quatro 

tipos de carreiras profissionais, nomeadamente Técnico Superior, Assistente Técnico, Assistente 

Operacional e Técnico de Informática.  

 

Fonte: Conselho Executivo 
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A carreira com mais elementos continua a ser a de Assistente Operacional, com cerca de 

64% dos funcionários e registou um aumento de 4%, relativamente a 2014-2018. Segue-se a 

Carreira de Assistente Técnico que representa 29% do pessoal não docente e, contrariamente à 

Carreira de Assistente Operacional, teve um decréscimo de 5% ao longo deste quadriénio. De 

referir ainda que a Carreira de Técnico Superior revelou um aumento de 3%. 

 

Fonte: Conselho Executivo 

Relativamente à distribuição por género, não houve diferenças significativas, o género 

feminino aumentou 1% e o masculino diminuiu 1%.  

  

Fonte: Conselho Executivo 

A grande diferença revelou-se na idade do pessoal não docente. No primeiro quadriénio não 

existiam funcionários com menos de 31 anos de idade e apenas 8% tinham mais de 60 anos. 

Atualmente temos 22% dos funcionários com mais de 60 anos e 66% têm entre os 41 e os 60 

anos. A faixa etária dos 31 aos 40 anos também sofreu uma alteração significativa, uma vez que 

passou dos 17% para os 9%. 
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Fonte: Conselho Executivo 

Analisando o gráfico anterior, verificamos que de facto, do quadriénio anterior para este, 

houve um decréscimo em praticamente todas as faixas etárias, sendo que a única que subiu 

mais foi a relacionada com a faixa dos funcionários com mais de 60 anos. 

No que diz respeito às habilitações literárias verificamos que, a maioria do pessoal não 

docente tem habilitações ao nível do Ensino Secundário (42%), seguido de uma fasquia de 

profissionais com o 2º Ciclo do Ensino Básico (18%). Ainda no que concerne este parâmetro, 

verificamos que 12% dos funcionários são detentores de licenciatura ou mestrado.  

 

Fonte: Conselho Executivo 

De salientar que estes valores diferem bastante do quadriénio anterior, de facto, houve uma 

diminuição de funcionários com habilitações ao nível do 1º e 2.º Ciclos e um aumento nos níveis 

de Ensinos Secundário e Superior. 
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Fonte: Conselho Executivo 

3.5. Financiamento  

No que concerne ao financiamento da escola podemos referir que este se orienta através de 

orçamentos limitados e é gerido de acordo com o orçamento atribuído às diferentes áreas. Estas 

limitações orçamentais condicionam os critérios de organização e afetação de recursos, 

definidos no Plano de Ação do Conselho Executivo (CE), após parecer do Conselho de 

Comunidade Educativa (CCE) sobre as linhas orientadoras de elaboração do orçamento. Os 

critérios e a fundamentação de cada recurso estão discriminados nas memórias descritivas do 

orçamento, rubrica a rubrica.  

Para contrabalançar o orçamento diminuto para as rubricas não relacionadas com o Pessoal, 

a GZ procurou rentabilizar os seus espaços, negociou parcerias e desenvolveu contactos com 

diversas estruturas do poder local ou regional com o objetivo de obter receita, ou o financiamento 

partilhado ou intervenções sem custos para a escola, para o desenvolvimento de diversas 

atividades ou de ações de melhoria/conservação dos equipamentos e espaços escolares. Na 

rentabilização dos espaços, temos conseguido sobretudo alugar estes para formações, eventos 

e práticas desportivas. Esta forma de obtenção de “rendimento” foi afetada nos últimos anos por 

questões de saúde pública, dado que os eventos e formações foram apenas com elementos da 

escola. Também existem dificuldades em rentabilizar as instalações da nossa escola pelas 

seguintes razões: a mesma oferta, por escolas próximas mais modernas; a menor qualidade da 

nossa oferta, devido às carências, tanto ao nível da manutenção/aquisição dos 

equipamentos/materiais como da modernização das instalações.  
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Relativamente à análise das contas das GZ neste quadriénio (só possível de 2018 a 2020), 

não foi possível realizar a comparação com os elementos que contam no anterior relatório de 

autoavaliação de escola, visto que a estrutura do orçamento mudou muito, deixando de haver o 

Fundo Escolar. 

Nos diversos pareceres do CCE, sobre as contas de gerência, é apontado que uma parte 

muito significativa do orçamento diz respeito aos salários dos doentes e funcionários não 

docentes da escola e apenas uma pequena parcela se destina ao funcionamento da escola 

propriamente dito, o que é problemático pois inviabiliza uma manutenção adequada das 

instalações e de vários equipamentos da escola. Também foi salientado, neste órgão, o facto do 

Tribunal de Contas considerar as mesmas isentas de reparos, tendo apenas feito pedidos de 

esclarecimento, os quais foram atempadamente respondidos, por parte da escola. 

A discrepância entre as “Despesas com o Pessoal” (média de cerca de dez milhões de euros, 

no último quadriénio) e o montante da segunda rubrica com maior peso, “Aquisição de Bens e 

Serviços Correntes”, é muito significativa, 10,2 milhões e 0,5 milhão de euros, respetivamente.  

 

Fonte: Contas da RAM – Volume II 

Neste quadriénio houve uma inversão da redução sucessiva dos montantes previstos nos 

orçamentos das escolas verificada no último quadriénio. Contudo a melhoria orçamental 

verificou-se principalmente na rubrica “Despesas com o Pessoal”: Em 2015 era de 8,5 milhões e 

passou para uma média de 10,2 milhões de euros (2018 a 2020), atingindo 10,6 milhões em 

2020. Já o valor global das restantes rubricas tem-se mantido: em 2015, era de aproximadamente 

647 mil euros e a média dos anos 2018 a 2020 foi de 539 mil. Importante realçar o facto da escola 
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ter diminuído o pagamento despesas com a água (recuperação da rede externa), o que veio dar 

alguma folga às outras rubricas do orçamento. 

Relativamente às rubricas orçamentais, fizemos uma análise à classificação 02 (Aquisição de 

bens e serviços) e à 07 (Aquisição de bens de capital – investimentos). 

Em relação à “Aquisição de bens e serviços”, para a média de 2018 a 2020, destaca-se o 

“Material de Educação, Cultural e de Recreio” em resultado do projeto Manuais Digitais e da 

redução dos valores relacionados com a “Alimentação” e “Transportes”. Esta redução deveu-se 

ao encerramento da escola devido ao confinamento dos alunos, em 2020. Apesar da melhoria 

relativamente a 2015, as Contas de 2018 a 2020 demonstram insuficiência nos montantes 

relacionados com a manutenção/reparação das instalações, a rubrica “Conservação de Bens”, 

face às grandes necessidades de intervenções de fundo.  

 

Fonte: Contas da RAM – Volume II 

Na rubrica Aquisição de bens de capital – investimentos, verificou-se uma subida acentuada 

em 2020 em resultado das verbas extraordinárias “Contingência COVID 2019 - Garantir 

Normalidade”, mais especificamente equipamento de informática. Nos restantes anos, os valores 

alocados a esta rubrica foram bastante baixos. 
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Fonte: Contas da RAM – Volume II 

Relativamente a estas rubricas orçamentais, 02-Aquisição de bens e serviços e a 07-

Aquisição de bens de capital – investimentos, seria interessante fazer uma análise comparativa 

com as outras escolas do 2.º, 3.º Ciclos e Secundário da RAM. Nessa abordagem, os dados a 

apresentar seria a despesa por aluno em cada escola e poderíamos constatar se as despesas 

por aluno na nossa escola foram inferiores ou superioras à média regional. Não podemos 

descurar a necessidade de uma discriminação positiva orçamental face à realidade 

socioeconómica da nossa escola. 

 

3.6. Infraestruturas 

A GZ integra três blocos e uma área polidesportiva onde se insere o Pavilhão 

Gimnodesportivo Gonçalves Zarco, embora este sob a alçada da Direção Regional de Desporto. 
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No Bloco A podemos encontrar salas de aula, a Papelaria, o Bar dos Alunos, o Gabinete do 

Conselho Executivo, a Receção, a Telefonista, os Serviços Administrativos, a Enfermaria, a Ação 

Social, a Cantina, a Reprografia, a Biblioteca, e diversos gabinetes, nomeadamente, os 

gabinetes de Departamento, de Direção de Turma, dos Técnicos de Informática, Unidade de 

Ensino Especializado e dos Serviços Audiovisuais. Neste bloco encontramos também a Sala de 

Professores onde funciona um bar assegurado por três funcionários e que dispõe de um espaço 

amplo, com uma sacada exterior sobranceira ao recinto escolar. 

Os blocos B e C possuem, para além das salas de aulas, a Sala de Sessões (com a 

capacidade para aproximadamente 140 pessoas), os Laboratórios de Biologia e Geologia, de 

Informática, de Física, de Química e de Educação Visual e Tecnológica. Igualmente, nestes 

blocos, podemos também encontrar a “Sala do Futuro”, os gabinetes de Departamentos 

Curriculares, do Departamento Eco-Escolas, da coordenação dos Cursos Profissionais e Cursos 

de Educação e Formação, dos Cursos EFA, da Educação Especial/EMAEI, dos Serviços de 

Psicologia e Orientação (SPO), da Experiência Positiva (até 2020-2021)/Equipa de Intervenção 

Pedagógica (após 2020-2021). O bloco C possui ainda de uma cave onde está inserido um palco 

e diversos equipamentos. 

Espaços educativos 

Desportivos Salas normais Salas específicas Outros 

3- Polidesportivo descoberto  

1- Pavilhão Gimnodesportivo 

 

6- < 36m²  

27- 36 - 49m² 

5- >64m² 

3- EV (3.º ciclo e secundário) 

3- EV e ET (2.º ciclo) 

2- ET (3.º Ciclo) 

2- Educação Musical  

5- Ciências da Natureza  

2- Lab. Físico-química  

2- Lab. Biologia 

4- Sala de Informática  

1-Sala do Departamento de 

Educação Especial 

2- Outros espaços específicos  

1- sala de sessões. 

1-Sala de 

iInformática para 

professores 

 

1- Biblioteca com 

área com 

computadores de 

acesso livre. 

Espaços de Apoio ou de Administração 

Espaços pedagógicos (salas 

de grupo, apoios,..) 

Espaços de gestão 

(conselho executivo,…) 

Espaços administrativos (ação 

social, secretaria...) 

Outros 

9- < 36m² 

1- >64m² 

1 -  36 - 49m²  

1< 36m² 

1- < 36m²  

1 - >64m²  

1- Cozinhas e 

refeitórios 

1-Bar dos 

alunos/sala de 

convívio. 

 

Fonte: PLACE, retirado a 20-04-2022 (adaptado). 
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Relativamente à manutenção dos espaços/equipamentos, a escola tem conseguido manter 

condições satisfatórias para um correto funcionamento das salas de aulas. O panorama mudou 

em relação ao quadriénio anterior. As salas deixaram de ter iluminação deficiente, foram 

colocados estores para proteção à luz exterior, houve intervenções nas salas em que o chão se 

encontrava degradado, melhorias na rede elétrica, … As intervenções nas salas de aula foram 

realizas com intervenção partilhada entre a Secretaria Regional do Equipamento e 

Infraestruturas (SREI) e a escola. 

Salas de aula - Final do quadriénio 2014-2018 

     

Salas de aula - Final do quadriénio 2018-2022 

    

Além destas intervenções, houve alguma modernização, nos últimos dois anos. Tendo em 

conta a situação pandémica, tem havido facilidade na aquisição de elementos da área do digital, 

computadores que serviram para apoiar os alunos carenciados, acesso à net, câmaras para 

assistir aulas em direto, etc, que eram áreas que estavam vedadas ou condicionadas à aquisição 

pelas escolas, o que obrigava uma série de pareceres intermináveis e que cujos processos de 

aquisição chegavam a ser cancelados.  Entretanto, os pareceres foram agilizados o que tem 

permitido melhorar significativamente o parque informático da escola.  

 

Assim foi possível melhorar a relação com o digital, na sala de aula, nomeadamente a 

instalação de projetores multimédia, colocação de acess point para a Internet, telas de projeção, 

aumento dos terminais de rede elétrica e em algumas salas, A7, B24 e C7, foram colocados 

painéis interativos. Foi construída a Sala de Aula do Futuro (sala B10), criada pela European 

Schoolnet, e cujo projeto é dinamizado pela Secretaria Regional da Educação, mais 

especificamente os “Ambientes Inovadores de Aprendizagem na Madeira”. Nesta sala foram 



 
35 

instalados os seguintes equipamentos: mobiliário flexível e adequado a atividades praticas e 

inovadoras; painel interativo; impressora 3D; kits de ciências, eletrónica, programação e robótica 

(ex. Kit de Robótica Lego Mindstorm EV3 e Kit Arduíno); material de imagem, som e vídeo, para 

produção de conteúdos. Esta sala vai necessitar de um regulamento de utilização que permita 

uma boa otimização dos diferentes recursos disponíveis, de forma que a sua requisição para 

uma disciplina não inviabilize a requisição dos outros recursos que não estão a serem utilizados. 

Modernização das salas de aula- Final do quadriénio 2014-2018 

      

Não foram só as salas de aula que tiveram melhorias. A sala de sessões teve intervenções 

principalmente ao nível do mobiliário. Foi uma remodelação 

partilhada entre a escola e o C.S. Marítimo.  

No exterior, escadarias e outros espaços foram recuperados: 

os varandins foram renovados, colocaram-se recipientes para a 

separação do lixo, repararam-se as situações de pavimento que 

se vão degradado,… 

  

Em outros espaços também houve melhorias. Na sala dos professores, na sala de convívio 

dos funcionários houve recuperação do espaço e dos equipamentos; na biblioteca e respetiva 

varanda houve colocação de estores, de ventoinhas e de computadores para os alunos; na sala 

A14 (sala de trabalho para professores) os equipamentos foram atualizados; nos serviços 

audiovisuais adquiriram-se equipamentos de apoio à sala de aula e ao E@D, designadamente, 

computadores portáteis e webcam e equipamento de som para apoio às atividades e projetos. 

Ao nível da segurança da circulação dos alunos, foi: 

- atribuída, através de concurso, a responsabilidade do controlo de entradas e saídas a uma 

empresa especializada do setor; 
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- implementados novos circuitos de entrada e saída da escola e de circulação em todo o 

edifício escolar, com placas de informação relativas à circulação e marcação de faixas nos 

corredores interiores e exteriores da escola (ação no âmbito do plano de contingência Covid-19 

e que se mantém); 

- criado um novo acesso de saída da escola para os alunos, de modo a separar os fluxos de 

entrada e saída (ação no âmbito do plano de contingência Covid-19 e que se mantém). 

Relativamente ao problema dos gastos crescentes, e elevados, como o consumo de água 

devido às perdas de água, no quadriénio anterior, foi feita uma intervenção pela SREI que se 

esperava que colmatasse a situação. Apesar da redução das perdas de água ter sido muito 

significativa, ainda existem pequenas perdas que têm estado a ser investigadas internamente 

pelo projeto Eco-Escolas, articulado com os serviços da SREI.  

Outra intervenção, foi a alteração do modelo de funcionalmente da cantina devido à saída da 

chefe de cozinha, o que criou um problema de gestão da confeção de alimentos. Face a esta 

situação, o CE mudou para o serviço de entrega de refeições prontas, sendo o serviço de cantina 

por conta da escola. O serviço atribuído, por concurso, a uma empresa privada a confeção das 

refeições também procurou minimizar a degradação dos equipamentos da cozinha, 

salvaguardando a segurança alimentar. Está à experiência este ano e, segundo a presidente do 

CE, tem estado a correr bastante bem. 

Apesar destas melhorias, continua a existir situações preocupantes, como as juntas de 

dilatação degradadas que permitem a entrada de água em algumas salas de aula, assim como 

as claraboias nos corredores que deixam entrar a chuva, fissuras nas paredes, mas que não 

puseram em causa o normal funcionamento da escola.  

 

Todavia estas e outras grandes intervenções, relativas à degradação do prédio, das tubagens 

das águas e dos esgotos, são questões que não se prendem com o orçamento interno da escola. 

Aliás, está em vias de conclusão o projeto de recuperação do edifício em que está previsto uma 

intervenção em grande escala, que passa pela recuperação das estruturas do exterior e interior 

dos prédios, a reabilitação da cobertura, dos arruamentos, escadarias, iluminação exterior e 

ainda pela recuperação de instalações sanitárias, balneários e campo polidesportivo. Está, 

também, a ser preparado um projeto de eficiência energética. Mas tudo isso faz parte de uma 
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negociação que tem sido trabalhada entre o CE e a SREI e a Secretaria Regional de Educação, 

Ciência e Tecnologia (SRECT). 

Outras áreas para intervenção. 

     

  

De forma a manter a manutenção mínima das instalações e de alguns equipamentos, a escola 

conta com a colaboração de um funcionário que se responsabiliza por alguns arranjos e 

manutenção das instalações da escola, de acordo com as suas competências e conhecimentos. 

Há uma pequena oficina apetrechada com um mínimo de ferramentas e outros materiais para 

serem utilizados pelo funcionário responsável pela manutenção. Este funcionário procede a 

algumas reparações básicas das instalações e às vezes, quando o volume de trabalho é maior, 

é coadjuvado por outros funcionários da escola. No entanto, em virtude da falta de formação 

específica e competências profissionais, ou do grau de complexidade das intervenções, sempre 

que necessário e a situação o exija, a escola recorre a entidades externas, através da elaboração 

de concursos que são pagos pelo orçamento.  

Com o objetivo de garantir a limpeza e a manutenção das salas de aulas e outros espaços 

físicos é feito um plano de limpeza assegurado pelo pessoal não docente, de acordo com o seu 

horário de serviço.  

Relativamente à satisfação, pelo pessoal docente, pela gestão das instalações e 

equipamentos, 74% indicou que “frequentemente” ou “sempre” a gestão foi adequada às 

necessidade da comunidade escolar. 

Piso inadequado para a 
prática desportiva – asfalto. 

Equipamento desportivo e de lazer 
degradado. 

Duches degradados e sem água 
quente. 

Instalações sanitárias degradadas. Cablagem desprotegida. 

Instalações sanitárias 
degradadas. 

Piso degradado. 
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Foi solicitado aos Diretores de Instalações uma pequena reflexão de balanço do quadriénio 

e das principais necessidades, de recursos ou organizacionais. 

Na área da Física e Química (FQ), o Diretor de Instalações (DI), mencionou que só em 2020 

e 2021 foi possível adquirir todo o material que o grupo disciplinar de FQ solicitou, incluindo 

aquele que se encontrava em lista de anos anteriores, que devido a limitações orçamentais não 

foi possível adquirir. Nos anos anteriores a 2020, apenas foi possível adquirir material para a 

escola através de financiamentos europeus, em que só era permitido adquirir material que não 

fosse de desgaste rápido. 

Segundo a responsável pela coordenação dos serviços audiovisuais, o serviço conseguiu 

gerir e promover, dentro do possível, a utilização dos seus recursos colaborando sempre que 

solicitado com todos os elementos da comunidade educativa. Destacou a mais-valia do 

empenho, dedicação e disponibilidade demonstrados por parte da técnica deste serviço, o 

permitiu não só uma melhor manutenção dos meios existentes assim como uma melhor dinâmica 

na gestão, no planeamento e na organização das tarefas e materiais. Informou que neste 

quadriénio houve um acréscimo de utilização dos meios audiovisuais suportado com a aquisição 

de novos materiais, assim como a reparação e manutenção dos equipamentos existentes. Das 

principais dificuldades sentidas mencionou: as avarias e fadiga dos equipamentos; a utilização 

incorreta do material; a simultaneidade de eventos; a insuficiência de material face às 

necessidades apresentadas. Apontou algumas necessidades de material, como colunas de som 

para as diversas salas de aula; carrinhos para transporte de material (computadores, 

equipamento de som); coluna portátil Bluetooth; mesa de mistura de som (pequena, com poucos 

canais). 

22,9%

50,0%

24,3%

A gestão das instalações, espaços e 
equipamentos é adequada às necessidades da 

comunidade educativa

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre
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Relativamente ao parque de informática, a Coordenadora Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC), mencionou que a escola e a SRECT têm realizado um investimento 

significativo ao nível da Informática, o que tem permitido que as salas de informática tivessem 

uma atualização constante ao nível dos recursos disponíveis, tanto no hardware como no 

software. Contudo, apesar desta atualização, existem lacunas ao nível de algum software 

específico, face às aprendizagens patentes nos programas, uma vez que não foi possível adquirir 

nada nestes últimos anos.  

A Coordenadora TIC, referiu que o investimento da escola, através da aquisição de portáteis, 

tem vindo a facilitar o acesso da comunidade escolar aos equipamentos informáticos, mas ainda 

existe a necessidade de uma melhor sala de trabalho, para os docentes e para os alunos. A 

escola tem realizado estudos a esse nível, mas a falta de espaços e as limitações de orçamento 

condicionam muito. Nas melhorias de equipamentos, salientou a instalação de projetores de 

vídeo em todas as salas, o acesso à Internet na grande maioria das salas e os painéis interativos 

que a escola já adquiriu, o que tem permitido também maximizar a utilização das TIC nas 

atividades letivas. 

O Diretor de Instalações de Educação Visual e Educação Tecnológica, destacou que as salas 

afetas a estas disciplinas tiveram obras de restauro do pavimento e colocação de azulejos junto 

das pias de lavagem de materiais, que estavam a provocar a passagem de humidade para os 

armários. Ao nível do equipamento, foram adquiridas novas  ferramentas e máquinas  de modo 

a satisfazer as necessidades apontadas pelo grupo disciplinar de Educação Tecnológica.  Nos 

últimos anos do quadriénio, foram adquiridos diversos materiais para a realização de projetos 

curriculares e também 3 escadas para facilitar a arrumação nas prateleiras das estantes nas 

arrecadações. 
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4. PROCESSOS 

 

4.1. Serviço Educativo 

OFERTA EDUCATIVA/FORMATIVA 

O serviço educativo da GZ presenteia o seu público-alvo com uma vasta oferta educativa e 

está organizado em dois regimes: diurno e noturno.  

No regime diurno e ao longo deste quadriénio a oferta Educativa/Formativa sofreu alterações 

relativamente ao quadriénio anterior. O grande objetivo deste quadriénio foi melhorar os aspetos 

relacionados com a Educação para todos (Inclusão) e implementar o Modelo de Flexibilidade e 

Autonomia Curricular (FAC) (Decreto-Lei n.º 55/2018, adaptado à Região pelo Decreto 

Legislativo Regional n.º 11/2020/M de 29 de julho). Tendo este pressuposto como objetivo, a 

oferta Educativa/Formativa foi-se alterando ao longo do quadriénio. Assim, no ano letivo 2018-

2019, e no 2.º Ciclo, a escola facultou os Cursos do Ensino Básico Geral (D.L. N.º 55/2018), 

Currículos Específicos Individuais (menor de 15 anos) e uma turma de Percurso Curricular 

Alternativo (PCA), apenas no 6.º ano de escolaridade. 

No 3.º Ciclo, a oferta consistiu nos Cursos do Ensino Básico Geral (D.L. N.º 55/2018), 

Currículos Específicos Individuais (maior de 15 anos) e duas turmas de PCA, (uma no 8.º ano e 

outra no 9.º ano de escolaridade). 

No Secundário, os Cursos Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias e Científico-

Humanístico de Línguas e Humanidades do 10º ano de escolaridade foi aplicado o Modelo FAC 

(D.L. N.º 55/2018). Os restantes anos letivos do Ensino Regular (11.º e 12.º anos) mantiveram o 

modelo anterior nos Cursos Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias e Científico-

Humanístico de Línguas e Humanidades. 

Nos anos subsequentes o Modelo FAC foi sendo introduzido nos letivos seguintes sendo que 

atualmente a Escola, e relativamente ao Ensino Regular, oferece apenas Cursos do Ensino 

Básico Geral e/ou Artístico vinculados ao D.L. N.º 55/2018. 

Ainda no regime diurno e relativamente ao Ensino Profissional, ao longo do quadriénio a 

oferta Educativa/Formativa tem sido distribuída pelos seguintes Cursos Profissionais: Técnico/a 

de Turismo, Técnico/a de Restaurante/Bar, Técnico/a de Multimédia; Técnico/a de Desporto, 

Técnico/a de Comercial, Técnico/a de Apoio à Gestão Desportiva e de Técnicas de Restauração 

e Bebidas. 

Também no Ensino Secundário, e de fase única, foi oferecida a opção do Curso de Educação 

e Formação – Técnico de Multimédia – Tipo 6. 
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No regime noturno foram diversas as tipologias dos Cursos de Educação e Formação de 

Adultos (Cursos EFA) abertas na nossa escola: Nível Básico e Nível 1 – Tipo B2, com 

equiparação ao 2º Ciclo e Nível Básico e Nível 2 – Tipo B3, com equiparação ao 3º Ciclo, ambos 

de fase única; Nível Secundário e Habilitação Escolar-S, Tipos A, B, C com dupla certificação. 

Estes cursos organizam-se numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida, em percursos 

de formação definidos a partir de um diagnóstico inicial avaliativo, efetuado pelos elementos da 

Coordenação dos cursos EFA, e no desenvolvimento de uma formação centrada em processos 

reflexivos e de aquisição de competências. 

Questionados os alunos sobre a oferta formativa da GZ, 47% dos alunos concordam, ou 

concordam totalmente, que a Escola oferece cursos dentro das suas áreas de preferência, 78% 

refere que teve a possibilidade de escolher o curso que frequenta, 46% admite que as disciplinas 

que fazem parte do seu currículo são adequadas aos seus objetivos e apenas 32% concordam, 

ou concordam totalmente, que a Escola oferece diferentes atividades extracurriculares quase a 

mesma percentagem daqueles que discordam, ou discordam totalmente. 

 

Fonte: Avaliação Interna – Questionários aos alunos 2022 – março 2022 

 

OUTROS SERVIÇOS 

A Escola disponibiliza um SPO com intervenção nas seguintes áreas: Apoio psicológico e 

psicopedagógico; Desenvolvimento Vocacional e Apoio ao desenvolvimento do sistema de 

relações da Comunidade Educativa. O projeto de Saúde Mental denominado “O Meu Mundo 

Interno”, é um projeto Multidisciplinar e conta com a participação da psicóloga da Escola, com 

17,2%

35,5%

16,1%

7,5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

A Escola oferece cursos dentro das minhas áreas de
preferência

Tive a possibilidade de escolher o curso que frequento

As disciplinas que fazem parte do meu currículo são
adequadas aos meus objetivos

A Escola oferece diferentes atividades extracurriculares

Na tua opinião, relativamente à oferta formativa: 

Concordo totalmente Concordo Não discordo nem concordo Discordo Discordo totalmente
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um professor de Artes Visuais e com uma professora de Informática. Tem por objetivo 

desenvolver atividades de intervenção junto da Comunidade Escolar. 

Outro tipo de intervenções desenvolvidas pelo SPO ao longo deste quadriénio foram: ações 

de sensibilização sobre o bullying, gravidez na adolescência, violência no namoro, 

comportamentos autolesivos e prevenção no âmbito do VIH/SIDA. 

É ainda do campo de ação do SPO, prestar acompanhamento direto aos alunos, avaliação 

psicológica, acompanhamento à família e consultoria aos diretores de turma/tutores. O 

acompanhamento indireto é feito em articulação com Serviços Externos e da Comunidade, 

nomeadamente através da colaboração com a Equipa Multidisciplinar/Intervenção Pedagógico 

de apoio aos Tribunais, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), entre outros. 

Na fase de confinamento devido ao COVID-19, o SPO manteve os acompanhamentos 

individuais e de grupo online, as consultorias com as famílias e docentes e a articulação com os 

Serviços Externos da Comunidade supracitados. 

 

A escola providencia também uma Biblioteca que disponibiliza serviços de aprendizagem, 

livros e recursos informáticos que permitem a todos os membros da comunidade escolar 

desenvolver competências propiciadoras de novas formas de interagir e comunicar. No 

quadriénio 2014-2018 a Biblioteca contou com uma média de 2582 utilizadores e 1233 consultas 

a documentos diversos e 2021 recorreram ao empréstimo domiciliário. Neste quadriénio (2018-

2022) a Biblioteca obteve uma média 2464 utilizadores e 1435 consultas. Foram também 

efetuados, em média, cerca de 1663 empréstimos domiciliários. De referir que a Biblioteca 

contribuiu com a disponibilização de parte do seu espaço para a realização de apoios 

pedagógicos bem como para a realização de palestras e exposições. 

 

4.2. Aprendizagem 

MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR 

Com base na análise feita pela Escola, sobre o seu papel de instituição educadora, foi 

desenvolvido o Projeto de Promoção do Sucesso Escolar (PPSE) dos alunos - que articula o 

retratado nos Decretos-Lei 54 e 55, de 6 de abril, e no Perfil do Aluno à saída da escolaridade 

obrigatória com o presente Projeto Educativo de Escola (2018-2022) - visa promover de 

pedagogias ativas e aprendizagens significativas e melhorar o sucesso escolar dos alunos, 

através da implementação de estratégias de trabalho cooperativo entre docentes, entre docentes 

e discentes e entre discentes.  
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O PPSE conta com duas horas quinzenais onde toda a equipa de professores se encontra 

para planificar os objetivos a alcançar, definir estratégias, preparar atividades, aplicá-las em 

ambiente de aprendizagem, recolher e partilhar os resultados, refletir sobre os mesmos e avaliar 

o desempenho. Promove, ainda, a construção de projetos de turma, o trabalho de grupo, o 

trabalho interdisciplinar e transdisciplinar ao longo do ano, com recurso a uma orientação direta 

através de professores tutores. Das práticas deste projeto (que se iniciou no ano letivo 2020-

2021) já é possível verificar-se melhorias em alguns dos indicadores estratégicos e 

metodológicos, nomeadamente o trabalho em equipa que abordamos no ponto 4.4. Cultural 

Organizacional, deste relatório.  

Ainda visando o sucesso dos alunos e como medida de prevenção ao insucesso e abandono 

escolar, a Escola, tendo em conta a precaridade social e económica que muitos deles 

experienciam no seu dia-a-dia, faculta o acesso a apoios pedagógicos, por forma a minimizar as 

dificuldades na aquisição de aprendizagens. Estes apoios são concedidos a todos e quaisquer 

alunos que necessitem de apoio na aquisição de conhecimento em uma, ou mais disciplinas, em 

que manifeste dificuldade. No entanto, são os alunos com “NEE” que frequentam com maior 

assiduidade os apoios pedagógicos, embora a Escola também ofereça aos restantes alunos as 

Salas de Estudo, sendo que estas são de caráter facultativo. 

Para estes alunos, e de acordo com as especificidades das suas problemáticas, são aplicadas 

práticas educativas diferenciadas delineadas de acordo com as medidas de suporte à 

aprendizagem e à Inclusão emanadas pelos docentes do Departamento da Educação Especial. 

Neste quadriénio houve uma média de 172 alunos com “NEE” distribuídos pelas diferentes 

modalidades e Ciclos de Ensino, como podemos observar em 3.1. Alunos. A principal 

problemática apresentada por estes alunos (62%) foi nas dificuldades acentuadas ao nível do 

funcionamento intelectual, 3.1. Alunos, gráfico as “Principais problemáticas – NEE” 

 

Os apoios pedagógicos verificam-se maioritariamente nas disciplinas onde ocorre maior 

insucesso, nomeadamente Matemática, Português e Inglês e, sempre que possível este tipo de 

apoio é ministrado pelo(s) professor(es) da(s) disciplina(s) em causa. 

Os apoios pedagógicos foram ministrados a uma média de 327 alunos, dos quais em média 

46% (151) eram alunos com “NEE". Verificou-se uma descida de alunos que recorreram à “Sala 

de Estudo” relativamente ao que se verificou no relatório anterior. Contrariamente, o número de 

alunos com “NEE” que recorrerem ao apoio pedagógico aumentou de 136 para uma média de 

151 alunos por ano letivo, neste quadriénio. Nos gráficos que se seguem não diferenciamos os 

alunos com “NEE” dos sem “NEE”. Apenas pretendemos mostrar o número de alunos e de 
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tempos que a Escola através dos seus docentes, permite que os seus alunos possam usufruir e 

melhorar as suas aprendizagens e caminhar para o seu sucesso escolar. 

 
Fonte: Avaliação Interna – Plataforma Place e tabelas de registo 

 
Fonte: Avaliação Interna – Plataforma Place e tabelas de registo 

 

 

Fonte: Avaliação Interna – Plataforma Place e tabelas de registo  
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Uma outra medida de promoção do sucesso escolar prende-se com a atribuição de Prémios 

de Mérito da GZ que vêm dar seguimento ao disposto no Estatuto do Aluno e Ética Escolar da 

Região Autónoma da Madeira.  

No ano letivo 2018-2019 a distribuição de prémios de mérito contava com as seguintes 

categorias: Quadro de Excelência; Quadro de Honra; Quadro de Assiduidade e Distinção por 

Atitudes e Valores. Após análise verificamos que relativamente à última categoria não houve, 

neste ano letivo, qualquer atribuição. No que concerne aos restantes quadros a distribuição 

encontra-se no gráfico abaixo ilustrado. 

 

Fonte: Relatórios Coordenadoras de Ciclo 

 

Neste quadriénio houve uma reformulação nos prémios de mérito e estes passaram a 

contemplar cinco categorias: Cooperação, Cidadania, Área (Expressões, Línguas, Ciências 

Humanas e Sociais, Ciências Exatas, da Natureza e Tecnologias), Académico global, 

Superação. Estas alterações pretendem tornar notório, junto da comunidade educativa, o 

reconhecimento dos alunos que, não obstante o número de faltas justificadas, em cada ciclo de 

escolaridade, preencham um ou mais dos seguintes requisitos: 

a) Manifestem um nível exemplar de cooperação com o outro; 

b) Desenvolvam iniciativas ou ações de reconhecida relevância social; 

c) Produzam trabalhos académicos de excelência ou realizem atividades curriculares ou de 

enriquecimento curricular de relevância; 

d) Revelem atitudes exemplares de superação das suas dificuldades; 

e) Alcancem excelentes resultados escolares. 
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Assim, e de acordo com as novas diretrizes para atribuição de Prémios de Mérito, temos a 

seguinte atribuição de prémios (cuja quantificação podem observar nos gráficos abaixo 

ilustrados): o Prémio de Mérito Área atribuídos aos alunos que se evidenciaram com um 

desempenho excecional numa determinada área do conhecimento; o Prémio de Mérito 

Académico Global que distinguiu os alunos que revelaram um desempenho académico de 

excelência no aproveitamento global; o Prémio de Mérito Cidadania veio que reconhece o 

trabalho dos alunos no que se refere ao desenvolvimento de atividades relacionadas com o 

contexto escolar, em ações em prol da comunidade educativa e/ou da sociedade, evidenciando 

elevado sentido cívico e espírito solidário; o Prémio de Mérito Superação que visa reconhecer 

o mérito dos alunos que tendo passado por alguma adversidade significativa, de vária ordem, 

conseguiram transitar de ano com sucesso a todas as disciplinas, tendo em conta a situação de 

partida relativamente à Assiduidade, ao Comportamento e Aproveitamento. De referir que o único 

prémio que não foi atribuído foi o Prémio de Mérito Cooperação cujo objetivo é reconhecer os 

alunos que tenham manifestado, na sala de aula ou junto da comunidade, um nível exemplar de 

cooperação com o(s) outro(s). Ora, tendo em conta que nos anos letivos 2019-2021 a maior para 

das aulas foram online, devido ao confinamento, muito dificilmente este prémio seria atribuído. 

  

  

Fonte: Relatórios Coordenadores de Ciclo 
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Estes prémios visam valorizar o mérito dos alunos, criar hábitos de estudo, minimizar as 

dificuldades de aprendizagem e combater o absentismo e abandono escolar. 

 

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

Para além das medidas de promoção do sucesso escolar acima descritas, a Escola está 

munida de alguns mecanismos que visão minimizar possíveis situações de risco e de insucesso 

escolar através de projetos cujo objetivo visa a promoção da melhoria dos resultados escolares 

e do comportamento dos alunos.  

Assim, o Projeto Séc. XXI, através dos diversos projetos que engloba, procura implementar 

estratégias de aprendizagem significativa, possibilitar ao aluno a participação criativa, potenciar 

a diferença como motor de aprendizagem e transformação social, consolidar o sentido de 

pertença e de identidade a uma organização/comunidade, valorizar a importância do diálogo 

intercultural e promover uma cultura de cidadania corresponsabilizada e sustentável. No Gráfico 

que se segue, podemos observar o número de projetos nas turmas entre 2018 e 2021.  

 

Fonte: Coordenador Projeto XXI 

Alguns projetos devido à sua especificidade não foram concretizados, ou tiveram fraca 

participação, nos anos letivos 2019-2020 e 2020-2021, devido ao confinamento.  

O projeto “Para Além da Matemática” (PAM) também contribuiu para o sucesso escolar dos 

alunos e destina-se aos discentes dos diferentes ciclos de ensino. O projeto elabora/sugere 

atividades a implementar, em contexto de sala de aula, ambientes inovadores de aprendizagem, 

ajuda na reorganização das salas de aula de modo a facultar uma visão menos convencional do 
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ensino da Matemática, promove o trabalho colaborativo/cooperativo e o espírito de interajuda 

entre os docentes. Nos relatórios do PAM, não figuram quantos intervenientes participaram nas 

diversas iniciativas que o projeto desenvolveu, algo a melhorar no futuro. 

O Projeto Eco-Escolas, no âmbito do desenvolvimento e cidadania, tem desenvolvido um 

trabalho, ao nível da sensibilização, educação e postura dos alunos e da comunidade, em geral, 

perante o nosso Planeta. Este projeto envolve toda a comunidade escolar, nomeadamente todas 

as turmas do 2º e 3º Ciclos, a maioria das turmas do Secundário e a Unidade de Ensino 

Especializado. Também conta com a colaboração de todos auxiliares de educação, dois 

jardineiros e um técnico de manutenção.  

No gráfico seguinte podemos observar o número e participantes neste tipo de atividades. 

 

Fonte: Departamento Eco-Escolas 

De referir que houve uma diminuição do número de atividades nos anos de confinamento, no 

entanto, não foi significativa dada a natureza de trabalhos que podem ser desenvolvidos em 

redor das temáticas que abrangem este projeto. 

A Escola também oferece os projetos +SaúdeGZarco e Educação Alimentar cujo objetivo 

consiste em promover uma maior sensibilização e diminuir a iliteracia nas diferentes áreas da 

saúde. Estes projetos envolveram uma média de 154 alunos distribuídos pelas 12 atividades e 

englobaram, dependendo da atividade, todas as turmas dos regimes diurno e noturno. No 

entanto, destaca-se um maior envolvimento por parte das turmas dos 2.º e 3.º Ciclos. Para além 

das 12 atividades promovidas junto dos alunos, foi realizada uma ação de esclarecimento sobre 

a “Vacinação contra a COVID-19” dirigida aos professores.  
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Fonte: Relatório de atividades dos projetos +SaúdeGZarco e Educação Alimentar 

De referir que os dados do gráfico anterior se referem apenas ao ano letivo 2020-2021 pois 

os anteriores relatórios não eram quantitativos e, consequentemente de impossível tratamento 

estatístico. 

Ainda com o propósito de diminuir e prevenir o risco de insucesso e o abandono escolar dos 

nossos alunos, para além dos projetos a decorrer na escola por iniciativa da SRECT, a GZ, dada 

a especificidade dos seus estudantes, desenvolveu com sucesso o projeto Altamente.come que 

objetiva promover o sucesso escolar e educativo. As metodologias adotadas pelo projeto visam 

fomentar modalidades de orientação dos alunos e promover a prática de atitudes e 

comportamentos positivos, através da implementação de um programa de Tutoria destinado aos 

alunos em risco, assim como à sensibilização e aproximação das respetivas famílias.  

Estes alunos auferem de um atendimento personalizado com um professor Tutor que trabalha 

cooperativamente com a equipa do projeto e com SPO e serviços sociais. Usufrui de sessões de 

apoio académico, sessões de acompanhamento psicológico e atividades extracurriculares de 

oferta da escola.  

O projeto engloba uma vertente de integração/socialização e acompanhamento aos alunos 

de 5.º ano, recém-chegados à escola, assim como de apresentação da escola aos alunos do 

primeiro ciclo, das escolas da área geográfica, através de uma equipa de alunos denominados 

Tutores Juniores.  

Assim, e neste quadriénio houve uma média de 107 alunos referenciados, dos quais, em 

média, 60 alunos (56%) usufruíram de algum tipo de acompanhamento por um tutor.  
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Fonte: Relatórios Projeto Altamente.come 

 

De referir que os dados de 2021-2022 se reportam apenas ao primeiro Semestre, razão pela 

qual não são apresentados dados sobre o número de alunos que transitaram de ano, como 

podemos ver no gráfico seguinte. 

 

Fonte: Relatórios Projeto Altamente.come 

 

Fazendo uma análise aos resultados da ação da tutoria junto destes alunos, no que respeita 

ao aproveitamento daqueles que se mantiveram até final do ano letivo, verifica-se esta foi muito 

satisfatória.  
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Fonte: Relatórios Projeto Altamente.come  

 

Os alunos que apresentam problemas de assiduidade e comportamento de gravidade diversa 

são em número reduzido. No entanto, e fazendo uma referência ao relatório do projeto 

Altamente.come, “o absentismo destes alunos está associado, na generalidade, a problemáticas 

de índole familiar, social e económica, que afetam substancialmente o seu desenvolvimento 

psicológico, afetivo e as suas competências sociais, repercutindo-se nas suas ações em meio 

escolar”, nomeadamente no comportamento. 

De uma análise efetuada às informações enviadas pelos tutores, constatou-se que as 

principais problemáticas apresentadas pelos alunos foram: desinteresse/desmotivação e baixa 

autoestima, dificuldades no cumprimento de regras, falta de atenção/concentração e, ainda, falta 

de métodos de estudo e organização.  

O projeto Equipa de Intervenção Pedagógica tem por objetivo primordial delinear um conjunto 

de estratégias de forma a contribuir para a diminuição de comportamentos disruptivos na escola 

e redução do abandono escolar. Este projeto é desenvolvido por uma equipa multidisciplinar e 

em conjunto com o Conselho Executivo, e conta com duas linhas principais de atuação. Engloba, 

por um lado, uma orientação no sentido do desenvolvimento de competências nos alunos e 

pais/EE com um propósito proactivo e preventivo e, por outro lado, procura que a escola, as 

instituições governamentais e não-governamentais e as associações de cariz social, contribuam 

com uma resposta aos alunos que se encontram numa situação de insucesso escolar e social 

(ver 5.3. Ambiente escolar).  

A avaliação da aprendizagem processa-se de diversas formas. Relativamente aos projetos, 

apoios pedagógicos e salas de estudo, regra geral, esta é feita com base na observação direta; 
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nos resultados académicos; sínteses semestrais que relatam a evolução dos discentes; consulta 

e aplicação de questionários e respetivo feedback aos diretores de turma. No que concerne à 

avaliação em contexto de sala de aula, esta é feita através da avaliação formativa, sumativa, 

autoavaliação e heteroavaliação. De facto, quando inquiridos os alunos responderam em 

consonância com o descrito nos relatórios dos Coordenadores de Departamento.  

Como podemos observar no gráfico seguinte, de acordo com os discentes, 64% revelam que 

os seus professores praticam “Sempre” ou “Frequentemente” uma avaliação formativa; 61% 

avaliação sumativa; 67% autoavaliação e 43% heteroavaliação. 

 

Fonte: Avaliação Interna – Questionários aos Alunos 2022 – março 2022 

Ainda em relação à aprendizagem, 45% dos alunos referem que os seus professores 

conversam com eles sobre as suas dificuldades e 54% asseveram estes estabelecem novas 

estratégias de trabalho assentes na autoavaliação que os alunos fizeram, objetivando o seu 

sucesso escolar. 
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Fonte: Avaliação Interna – Questionários aos alunos 2022 – março 2022 

 No relatório anterior a referência à avaliação formativa nos relatórios dos coordenadores de 

departamento curricular era meramente residual, pelo que embora não tenhamos valores 

estatísticos para comparar, podemos arriscar dizer que neste quadriénio houve um aumento 

significativo de docentes a dar uma maior relevância à avaliação formativa e respetivo feedback 

e/ou reforço positivo. Cerca de 97% dos professores admitem valorizar os resultados da 

avaliação formativa como forma de reforço positivo.  

 

Fonte: Relatórios dos Coordenadores de Departamento Curricular - julho de 2021 e Avaliação Interna – Questionários aos 

docentes 2022 – março 2022 

Esta mudança será reflexo de múltiplos fatores, a saber, o PPSE, a Flexibilidade e Autonomia 

Curricular e a formação aleada a estes temas providenciada pelo plano de formação aos 

docentes. 
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a avaliação sumativa final, verifica-se pelo 

questionário aos docentes que 90% destes 

aplicam sempre os critérios de avaliação 

definidos em grupo disciplinar. 

 

Fonte: Avaliação Interna – Questionários aos docentes 2022 – março 2022 
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Questionando os alunos, no que concerne à aplicação de diferentes instrumentos de 

avaliação, os mais aplicados são: o teste de avaliação; a questão aula e as atividades práticas, 

já que ocorrem “frequentemente” ou “sempre” em 72%, 71% e 64%, respetivamente. 

Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos Alunos 2022, março de 2022 

Relativamente aos pais, a sua perceção da aplicação de instrumentos de avaliação que 

ocorrem “Sempre” ou “Quase sempre” são, principalmente, o teste de avaliação (89% dos pais 

/EE inquiridos), a questão aula (78%) e as atividades práticas (73%). 

 

Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos Pais/EE 2022, março de 2022 

Concluindo, e tendo em conta as respostas dos alunos e dos pais/EE, os instrumentos mais 

utilizados pelos professores para avaliar os alunos continuam a ser os testes, as questões-aula 

e atividades práticas. 
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4.3. Ensino  

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

Com a implementação da Autonomia e Gestão Curricular, mais concretamente com a entrada 

em vigor do Decreto-Lei n.º 55/2018, adaptado à Região pelo Decreto Legislativo Regional n.º 

11/2020/M de 29 de julho, foram criados os princípios e as normas sobre Educação Inclusiva e 

tipificou metodologias de diferenciação pedagógica.  Este novo enquadramento normativo levou 

a escola a criar a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), estrutura que 

apoia os conselhos de turma na identificação das barreiras à aprendizagem com que o aluno se 

confronta, propondo estratégias para as ultrapassar, o que implica alterações na práticas 

pedagógicas, de modo a assegurar que cada aluno tenha acesso ao currículo e às 

Aprendizagens Essenciais de cada disciplina, potenciando em todos e em cada um o 

desenvolvimento do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Uma outra estrutura organizacional, por iniciativa da escola, que visa alterar as práticas 

pedagógicas, é o Projeto Promoção do Sucesso Escolar (PPSE - ver em 4.2. Aprendizagem - 

Medidas de Promoção do Sucesso Escolar) que tem, entre outros objetivos, integrar no(s)  

projeto(s)  de turma  as  componentes  curriculares  das  diferentes  disciplinas,  as Aprendizagens 

Essenciais para o ciclo e o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, numa visão de 

ciclo e não apenas de ano, e sempre que necessário e pertinente, pela flexibilização do currículo 

das disciplinas. 

A partir do ano letivo 2019-2020, a escola reforçou a aposta nas metodologias digitais devido 

à situação pandémica, nomeadamente na utilização de tecnologias de E@D. 

No primeiro ano de confinamento, 2019-2020, a escola proporcionou ações de formação aos 

docentes através plataforma Zoom no sentido de fazer chegar a formação e os recursos 

necessários para o plano de E@D. Posteriormente, no ano 2020-2021, a escola criou a estrutura 

Ferramentas Digitais GZ para apoio à formação e implementação metodologias digitais. 

Neste contexto, foram criadas contas no Google Workspace for Education para todos os 

alunos e professores e a escola adotou a plataforma Classroom como forma de gestão da 

comunicação e de conteúdos. Sendo assim, uniformizou-se a ferramenta de comunicação 

síncrona, o Google Meet, e de forma assíncrona as ferramentas integradas no Classroom, por 

exemplo, a Stream e a Drive. Este avanço na aplicação de apps no E@D permitiu a alteração 

das práticas pedagógicas, com a generalização da utilização de apps no ensino presencial. 

Também as reuniões de CT passaram a realizar-se de forma síncrona, sob a orientação do 

DT, através do Google Meet, de 15 em 15 dias, nas turmas inseridas no PPSE, para estabelecer 
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formas de atuação na sala de aula, bem como a planificação e acompanhamento do projeto de 

turma.  

De forma a aferir as competências digitais e a integração dos alunos e professores nas 

metodologias digitais do E@D, foram realizados dois inquéritos aos professores (maio de 2020 

e março de 2021). 

Relativamente ao último inquérito do E@D, março de 2021, foi aferido que a 

comunicação/interação com os alunos teve como principal ferramenta, na comunicação 

síncrona, o Google Meet (97% dos inquiridos) e na comunicação assíncrona (85%), a área de 

“Trabalhos da turma” do Google Classroom. 

 

 

Fonte: Avaliação Interna – Inquéritos aos professores E@D e aspetos da reorganização da escola, março 2021. 

Relativamente à implementação pela escola da conta Google Workspace for Education (conta 

Gmail específica e recursos associados como Classroom), 94% concordou que houve melhoria 

na comunicação/interação com os alunos. 

 

Fonte: Avaliação Interna – Inquéritos aos professores E@D e aspetos da reorganização da escola, março 2021. 

A principal ferramenta na comunicação síncrona 

 

A principal ferramenta utilizada na comunicação assíncrona 

 

“A utilização pela escola da conta Google G-Suite Educação (conta gmail específica e 

recursos associados como Classroom) permitiu melhorar a comunicação/interação 

com os alunos.” 

 

Não concordo 1 <-----------------------> 4 Concordo totalmente 
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Comparativamente ao período de confinamento do ano letivo anterior, 94% dos docentes 

concordam com a afirmação que as suas competências tecnológicas melhoraram e 80% acham 

que as competências tecnológicas dos alunos apresentaram avanços, no entanto, só 21% dos 

docentes concordam totalmente. 

 

Fonte: Avaliação Interna – Inquéritos aos professores E@D e aspetos da reorganização da escola, março 2021. 

Apesar desta melhoria, relativamente ao primeiro confinamento, 28% dos docentes indicaram 

que a “A ausência de interação, estímulo e apoio presencial do professor” como uma das 

principais dificuldades que os alunos apresentaram no E@D. 

 

Fonte: Avaliação Interna – Inquéritos aos professores E@D e aspetos da reorganização da escola, março 2021. 

Pelo inquérito aos alunos, estes indicaram como principais dificuldades no E@D as 

“Saudades dos amigos” (65% dos alunos inquiridos), a “Falta de interação, estímulo e o apoio 

presencial dos professores” (54%) e as “Dificuldade em gerir/conciliar o horário das aulas 

síncronas com os trabalhos solicitados” (54%). Constata-se que em ambos, discente e docentes, 

a “Falta de interação, estímulo e o apoio presencial dos professores” é apontada como uma das 

principais dificuldades com o E@D. 
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Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos alunos 2022, março de 2022 

No inquérito aos pais/EE, estes apontaram como principais dificuldades no E@D as 

“Saudades dos amigos” (62% dos pais/EE inquiridos), a “Falta de interação, estímulo e o apoio 

presencial dos professores” (49%) e as “Falta de interesse no processo ensino/aprendizagem” 

(51%). Constata-se que a “Falta de interação, estímulo e o apoio presencial dos professores” é 

novamente apontada como uma das principais dificuldades com o E@D. 

 

Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos pais/EE 2022, março de 2022 

Outra situação que levou à alteração das práticas pedagógicas, foi a participação no Projeto 

Manuais Digitais, a partir do ano letivo 2019-2020, com o 5.º ano, atingindo em 2021-2022, o 6.º 

e o 7.º anos e uma turma do 10.º ano. A escola foi pioneira na RAM deste projeto no ensino 

secundário.  

29,9%

53,5%

46,5%

13,0%

20,1%

18,8%

53,5%

64,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Dificuldade em utilizar os recursos digitais

Falta de interação, estímulo e o apoio presencial dos professores

Falta de interesse no processo de ensino/aprendizagem

Falta de computador/smartphone/tablet

Falta de internet ou internet limitada

De partilhar os recursos com outros elementos da tua família

Dificuldade em gerir/conciliar o horário das aulas síncronas com…

Saudades dos meus amigos

Durante a pandemia, e devido ao confinamento, o teu ensino passou a ser à distância. Das 
afirmações que se seguem, indica as três principais dificuldades com que te deparaste durante o 
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As principais dificuldades na implementação deste projeto foram técnicas, ao nível de 

infraestrutura de rede, que não estava a dar resposta às solicitações de banda de internet. 

Contudo esta dificuldade foi superada ao longo do ano 2021-2022. Necessariamente ainda 

deverão ser ultrapassadas as dificuldades com os processos de atribuição e recolha dos 

equipamentos: muito morosos e desgastantes para a equipa dos Manuais Digitais. Também em 

resultado deste projeto, melhoraram as condições na sala de aula com a instalação de projetores 

multimédia. 

Em termos mais específicos, os grupos disciplinares, no seu relatório anual, tiveram de 

responder a um questionário que, entre outros aspetos, abordou as metodologias/práticas 

pedagógicas mais utilizadas no ponto: “As principais práticas experimentais / metodologias ativas 

no processo ensino-aprendizagem realizadas pelos grupos disciplinares.” 

Nos relatórios de 2020-2021 dos Coordenadores dos Departamentos Curriculares, o último 

que foi analisado pela equipa, os grupos disciplinares deram mais ênfase às seguintes  

metodologias/práticas: “Projetos de Trabalho” (86% dos grupos disciplinares), “Atividades 

Diferenciadas” (62%) e “Investigação, resolução de problemas e desafios” (57%). 

 

Fonte: Relatórios dos Coordenadores de Departamento Curricular - julho de 2021. 

Contudo existe alguma diferenciação ao nível de cada departamento curricular. Os grupos 

disciplinares do Departamento de Línguas indicam, nas principais práticas experimentais / 

metodologias ativas, a “Aula Invertida” (80% dos grupos disciplinares) e no Departamento de 

Ciências Sociais, os grupos disciplinares destacam as “Apresentações e debates” (75%). 
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Fonte: relatórios dos Coordenadores de Departamento Curricular - julho de 2021. 

Contudo através da aferição direta aos docentes, sobre a prática pedagógica, identificou-se 

algumas discrepâncias em relação aos relatórios dos coordenadores dos departamentos 

curriculares. Embora as três principais práticas pedagógicas realizadas pelos grupos 

disciplinares também sejam das principais indicadas nas respostas do questionário dos 

docentes, na “utilização das TIC”, por exemplo, 76% dos professores indicaram que as utilizam 

frequentemente ou quase sempre, mas nos relatórios dos coordenadores não aparece como 

uma prática usual dos grupos disciplinares. Apenas, aproximadamente, 9% dos grupos 

disciplinares indicaram como uma das principais práticas. Uma das hipóteses para eliminar estas 

discrepâncias, é o preenchimento de itens do relatório dos delegados pela aplicação de um 

formulário aos docentes.  

 

Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos Docentes 2022, março de 2022 

Ao nível da utilização das TIC, os docentes indicaram que utilizam frequentemente ou quase 

sempre para a “Partilha de informação e/ou documentação” (84% dos docentes), o “Trabalho 

autónomo do aluno” (72%) e “Aceder às plataformas educativas digitais (Escola Virtual, Aula 
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Digital, Khan Academy,…)” (62%). Estranhamente, a utilização das “APP's (Quizizz, Padlet, 

Canva, Mentimeter,…)” têm a pior taxa de penetração na prática pedagógica (68% dos docentes 

nunca utilizam, quase nunca ou às vezes). Interessa aqui manter uma oferta formativa, no âmbito 

da escola, sobre a utilização das apps, mas numa de perspetiva de efetiva operacionalização 

das competências adquiridas na formação e de partilha no âmbito da planificação da curricular 

do grupo disciplinar. 

 

Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos Docentes 2022, março de 2022 

Ao nível da utilização de meios audiovisuais, os docentes indicaram que utilizam 

frequentemente ou quase sempre a internet como recurso audiovisual (75% dos docentes), o 

projetor multimédia (74%) e o computador (72%). 

 

Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos Docentes 2022, março de 2022 
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Na aplicação do questionário aos alunos, março de 2022, no que concerne à realização de 

atividades educativas, 58% dos discentes apontam o manual como um recurso frequentemente 

utilizado, seguido da utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (33%). 

 

Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos Alunos 2022, março de 2022 

Relativamente às expectativas dos pais/EE na qualidade do ensino, 78% “Concordam ou 

Concordam totalmente” que uma das prioridades deve ser a melhoria do ensino e outra, a 

melhoria do empenho dos alunos (92% “Concordam ou Concordam totalmente”). 

 
 Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos pais/EE 2022, março de 2022 
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Relativamente à planificação, e de acordo com os relatórios dos Coordenadores dos 

Departamentos Curriculares, averiguou-se que os diferentes grupos disciplinares promoveram a 

planificação da gestão letiva das disciplinas visando a operacionalização das aprendizagens 

essenciais. Esta foi cumprida globalmente por quase todos os grupos disciplinares, observando-

se apenas, e pontualmente, o não cumprimento da mesma. 

Verificou-se também que os docentes, na generalidade, e segundo o inquérito aplicado, 

planificaram atividades para o PAE, de acordo com os objetivos estratégicos do PEE (92% dos 

docentes inquiridos) e desenvolveram estratégias de diferenciação pedagógica prevendo as 

medidas de suporte à aprendizagem e inclusão (94%). 

  
Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos Docentes 2022, março de 2022 

A articulação curricular pressupõe a coordenação pedagógica, sistemática e efetiva, nos 

órgãos e estruturas intermédias. Na nossa escola, nomeadamente nos departamentos 

curriculares/grupos disciplinares e com o trabalho cooperativo entre docentes, tem-se dados 

passos para a dinamização da interdisciplinaridade o que se repercute com a criação de 

Domínios de Autonomia Curricular (DAC), no âmbito dos CT.  

Também no âmbito do CT, têm-se dinamizado a transdisciplinaridade através de projetos 

relacionados com a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e dinamizado situações de 

multidisciplinaridade pela articulação de conteúdos entre duas ou mais disciplinas. 

De acordo com o inquérito aplicado, 90% dos docentes inquiridos participaram em atividades 

transdisciplinares no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, 99% envolveram-se 

em atividades multidisciplinares na articulação de conteúdos entre duas ou mais disciplinas e 

97% contribuíram para o desenvolvimento de atividades de articulação curricular e 

interdisciplinaridade. 
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Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos Docentes 2022, março de 2022 

 

Questionando os alunos sobre as suas oportunidades de influenciarem a prática educativa, 

57% dos alunos indicaram que “sempre” ou “frequentemente” os seus professores deram 

oportunidade para refletirem sobre as aulas e as atividades realizadas, 52% mencionaram que 

as sugestões dos alunos foram “sempre” ou “frequentemente” aceites pelos seus professores, 

51% apontaram que “sempre” ou “frequentemente” os professores criaram atividades para os 

ajudarem a ultrapassar as suas dificuldades (diferenciação pedagógica) e 43% referiram que 

“sempre” ou “frequentemente” puderam comentar as  aulas e a forma de ensinar. Relativamente 

a este ponto, e segundo os dados do inquérito aos alunos, é a oportunidade de comentar as 

aulas e a forma de ensinar que maior “investimento” deverá ser realizado por parte dos docentes: 

29% dos alunos indicaram que “nunca” ou “raramente” têm oportunidade para tal. 
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Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos Alunos 2022, março de 2022 

Questionando os alunos, no que concerne à realização de atividades educativas realizadas 

fora das aulas, 62% dos discentes referiram que o estudo diário ocorre “raramente” ou “às vezes” 

e que o estudo na véspera das fichas de avaliação foi realizado “sempre” ou “frequentemente” 

por apenas 38% dos alunos. Se juntamos estes dois parâmetros, podemos inferir que o empenho 

dos alunos no seu estudo, em casa, tem de ser melhorado. Esta situação torna-se mais 

preocupante já que a grande maioria não frequenta qualquer tipo de apoio/explicação: 55% dos 

alunos inquiridos “nunca” ou “raramente” frequentou pelo menos um apoio da Sala de Estudo; 

78% não têm apoio pedagógico especializado; 81% nunca frequentou explicações. 

 

Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos Alunos 2022, março de 2022 
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No inquérito aos pais/EE, também no que concerne à realização de atividades educativas 

realizadas fora das aulas, foi obtido o mesmo padrão de respostas que os educandos, nos 

diferentes itens. 

 

Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos EE 2022, março de 2022 
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Como instrumentos de monitorização e avaliação do ensino destacam-se a aferição do 
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RESULTADOS), discussão do impacto da aplicação de diferentes ferramentas de avaliação; a 

análise do cumprimento das planificações; a avaliação da operacionalidade das 
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aprendizagens, especialmente direcionadas para as disciplinas e/ou anos de escolaridade com 

maior taxa de insucesso. 
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“sempre”, só é referida por 42% dos docentes, provavelmente em resultado de um descarte de 

responsabilidade dos docentes que não têm disciplinas sujeitas a provas externas. 

  

 

Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos docentes 2022, março de 2022 
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“Analisa a estrutura dos testes ou de outros instrumentos de avaliação” (94% “quase sempre” ou 

“sempre”) e “Cria medidas destinadas a melhorar as aprendizagens nas disciplinas ou anos de 

escolaridade com maior insucesso” (90% “quase sempre” ou “sempre”). 
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Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos docentes 2022, março de 2022 

 

 

 

 

 

7,6%

25,0%

65,3%

Cria medidas destinadas a melhorar as 
aprendizagens nas disciplinas ou anos de 

escolaridade com maior insucesso

Nunca Quase nunca Às vezes
Quase sempre Sempre



 

69 

4.4. Cultura Organizacional 

TRABALHO EM EQUIPA 

Relativamente a este ponto iremos debruçar-nos sobre as componentes “Trabalho em equipa” 

e a “Comunicação interna”.  Na componente “Trabalho em equipa” analisamos o trabalho 

cooperativo; o trabalho interdisciplinar e a cooperação entre docentes de diferentes níveis.  

No que concerne ao trabalho cooperativo entre docentes e, de acordo com os relatórios dos 

Coordenadores de Departamento Curricular, a articulação vertical entre os diferentes anos de 

escolaridade da disciplina não é mencionada. Já a articulação horizontal (48%) e a 

interdisciplinaridade (52%) são, de acordo com os mesmos relatórios, praticadas nos grupos 

disciplinares.  

 

Fonte: Relatórios dos Coordenadores de Departamento Curricular - julho de 2021 

De facto, quando questionados sobre esta temática, 76% dos docentes confirma que o 

Coordenador de Departamento Curricular/Pedagógico dos Cursos EFA para além das funções de 

supervisão, promove a transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade, a colaboração/cooperação 

entre docentes, acompanha os colegas nas suas práticas pedagógicas, ou seja, é um promotor 

do trabalho em equipa, como podemos observar no gráfico seguinte. 
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Sobres estes referentes, quando questionados, cerca de 38% professores afirmam que “Quase 

sempre” trabalham cooperativamente com os docentes de diferentes níveis de ensino da mesma 

área disciplinar (articulação vertical) e 31% fazem-no “Sempre”. Contudo, existe uma faixa ainda 

considerável de docentes que refere praticá-la apenas “Às vezes” (24%) e 8% refere que não 

existe, ou quase não existe, cooperação entre os docentes dos diferentes níveis. 

  

Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos Docentes 2022, março de 2022 

Ainda em relação ao trabalho cooperativo, entre os docentes dos CT, verificou-se 58% dos 

inquiridos praticam este tipo de trabalho “Sempre” e 33% “Quase sempre”. Estes valores mostram 

uma melhoria acentuada em relação ao relatório anterior pois, as opiniões manifestadas no 

questionário de então, mostraram que apenas 41% trabalhava “quase sempre” em cooperação e 

30% apenas o fazia “Às vezes”.  

O trabalho interdisciplinar entre docentes ocorre no planeamento de atividades trabalhadas em 

sede de CT no que se refere à organização de visitas de estudo; ao desenvolvimento de projetos 

escolhidos pela turma no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento; ao 

desenvolvimento de atividades do Projeto Eco-Escolas. 

 
Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos Docentes 2022, março de 2022 
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Relativamente às atividades de carácter multidisciplinar, em que se articulam os conteúdos de 

duas ou mais disciplinas, apenas 43% refere que o faz “Sempre” (15%) ou “Quase sempre” (28%), 

mais de 50% dos professores fazem-no apenas “Às vezes”. No que concerne à realização de 

atividades de articulação curricular e interdisciplinaridade, 46% refere que realiza este tipo de 

atividades “Sempre” (19%) ou “Quase sempre” (27%) e a maioria refere que “Às vezes” prepara 

atividades deste tipo.  

Em relação à transdisciplinaridade no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, 

apenas 40% respondeu que realiza atividades deste tipo, com 13% a afirmar que o faz “Sempre” 

e 26% “Quase sempre”. Uma vez mais, a maioria dos inquiridos (51%) referiu que apenas “Às 

vezes” realiza atividades transdisciplinares. 

De referir ainda que de acordo com o relatório dos Coordenadores de Departamento Curricular, 

o tipo de articulação curricular que os grupos disciplinares deram mais enfoque foi a 

interdisciplinaridade (52%). 

Verificamos também que existe trabalho de cooperação da equipa pedagógica nas reuniões 

semanais do CT, numa dinâmica de colaboração entre os pares, onde são partilhados os avanços 

e as fraquezas da turma e onde são definidas estratégias, soluções e calendarização da 

implementação de estratégias e práticas pedagógicas a adotar, com o objetivo de superar as 

dificuldades sentidas. Aliás, quando a EAE monitorizou a aplicabilidade da semestralidade, foi 

possível constatar a importância que os docentes atribuíram à contribuição das reuniões 

pedagógicas quinzenais dos CT, nomeadamente como espaços privilegiados: para a discussão 

da prática pedagógica; para a partilha de novas metodologias de ensino; para promover a reflexão 

sobre as necessidades e os anseios dos alunos; para aferir mais facilmente os progressos 

alcançados pelos alunos. 

Ainda referindo a mesma monitorização, e no que concerne à prática da interdisciplinaridade, 

os docentes referem que esta permite: desenvolver um trabalho na dimensão horizontal 

estabelecendo a interação dos conhecimentos com as outras áreas/disciplinas; práticas que 

desenham, tecem e alinhavam a verticalidade e a horizontalidade da matriz curricular; adquirir 

conhecimento das interfaces das disciplinas e as possíveis inter-relações; criar novos saberes de 

forma relacional e contextual; a prática da interdisciplinaridade;  interagir cooperativamente  e/ou 

colaborativamente.  

Apesar dos dados refletidos nos relatórios e questionários supracitados, relativamente ao 

Trabalho em Equipa, e de acordo com a Presidente do CE, “O trabalho em equipa nos CT, 

depende muito da formação dos docentes do próprio CT. Enquanto em alguns CT o trabalho é 

profícuo e vantajoso, noutros ainda está dificultado pois alguns professores têm uma visão muito 

tradicional do ensino. Consequentemente, não trabalham devidamente a transdisciplinaridade e a 
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cooperação entre os pares e entre os alunos. É uma questão de formação e torna-se necessário 

continuar a dar enfoque na formação dos docentes, sendo, porém, difícil devido à falta de meios 

disponíveis”. 

Concluindo, houve uma melhoria na componente Trabalho em Equipa neste quadriénio e uma 

acentuada referência do mesmo nos relatórios do diversos Departamentos, em comparação com 

o relatório anterior. Esta melhoria advém de vários fatores: pela natureza da FAC (D.L. N.º 

55/2018), pelo PPSE do Aluno abraçado pela Escola, pela formação proporcionada pelo plano 

anual de formação, ao longo de dois anos letivos e pela sensibilização da Equipa de Autoavaliação 

da Escola junto dos Coordenadores de Departamento, no sentido de estes transmitirem aos seus 

Delegados Disciplinares a importância de registar nos relatórios anuais, nas respetivas 

atas/sumários, todo o tipo de Trabalho em Equipa efetuado.  

Relativamente à Cultura Organizacional da GZ, no ano letivo de 2019-2020 a Escola abraçou 

o repto lançado pela SRECT e a título de experiência piloto, implementou a organização dos anos 

letivos em semestres. A fim de averiguar se este tipo de organização deveria continuar a SRECT, 

antes de terminar o referido ano letivo, solicitou à Escola que se pronunciasse sobre a 

continuidade deste modelo. Assim, tornou-se necessário monitorizar a receção que esta nova 

organização escolar obteve por parte dos alunos, dos seus pais/EE e dos docentes. Os resultados 

obtidos, por todos os intervenientes foram positivos (e podem ser consultados aqui) pelo que se 

deu continuidade à semestralidade. 

A Cultura Organizacional da GZ também sofreu outras alterações que se prenderam com a 

nova organização da matriz curricular. Assim, e de acordo com a síntese do pedagógico de 12 de 

junho de 2019, no ponto refente à preparação do ano letivo seguinte, foram tratados e aprovados, 

em reunião de Delegados Disciplinares, os assuntos que se seguem:  

A organização da matriz/curricular onde se optou pela manutenção da organização, em tempos 

de 45 minutos, para o ano letivo de 2019/2020; análise e aprovação da proposta de matrizes gerais 

por níveis e ciclos (proposta do Conselho Executivo elaborada a partir do determinado em reunião 

de delegados). 

Matrizes Curriculares apresentadas para o 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e para o Ensino 

Secundário – Cursos científico-humanísticos de Ciências e Tecnologias e de Línguas e 

Humanidades; foram implementados momentos de trabalho interdisciplinar (DAC's) em 

consonância com as necessidades / perfis de cada turma; definiu-se a organização por semestres 

das seguintes disciplinas; 2.º ciclo – História e Geografia de Portugal (HGP) / Ciências Naturais 

(CN) e 3.º ciclo – História / Geografia. 

A matriz curricular foi retificada e apresentada na Síntese da Reunião do CP de 17 de julho de 

2020. A proposta para o ano letivo 2020-2021, no 8.º ano, em Língua Estrangeira II, incluiu a 

https://1drv.ms/b/s!Aty15pKalAwXiAAKAMcCOPDkm6Cu?e=rVsDHI
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retificação à carga horária, que passou de 2 para 3 tempos semanais. Ainda nesta reunião, foi 

feita uma apreciação do pedido de revogação da semestralidade da disciplina de História o qual 

não foi aprovado uma vez que os conselheiros do CP não encontraram argumentos que já não 

tivessem sido previamente debatidos e superados, mantendo-se as diretrizes enunciadas na 

reunião de 12 de junho de 2019. As conclusões alcançadas nas reuniões de auscultação dos 

delegados só passaram a constar como «decisões» após a sua formalização em sede de reunião 

do CP. 

Acresce salientar que a EAE não questionou, por lapso (provavelmente não será o único), 

diretamente sobre o grau de satisfação dos docentes relativamente à nova matriz curricular, no 

entanto, os docentes podem sempre referir e deixar em ata nas reuniões do Grupo Disciplinar, 

qual a sua posição em relação a este tema. Também no questionário, a referida equipa deixou um 

espaço livre onde cada docente poderia apresentar três aspetos positivos e três aspetos a 

melhorar. De salientar que neste questionário apenas dois docentes referem nos aspetos a 

melhorar que o modelo de semestralidade das disciplinas de HGP/CN; História/Geografia deverá 

ser repensado. Ainda, e em relação à matriz curricular, este assunto é referido pelos relatórios  

dos Coordenadores dos Departamentos de Ciências Sociais e Humanas e de Ciências Exatas 

e Tecnologias, relativamente à semestralidade das disciplinas de HGP/CN; História/Geografia 

e à carga horária da disciplina de Matemática dos 7.º e 8.º anos, sendo que, segundo a 

Coordenadora, o 8.º ano se mostra o mais problemático. No caso da Filosofia, nas turmas de 

10° ano, curso regular, Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias, devido à diminuição 

de tempos letivos, houve necessidade de algumas adaptações pontuais, maior trabalho dos 

alunos e maior dedicação dos professores construindo diversos materiais, de forma a cumprir 

o programa na totalidade. 

 

COMUNICAÇÃO INTERNA 

A comunicação interna, continua a ser um aspeto a melhorar no próximo quadriénio. De facto, 

várias lacunas surgiram nesta componente ao longo deste quadriénio, a saber: aquando da 

monitorização da semestralidade, a EAE incumbida, pela presidente do CE, aplicou um 

questionário, para apurar a opinião dos docentes, este teve uma fraca participação precisamente 

porque a comunicação interna não funcionou. Estas falhas de comunicação devem ser corrigidas 

através da adoção de procedimentos de comunicação interna mais eficientes, de entre os quais, 

segundo a síntese do CP de 8 de junho de 2020, a manutenção de listas atualizadas de contactos 

por parte das equipas, o envio de informação diretamente aos interessados (mesmo que com 

alguma redundância) e a divulgação das iniciativas na síntese das reuniões do conselho 

pedagógico. 



 

74 

Assim, e de acordo com os dados do questionário, os docentes referem que os instrumentos 

de comunicação que mais utilizam para difundir informação são email (94%), as reuniões (83%) e 

o Classroom (83%). 

 

Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos Docentes 2022, março de 2022 

Em relação aos restantes meios de comunicação existe uma maior diversidade nas respostas, 

sendo que a “Sempre” e “Quase sempre” por vezes não correspondem à maior utilização. É o 

caso da utilização do Site da Escola, Facebook, placard informativo e do telefone cujo somatório 

de respostas “Nunca”, “Quase nunca” e “Às vezes” é superior ao das “Sempre” e “Quase Sempre”. 

 

Fonte: Avaliação Interna - Questionário ao pessoal não docente 2022, março de 2022 
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Em relação ao pessoal não docente, a forma como a comunicação interna ocorre está um 

pouco mais difundida. A resposta “Às vezes” foi a mais destacada e, exceto no que se refere ao 

email que quando adicionamos as respostas “Sempre” e “Quase sempre” o somatório perfaz os 

41%. Assim, podemos deduzir que a comunicação entre os funcionários da Escola ocorre, 

essencialmente, e por ordem decrescente, através de conversas informais, pelo telefone e 

reuniões. 

 

Fonte: Avaliação Interna - Questionário ao pessoal docente e não docente, março de 2022 

 

Relativamente à questão sobre se a circulação da informação, entre a direção e os diversos 

serviços da Escola, esta tornou-se mais eficaz este quadriénio, verificou-se que 77% e 65% do 

pessoal docente e não docente, respetivamente referiu que houve melhoria. 

Estes valores estão de acordo com a Presidente do Conselho Executivo (CE) que quando 

questionada sobre esta questão, referiu, e passamos a citar: “as alternativas implementadas, 

como o envio de informação através do email e/ou de outros meios de informação escrita, 

permitiram chegar a todos. No entanto, continua a haver colegas que não verificam diariamente o 

seu email, e consequentemente, não se apercebem da informação enviada. Por outro lado, tem 

havido um esforço, através do Conselho Pedagógico (CP), em melhor a comunicação passando 

as informações genéricas para as sínteses do CP”. A comunicação interna, segundo a Presidente, 

continua a ser difícil de chegar a uma franja da classe docente. A iliteracia digital que persiste em 

alguns professores, a falta de motivação e capacidade organizativa de verificar o email 

diariamente, faz a diferença.  

Ainda em relação à comunicação, de referir que a maioria dos pais/EE estão satisfeitos com o 

modo como esta ocorre entre eles e os diversos órgãos de gestão e gestão intermédia da escola.  
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Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos pais/EE 2022, março de 2022 

De facto, e observando o gráfico alusivo a esta temática, podemos verificar que no que se 

refere à comunicação entre o DT e os EE o grau de satisfação situa-se entre os 92% e os 88%. 

Já em relação a outros órgãos de gestão o grau de satisfação varia entre os 85% e os 86%. 

No que diz respeito aos alunos, verificamos que tal como os seus pais, a maioria deles (83%) 

recebe informação sobre os diversos aspetos da sua vida escolar através do DT, pelo Google 

Classroom (68%), 67% pelos professores e 60% através de email. De referir que a divulgação de 

informação aos alunos pela Classroom teve início aquando do confinamento devido ao Covid-19, 

bem como o recurso ao email, devido a Escola ter optado por criar um domínio de email para 

todos os elementos e serviços da Escola, com exceção dos assistentes operacionais. 

 
Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos alunos 2022, março de 2022 
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Apesar de ter sido uma das apostas na modernização da comunicação, o site da escola não é 

de todo um canal preferencial para obter informação. Por exemplo, 59% dos alunos inquiridos 

indicaram que “nunca” ou “raramente” utilizaram o site da escola para tomar conhecimento de 

informação importante da vida escolar. Contudo, desde janeiro de 2019 a 12-06-2022 houve quase 

29 mil acessos à área “Alunos Docs”. 

 

Fonte: Principais áreas de acesso no site da escola 

Outro aspeto que não melhorou no site da escola foi a quase nula adesão, de diferentes 

estruturas de gestão intermédia, à dinamização de forma autónoma de uma página no site. 

 

Outra informação que é proporcionada aos alunos está relacionada com a sua avaliação, 

assiduidade, comportamento e com a divulgação dos seus direitos e deveres. Os itens em que os 

discentes mais informação possuem (ou se interessam) é sobre a sua avaliação (75%) e 

comportamento (71%) 

 

Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos alunos 2022, março de 2022 
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Relativamente ao confinamento causado pelo Covid-19, a Escola teve que se reorganizar de 

forma a minimizar os contactos físicos e de fornecer alternativas aos alunos e professores de 

forma a dar continuidade ao processo ensino-aprendizagem à distância. 

Assim, como podemos observar pelos gráficos, quer alunos quer pais/EE concordaram de 

forma significativa com as alterações feitas pela Escola durante a pandemia de modo a reduzir a 

permanência dos alunos no recinto escolar. De salientar que obtivemos resultados idênticos para 

os docentes aquando da realização do relatório sobre a Monitorização do E&D. 

 
Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos alunos 2022, março de 2022 

 
Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos pais/EE 2022, março de 2022 
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grau de concordância com as seguintes medidas:

Discordo totalmente Discordo Não discordo nem concordo Concordo Concordo totalmente

42,8%

40,7%

39,2%

39,7%

34,9%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Os horários de entrada e intervalos desfasados entre os
diferentes ciclos de ensino foram benéficos para a…

A separação das portas de entrada e saída na escola foram
medidas eficientes

A higienização de todos os espaços foram frequentes e bem
organizados

O facto das turmas permanecerem na mesma sala durante
um turno, evitou o contágio da propagação do Covid-19

A utilização pela escola da Google Classroom permitiu
melhorar a comunicação e partilha de conhecimentos entre…

Pais/EE - Durante a pandemia, de modo a reduzir ao máximo a permanência 
dos alunos no recinto escolar, a GZ adotou algumas alterações. Indique o seu 

grau de concordância com as seguintes medidas:

Discordo totalmente Discordo Não discordo nem concordo Concordo Concordo totalmente
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4.5. Cultura Relacional 

RELAÇÃO ESCOLA-ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

A relação desenvolvida entre a escola e os encarregados de educação (EE) efetua-se 

sobretudo através do Diretor de Turma (DT). As formas mais comuns utilizadas para contactar os 

EE são as reuniões, o atendimento individual dentro e fora do horário estabelecido, a caderneta 

do aluno (documento obrigatório aos alunos do 2.º e 3.º Ciclos), as comunicações telefónicas, o 

correio eletrónico e a comunicação por SMS. 

O envolvimento e participação dos pais/EE ocorre se houver incentivo por parte da Escola e 

interesse por parte destes em participar ativamente na vida escolar dos seus educandos. 

Questionados sobre o assunto os professores (62%), responderam que os pais/EE são “Sempre” 

ou “Quase sempre” incentivados a participar na vida da Escola. 

 

Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos pais/EE 2022, março de 2022 

Por outro lado, quando questionamos os pais/EE sobre a sua participação na vida escolar dos 

seus educandos, pudemos aferir que apesar dos pais/EE serem incentivados, de acordo com os 

docentes, a estarem presentes na vida da Escola (vida escolar dos seus discentes, atividades 

desenvolvidas, oferta formativa, etc.), apenas 34% referiu que acompanha regularmente a vida 

escolar dos seus educandos, e, a maioria (66%) acompanha só “Às vezes”, “Quase nunca” ou 

“Nunca”. 

0,0%

4,2%

34,0%

31,3%

30,6%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Nunca

Quase nunca

Às vezes

Quase sempre

Sempre

Os pais/EE são incentivados a participar na vida da 
Escola
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Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos pais/EE 2022, março de 2022 

Prevendo existir um deferencial entre o esforço dos DT em trazer os pais/EE à Escola e aquilo 

que efetivamente acontece, quisemos inquiri sobre a satisfação destes a cerca do papel do DT no 

seu envolvimento e participação na vida da Escola.   De facto, e de acordo com o gráfico seguinte, 

verifica-se que os pais/EE reconhecem que o DT: convoca-os atempadamente e com as 

necessárias informações à sua deslocação à Escola (94%); promove a sua participação no 

processo de ensino-aprendizagem (85%) e a participação das famílias nas atividades da Escola 

(60%). 

 

Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos pais/EE 2022, março de 2022 

No entanto, ainda existem uns “inquietantes” 34% dos professores que referem que apenas 

dão incentivo dado às famílias “Às vezes” e uns expressivos 66% dos pais/EE, apesar do apelo à 

participação e acompanhamento da vida escolar dos seus filhos, fazem-nos “Às vezes”, “Quase 

nunca” ou mesmo “Nunca”. 

1,4%

8,3%

56,3%

29,9%

4,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Nunca

Quase nunca

Às vezes

Quase sempre

Sempre

Os pais/EE acompanham regularmente a vida 
escolar dos seus educandos.

47,1%

39,2%
42,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

O Diretor de Turma promove a
participação dos pais/encarregados

de educação no processo de ensino e
aprendizagem.

As famílias são incentivadas a
participar nas atividades da Escola.

As convocatórias aos
pais/encarregados de educação são

feitas com a antecedência adequada,
com a indicação clara do assunto a

tratar e da hora e local de
atendimento.

Satisfação com o envolvimento e participação

Discordo totalmente Discordo Não discordo nem concordo Concordo Concordo totalmente
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Talvez a Escola pudesse considerar que algumas reuniões/atividades pudessem acontecer em 

horário pós-laboral, sem prejuízo dos docentes envolvidos, ou seja, sem que tenham que cumprir 

mais horas além das previstas para ajudar a cumprir um dos objetivos do PEE.  

Relativamente à informação fornecida aos pais/EE sobre a vida escolar dos seus educandos, 

verificou-se que 89% recebe-a através do DT.  

 

Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos pais/EE 2022, março de 2022 

O email também se revela como um meio de informação muito utilizado entre a Escola e os 

pais/EE, de acordo com 66% dos inquiridos. Podemos ainda afirmar, de acordo com o gráfico 

seguinte, que a comunicação entre a Escola e os pais/EE sobres assuntos relacionados com os 

seus educandos, ocorre com bastante regularidade no que diz respeito à avaliação formativa e 

sumativa, à assiduidade e pontualidade e ao comportamento. 

 

Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos pais/EE 2022, março de 2022 

 

16,9%

69,3%

21,2% 18,5%
10,1%

14,8% 12,2%

40,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Conselho
Executivo
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turma

Professores Alunos Técnicos
auxiliares de

educação

Site da Escola Página do
Facebook da

Escola

Email

Toma conhecimento das informações importantes da vida escolar 
do seu filho/educando pelo(s)

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre

3,7% 5,2% 5,8%

61,4%
54,5% 56,6%
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30,0%
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50,0%

60,0%

70,0%

Avaliação formativa e sumativa Assiduidade e pontualidade Comportamento

A Escola comunica, com frequência, aos 
pais/encarregados de educação os seguintes assuntos 

relacionados com o seu filho/educando:

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre
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A pertinência desta informação e da regularidade com que é divulgada junto dos pais/EE 

prende-se com o perfil dos nossos alunos e com o objetivo de prevenir o insucesso e abandono 

escolar. No entanto, apesar do esforço por parte da Escola em efetuar incentivos e estratégias de 

aproximação para despertar a participação dos pais/EE na vida escolar dos seus educandos, a 

verdade é que estes continuam a não acompanhar e a não participar, como seria desejável, na 

vida escolar dos seus educandos. 

 

PARCERIAS E RECURSOS DA COMUNIDADE ENVOLVENTE 

Relativamente às parcerias, foi desenvolvido um trabalho de aproximação às escolas primárias 

da nossa zona geográfica com três objetivos: minorar os problemas de integração, contribuindo 

para o sucesso dos novos alunos; conquistar mais alunos, contrariando a diminuição demográfica 

e divulgar a qualidade do trabalho da escola com o intuito de cativar uma maior diversidade de 

alunos. Este trabalho foi estendido à escola da Ajuda, e a três instituições particulares (Externato 

Princesa D. Amélia, Externato São João e Escola Maria Eugénia Canavial), trabalho desenvolvido 

pela equipa do projeto Altamente.come, com a cooperação de diversos projetos e grupos 

disciplinares. 

A Escola estabeleceu vários acordos/parcerias para a rentabilização dos espaços no âmbito 

da formação, do Desportivo e das Férias Escolares. Desenvolveu também diversas parcerias, 

nomeadamente, parcerias institucionais; parcerias em contexto de Trabalho; em 

atividades/eventos; no âmbito de atuação dos projetos +SaúdeGZarco, Eco-Escola; Parlamento 

Jovem/Clube de política e do Clube Europeu. O Departamento de Educação Especial também 

desenvolveu, ao longo do quadriénio, diversas parcerias externas de acordo com atividade 

ocupacional dos alunos com medidas adicionais. 

Na procura de soluções inovadoras para melhoria da Escola e das aprendizagens, esta aderiu 

ao Plano Nacional das Artes, cujos princípios educativos assentam no combate à iliteracia cultural 

dos alunos, à inter e transdisciplinaridade das artes e do património, à valorização da cooperação 

e abertura ao meio, com o fortalecimento das relações entre a Escola e as Instituições / 

Associações artísticas, culturais e sociais locais. Esta adesão proporcionará aos alunos novas e 

significativas oportunidades de vivencias culturais e artísticas, para além de conceder uma maior 

visibilidade às atividades dinamizadas pela GZ.  

   

MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

Pela análise dos relatórios do PAE verificamos que a escola mobilizou recursos humanos: os 

alunos, os professores da escola, conferencistas convidados, formadores internos e externos, 

várias instituições regionais e seus representantes, alguns funcionários e pais/EE. No PAE os 
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recursos humanos são os projetos Séc. XXI, Educação Financeira e Para Além da Matemática e 

mobilizam, sobretudo, professores e alunos. 

Os recursos físicos prendem-se com os materiais existentes na escola e ainda outros da 

comunidade como autocarros, material específico trazido pelos elementos externos à escola, 

aquando da realização de conferências e exposições (a título de exemplo, materiais como 

instrumentos musicais, painéis, placards, vestuário). 

As atividades não concretizadas (13%) foram devidamente justificadas na avaliação 

apresentada pelos seus responsáveis, os quais apontam, em 2019-2020, o estado de emergência 

a que a que a Região esteve sujeita. Nos anos letivos seguintes, a não realização prendeu-se com 

a falta de disponibilidade do formador/conferencista/convidado/instituição colaboradora. 

 

Fonte: Relatórios do PAE 

De acordo com os relatórios do PAE, todas as atividades contribuíram, de algum modo, para 

as metas do projeto educativo, verificando-se em muitas a existência de articulação vertical e 

horizontal dos saberes. A qualidade das atividades desenvolvidas refletiu-se num elevado 

interesse e empenho que foi manifestado pelos participantes. O número de pais/EE envolvidos 

não foi referido nos relatórios.  

 

4.6. Liderança, Organização e Gestão Escolar 

VISÃO ESTRATÉGICA E PLANEAMENTO 

A Escola é dotada de uma orientação estratégica para a organização pautada por uma missão 

cujo lema é “Pela promoção do desenvolvimento harmonioso do aluno”; por uma visão que almeja 

por ser uma Escola Aberta à sociedade, dinâmica e multidisciplinar, que abona a igualdade de 

oportunidades e o sucesso dos alunos, de modo equilibrado e harmonioso; por um conjunto de 

valores baseados em princípios orientadores que permeiam o Trabalho, o Respeito, a 

87%

13%

Resultado da análise das atividades do PAE
Média do quadriénio 2018-2022

Realizadas Não realizadas
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Responsabilidade, a Criatividade, o Diálogo, a Justiça, a Solidariedade, a Colaboração, a 

Cooperação, o Compromisso, o Mérito, a Inovação e a Confiança.  

A orientação estratégica da escola está registada nas atas do CCE, no RI, no PEE, no 

documento das linhas definidas para a Missão e no Compromisso do órgão executivo, e faz-se de 

acordo com o PEE de 2018-2022. 

 

EXISTÊNCIA E ADEQUAÇÃO DE UM PLANEAMENTO DA ORGANIZAÇÃO 

Nas atas do CE e do CP determina-se uma estratégia para a escola, a partir dos seus pontos 

fortes e pontos fraco, identificados no Relatório da Equipa de Autoavaliação da Escola.  

 

MODO DE IMPLEMENTAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DO PLANEAMENTO DA ORGANIZAÇÃO    

O CE implementa as linhas estratégicas do PEE com algumas adaptações e reorientações de 

acordo com os planos de melhoria baseados nos pontos fortes e fracos encontrados ao longo dos 

anos; nomeia uma equipa para trabalhar no PEE para o quadriénio 2018-2022, que neste caso é 

a mesma que elabora o Relatório de Autoavaliação da Escola. A monitorização do cumprimento 

do PEE em vigor faz-se através dos diversos órgãos de gestão intermédia. A elaboração do PEE 

de 2018-2022 foi monitorizada pelo CE e pelo CP. 

Na auscultação aos docentes, estes indicaram que o processo de planificação dos órgãos de 

gestão é antecedido da recolha de informação, junto das partes interessadas (68% apontaram 

“sempre” ou “frequentemente”), e 73 % do mesmo grupo de inquiridos, mencionou que o Conselho 

Executivo (CE) promoveu ações de informação sobre decisões que impliquem alterações ou 

mudanças na Escola, “sempre” ou “frequentemente”. 

  

Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos docentes 2022, março de 2022 

 

 

 

8,3%

22,2%

37,5%

30,6%

O processo de planificação e as estratégias de 
atuação, desenvolvidas pelos Órgãos de Gestão, são 

antecedidos da recolha de informação junto das 
partes interessadas, de forma a fundamentar as 

decisões tomadas.

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre

21,5%

29,8%

43,1%

O CE promove ações de informação sobre 

decisões que impliquem alterações ou 
mudanças na Escola

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre
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GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

O CE dá seguimento aos critérios que estão definidos em Regulamento Interno (RI), no que se 

refere à distribuição de serviço docente, depois de discutidos e aprovados em CP. A distribuição 

de serviço faz-se: 

- em conjunto com os delegados das disciplinas; 

- ajustando alguma situação de pormenor ao nível dos horários distribuídos, de acordo com o 

estabelecido no RI. 

A constituição das turmas é feita de acordo com o estabelecido no RI. 

 

A equipa do Departamento de Formação ausculta todos os grupos disciplinares, e restante 

comunidade educativa, pessoal docente e não docente, no sentido de construir o plano de 

formação da escola. Este plano, apresentado e aprovado em CP, vai ao encontro das linhas 

estratégicas do PEE e consequentemente das reais necessidades do pessoal docente e não 

docente. Nas suas atividades, além do da gestão das candidaturas das atividades formativas, para 

validação, na plataforma Interagir, o Departamento de Formação divulgou por correio eletrónico, 

tanto as atividades formativas internas como a oferta formativa enviada por entidades externas e 

as apresentadas na Plataforma Interagir, principalmente as de acordo com a auscultação 

efetuada. O relatório final do plano de formação identifica as ações promovidas bem como as que, 

por falta de recursos ou outras situações imprevistas, não se concretizaram e é apresentado e 

integrado no relatório do PAE.  

Relativamente aos dados dos relatórios deste departamento, de 2018-2019 a 2020-2021, das 

95 atividades formativas, realizaram-se 71, o que equivale a um grau de execução de 75%. A não 

realização das atividades teve como principais justificações a indisponibilidade do formador, a 

reestruturação das formações ou as limitações impostas pela pandemia. 

Concretização das atividades formativas 

Formandos Ações de formação 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Pessoal 
Docente 

Previstas/Realizadas 15 15 11 

Previstas/Canceladas 6 6 4 

Não previstas/Realizadas 4 2 8 

Não previstas/Canceladas 0 2 0 

Total de docentes 230 246 220 

 

Pessoal Não 
Docente 

Previstas/Realizadas 0 1 3 

Previstas/Canceladas 1 1 1 

 

Discentes 
Previstas/Realizadas 4 3 3 

Previstas/Canceladas 0 2 0 
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Não previstas/Realizadas 1 0 0 

Não previstas/Canceladas 0 0 0 

 

EE 

Previstas/Realizadas 0 0 1 

Previstas/Canceladas 0 1 0 

Fonte: Relatório Anual do Departamento de Formação 

As atividades formativas, de acordo com as dimensões do PEE, contemplaram um número 

alargado de atividades, gerais e específicas, e com maior peso na dimensão do PEE “Sucesso 

escolar e qualidade de aprendizagem” (79% da atividade formativa). Contudo, para os 

Encarregados de Educação e Pessoal Não Docente, a atividade formativa incidiu sobre a 

dimensão “Promover as boas práticas – Saber ser e saber estar”. 

Formação concretizada por dimensões do PEE 

Formandos Dimensões do PEE 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Total 

Pessoal 
Docente 

Sucesso escolar e qualidade 
de aprendizagem 

15 15 17 47 

Promover as boas práticas – 
Saber ser e saber estar 

1 1 2 4 

Trabalho em equipa e 
comunicação interna 

3 1 0 4 

Pessoal Não 
Docente 

Promover as boas práticas – 
Saber ser e saber estar 

0 1 3 4 

Discentes 

Sucesso escolar e qualidade 
de aprendizagem 

3 3 3 9 

Promover as boas práticas – 
Saber ser e saber estar 

2 0 0 2 

EE 
Promover as boas práticas – 
Saber ser e saber estar 

0 0 1 1 

Fonte: Relatório Anual do Departamento de Formação 

Dos docentes inquiridos, 83% indicam que “frequentemente” ou “sempre” o CP tem um plano 

de formação que tem em conta, não só as necessidades da Escola, mas também as necessidades 

e expetativas dos docentes. 

 

Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos docentes 2022, março de 2022 

13,9%

31,2%

52,1%

O Conselho Pedagógico (CP) elabora e aprova o plano de 
formação e de atualização do pessoal docente, tendo em conta 

não só as necessidades da Escola, mas também as necessidades e 
expetativas dos docentes.

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre
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De um modo geral, os formandos e os formadores apontaram como principal aspeto negativo 

a fraca ligação à Internet (problema resolvido durante o ano letivo 2021-2022) e os formandos 

destacaram como principais aspetos positivos a aplicabilidade dos conteúdos na prática letiva e o 

ritmo do desenvolvimento das ações formativas. 

A Avaliação de Desempenho Docente (ADD) está definida por termos legais e é coordenada, 

organizada e monitorizada pela Secção de Avaliação de Desempenho Docente (SADD), nos 

termos definidos por lei. São feitas reuniões com os avaliadores internos para esclarecimento de 

todas as dúvidas, com vista a um bom trabalho de avaliação.  

Foram elaborados manuais de orientações/procedimentos da ADD e a calendarização do 

processo da ADD, que são atualizados todos os anos escolares. Todos os documentos de suporte 

aos processos avaliativos são aprovados no CP, divulgados com as respetivas orientações nas 

sínteses informativas do CP e disponibilizados na página da SADD no site da escola. 

 

Fonte: Página da SADD no sítio da escola 

 

Apesar das melhorias dos diversos documentos neste último quadriénio e da reunião da SADD 

com os avaliadores internos, de forma a uniformizar a atuação destes, existe uma dificuldade de 

aferição dos Parâmetros de Avaliação devido a uma estrutura ainda muito aberta do relatório de 

ADD e uma elevada carga de subjetividade do relatório, o que pode levar a diferentes 

interpretações pelos avaliadores internos. 
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MOTIVAÇÃO DOS PROFESSORES 

A valorização das estruturas intermédias, o reforço positivo do trabalho desenvolvido pelos 

diversos departamentos e pelas equipas de apoio e assessoria ao CE são formas de motivação 

dos profissionais. Outras formas de valorização praticadas são: a apresentação de 

agradecimentos no CP, destacando o trabalho e empenho das equipas de trabalho; a nomeação 

é, também, uma forma de confiança e de continuidade das mais-valias da escola. Estas 

informações são registadas nas atas do CE e do CP. 

De referir que os 72 % dos docentes reconhecem que, “sempre” ou “frequentemente”, o CE 

reconhece e valoriza o trabalho desempenhado pelos docentes. 

 
Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos docentes 2022, março de 2022 

Dos inquiridos, 83% afirmam que, “sempre” ou “frequentemente”, os delegados/mediadores 

promovem a integração e orientação dos professores recém colocados, o que constitui um fator 

motivacional para os novos colegas. 

 
Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos docentes 2022, março de 2022 

4,2%

21,5%

33,3%

38,9%

O Conselho Executivo (CE) reconhece e valoriza o trabalho 
desempenhado pelos docentes

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre

16,0%

25,0%57,6%

Os Delegados/Mediadores dos Cursos EFA 
integram e orientam os novos professores na sua 

equipa e no trabalho a desenvolver

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre
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A gestão de conflitos, no que respeita aos docentes, é feita de modo informal com diálogos e 

alertas para a mudança de algumas práticas do ponto de vista pessoal. As situações mais graves, 

embora pontuais, além dos diálogos informais, são resolvidas pela presidente do CE, de acordo 

com o previsto no RI, e registadas em ata do CE, a fim de fundamentar e justificar a alteração da 

distribuição de serviço dos docentes envolvidos neste tipo de situações.  

A grande maioria dos docentes, 73%, indicam que o CE, “frequentemente” ou “sempre”, a 

ajuda a eliminar conflitos e contribui para a melhoria das relações interpessoais. 

 

Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos docentes 2022, março de 2022 

 

Também de modo informal, o diretor de turma e o presidente do conselho executivo dialogam 

com os alunos e, sempre que necessário, com os pais, quando o conflito se estabelece entre 

professor-aluno. 

 Em relação ao pessoal não docente, é adotada a estratégia de contactos informais tentando 

resolver cada situação. Nos casos mais graves, o procedimento segue os termos da legislação 

em vigor.  

 

AUTOAVALIAÇÃO, RESPONSABILIZAÇÃO E MELHORIA 

A partir dos estudos/levantamentos realizados e dos resultados obtidos, são sugeridos às 

estruturas de gestão intermédia a definição de planos de melhorias visando a mudanças de 

estratégias de atuação. Por exemplo, a organização de planos de formação através da equipa de 

formação, do coordenador TIC e da equipa Ferramentas Digitais GZ, procura-se dar resposta às 

dificuldades dos professores em termos de tecnologias de informação e comunicação.  

 

3,5%

22,2%

35,4%

37,5%

O CE ajuda a eliminar conflitos e contribui para 
a melhoria das relações interpessoais

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre
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A nível dos resultados escolares dos alunos, o envolvimento e participação dos vários atores 

na autoavaliação e no desenvolvimento de planos de melhoria realiza-se com as seguintes ações: 

- Reflexão no CP, nos diversos departamentos e nos grupos disciplinares sobre os resultados 

da avaliação interna e externa da escola;  

- Solicitação aos grupos disciplinares de estratégias de melhorias para ultrapassar os 

resultados menos positivos, com definição de estratégias de mudança de práticas pedagógicas; 

- Reuniões dos coordenadores dos departamentos curriculares e dos delegados para definição 

de estratégias comuns de intervenção e de um programa de propostas; 

- Reuniões de conselhos de turma com o propósito de definir estratégias comuns de trabalho; 

-Criação de apoios pedagógicos para as disciplinas com maiores dificuldades em termos de 

resultados escolares, de salas de estudo, de melhores condições de trabalho, equipamentos 

pedagógicos, manuais escolares e outros materiais, de acordo com as linhas definidas no PEE.  

O CE tem consciência de que algumas das propostas sugeridas pelos grupos disciplinares não 

são viáveis, por exigências legais, como por exemplo, atribuir mais tempos letivos a disciplinas 

com maus resultados ou aumentar os apoios em horários de alunos já demasiado sobcarregados. 

Deve-se tentar homogeneizar as propostas e as expectativas da comunidade educativa, de modo 

a abranger toda a escola e os interesses dos alunos. A falta de mais recursos pedagógicos deve-

se à inexistência de verbas orçamentais. 

Os vários atores da escola são responsabilizados pelos resultados obtidos, de acordo com as 

funções que desempenham e das competências dos órgãos a que pertencem, tendo por base as 

metas definidas no PEE. Quando não se atingem as metas aprovadas pelos órgãos competentes, 

dever-se-á fundamentar e justificar os resultados obtidos e apresentar estratégias para ultrapassar 

as dificuldades detetadas. 

No questionário aos docentes, 85% apontaram que o CP, “frequentemente” ou “sempre”, 

acompanha e monitoriza a situação escolar dos alunos. 

 
Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos docentes 2022, março de 2022 

12,5%

36,8%

48,6%

O CP acompanha e monitoriza de forma regular e 
sistemática a situação escolar dos alunos. 

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre
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IMPACTO DA AUTOAVALIAÇÃO NO PLANEAMENTO, NA ORGANIZAÇÃO E PRÁTICAS 

A autoavaliação implica uma alteração de planeamento nos mais diversos processos da vida 

escolar. Neste sentido, a Equipa promoveu: 

- reuniões com diversas equipas/grupos de trabalho com o objetivo de encontrar formas de 

agilizar vários procedimentos;  

- discussão sobre os critérios de avaliação das componentes que deveria constar nos diversos 

relatórios da atividade docente;  

-elaboração de documentos para extração da informação necessária aos diversos relatórios;  

-reconstrução do modelo do relatório do coordenador de departamento e do delegado 

disciplinar;  

-recolha de dados do CT;  

-recolha de documentos de informação e apoio, de acordo com o RCAE;  

-identificação de áreas de autoavaliação dos domínios do RCAE;  

-elaboração de questionários, para diferentes situações (ex. impacto do E@D, aferição sobre 

medidas tomadas face à entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 55/2018), respetiva recolha e 

tratamento da informação;  

-análise estatística e documental de diversas fontes e compilação da informação adquirida ao 

longo do ciclo de gestão. 

A partir do relatório de autoavaliação da escola, será possível construir o PEE e definir planos 

com sugestões de intervenção. 

No inquérito aplicado à classe docente, 73% “concordam totalmente” ou “concordam” que a 

“Equipa de Autoavaliação da Escola contribuiu para o desenvolvimento do processo de melhoria 

e de autorregulação da Escola”. 

 

Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos docentes 2022, março de 2022 

24,3%

44,4%

28,5%

A Equipa de Autoavaliação da Escola contribuiu para o 
desenvolvimento do processo de melhoria e de autorregulação 

da Escola

Discordo totalmente Discordo
Não discordo nem concordo Concordo
Concordo totalmente
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4.7. Projeto Educativo e Identidade 

IDENTIDADE E SENTIDO DE PERTENÇA COM A ESCOLA 

Com a entrada da Autoavaliação das Escolas em vigor, cujo relatório deverá seguir o RCAE, 

tornou-se necessário criar e reestruturar alguns documentos estruturantes da organização e 

gestão da Escola. Esta remodelação estruturante contou com a participação e empenho de todos 

os intervenientes ligados aos planos/projetos acima referidos, numa clara identificação destes com 

a missão e identidade da Escola. 

Com o intuito de verificar se este sentido de pertença, participação e empenho era mais do que 

um “feeling” sentido pela EAE, colocamos a questão aos docentes e cerca de 70% responderam 

que a cultura, valores, missão e a prática da escola estão na base da sua motivação profissional. 

 

Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos docentes 2022, março de 2022 

 

COERÊNCIA ENTRE A REALIDADE DA ESCOLA E O QUE ESTÁ PROPOSTO NO PEE 

O projeto educativo 2018-2022 apresenta a realidade da escola e os princípios e valores que 

vão ao encontro da missão da mesma e da sua melhoria. Assim, verifica-se uma preocupação 

pelos Princípios: da qualidade do ensino e aprendizagem; da cidadania, da participação e do 

desenvolvimento; da inclusão e do pluralismo; da cooperação e da abertura ao meio envolvente; 

do saber ser, do saber estar e do saber fazer; da igualdade equitativa de oportunidades; da 

corresponsabilidade e do trabalho em equipa; do respeito à vida e aos direitos humanos básicos; 

do desenvolvimento e bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação e pelos Valores: trabalho, respeito, responsabilidade, 

criatividade, diálogo, justiça, solidariedade, colaboração, cooperação, compromisso, mérito, 

inovação e confiança. Os princípios e valores manifestam-se claramente no PAE e nos projetos 

desenvolvidos.  

9,0%

18,8%

35,4%

34,7%

A cultura, os valores, a missão e a prática da Escola 
contribuem para a sua motivação profissional (PEE)

Discordo totalmente Discordo Não discordo nem concordo

Concordo Concordo totalmente
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A GZ apresenta uma grande diversidade de atividades e projetos. No geral, o conjunto dos 

projetos/atividades abrangem os três ciclos de escolaridade, assim como os outros níveis de 

ensino, a saber os cursos profissionais, PCA, CEF e Cursos EFA. As temáticas são inúmeras 

(teatro alimentação, canto coral, semanas temáticas, leitura, escrita, matemática, línguas 

estrangeiras, saúde, cidadania, atividades desportivas, palestras, segurança e prevenção, 

ambiente e ecologia, jardinagem, sexualidade, civismo, palestras com temáticas variadas, 

exposições, visitas de estudo, comemorações de datas festivas, cultura e arte, internet, 

informática, música, educação especial, cinema, formação, entre outras…) o que revela uma 

preocupação de ir ao encontro de uma escola heterogénea, com uma realidade própria. 

Todos os projetos desenvolvidos na Escola estão articulados com as áreas de intervenção do 

PEE e estabeleceram metas as quais foram atingidas ao longo do quadriénio. O mesmo podemos 

dizer das atividades do PAE que estão alinhadas e com os objetivos do PEE, contribuindo para o 

reforço dos princípios, valores e missão da escola, desenvolvendo um maior sentido de pertença 

quer nos alunos quer nos professores. 

Todos os documentos orientadores da Escola estão articulados com as áreas de intervenção 

do PEE. No Regulamento Interno há uma incidência na transposição da legislação, sendo difícil 

inferir o seu enquadramento à luz do PEE; o PAE constrói-se com base no PEE e nas áreas de 

intervenção e o PEE, por sua vez, é redigido de acordo com as conclusões retiradas do RAE. 

Relativamente às metas estabelecidas para os objetivos do PEE, de referir que estas foram 

sendo abordadas ao longo deste relatório. 

Relativamente ao papel do CE na concretização do PEE, 90% dos docentes indicam que este 

órgão, “frequentemente” ou “sempre”, proporciona os meios adequados para a concretização do 

PEE. 

 

Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos docentes 2022, março de 2022 

8,3%

39,6%

50,7%

O CE proporciona, no âmbito da sua competência, os meios 
adequados para a concretização do PEE

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre
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5. RESULTADOS 

5.1. Classificações  

No que diz respeito à avaliação do ensino regular, os resultados obtidos pelos alunos de 2.º, 

3.º.ciclos e secundário, nos últimos três anos letivos, de 2018-2019 a 2020-2021, traduzem-se, 

geralmente, em níveis de transição superiores às metas estabelecidas no PEE em vigor: 

Atingir a transição/conclusão: 
-90% dos alunos do 5.º ano; 
-90% dos alunos do 6.º ano; 
-85% dos alunos do 7.º ano; 
-85% dos alunos do 8.º ano; 
-85% dos alunos do 9º ano; 
-80% dos alunos do 10º ano; 
-85% dos alunos do 11º ano; 
-70% dos alunos do 12º ano.  

Obs.: 

- 85% no 5.º ano, 80% no 6.º ano, 80% no 7.º, 8.º e 9.º anos, 75% no 10.º ano e 80% no 11.º ano, em 2018-2019 e 2019-2020. 

-Taxa de transição/conclusão – Relação percentual entre o número de alunos que, no final de um ano letivo, obtêm aproveitamento (podendo 

transitar para o ano de escolaridade seguinte) e o número de alunos matriculados, nesse ano letivo. Usa-se a designação “taxa de conclusão” 

quando se refere ao aproveitamento no fim do nível de ensino, ou seja, no 9.º e nos 12.º anos. 

 

 
Fontes: Tabelas da coordenação de ciclo, base de dados do Place e Observatório do Sistema Educativo da Região 

Autónoma da Madeira (OSERAM). 
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Comparando a taxa de transição média, por ano de escolaridade, no ensino regular, verificada 

nos últimos três anos, com as da RAM (média dos anos 2018-2019 a 2019-2020), quatro dos oito 

anos de escolaridade apresentam taxas superiores às da RAM.   

Nos PCA, dados só até 2019-2020 (último ano com este tipo de modalidade de ensino), a 

média da taxa de transição/conclusão é superior à definida no PEE, com exceção do 7.º ano: 

“Conseguir, pelo menos, a transição/conclusão de 65 % dos alunos dos PCA do 5.º, 6.º e 7.º anos 

de escolaridade e 75% no 8.º e 9º anos de escolaridade.” 

 

Fonte: Base de dados do Place . 
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Nas modalidades profissionalizantes, no regime diurno, Cursos  Profissionais, o sucesso 

escolar é superior à média  da RAM (média dos anos 2018-2019 a 2019-2020), nos três dos anos 

de curso.  

 

Fontes: Base de dados do Place e Observatório do Sistema Educativo da Região Autónoma da Madeira (OSERAM). 

 

Nos anos terminais, os CEF atingem a meta definida no PEE (CEF T5 de 2019-2020 com 100% 

de Conclusão). Nos Cursos Profissionais a “taxa média de conclusão” é ligeiramente inferior à 

meta: “Conseguir que, pelo menos, 90% dos formandos dos Cursos de Educação e Formação e 

dos Cursos Profissionais obtenham a dupla certificação (escolar e profissional), relativamente ao 

número de formandos que se mantêm inscritos até ao final do curso”. Neste período, nos Cursos 

Profissionais, apenas em 2018-2019 os resultados foram superiores à meta. 

 

Fonte: Base de dados do Place . 
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Nos Cursos EFA, a Taxa de Transição/Conclusão média é relativamente baixa, principalmente 

nos Cursos EFA do Ensino Básico. Esta situação advém da dificuldade da população adulta em 

reiniciar os estudos. Contudo, se não incluirmos nos cálculos os formandos que anularam a 

matrícula ou foram excluídos por faltas ou que tiveram “Cerificação Parcial”, o nível de 

aproveitamento é elevado já que são poucos os formandos com não aproveitamento. 

  
Fontes: Base de dados do Place . 

Para avaliar a real situação da escola no que toca à aquisição de competências/ 

conhecimentos dos alunos, torna-se, igualmente, necessário analisar os índices de sucesso/ 

insucesso obtidos pelos mesmos nas diversas disciplinas que integram o seu plano de estudos, 

tendo-se para isso utilizado os dados da avaliação final interna de 2018-2019 a 2020-2021. 

No ensino regular, é no 10.º ano de escolaridade que se verifica mais insucesso (média de 

11% de níveis negativos por disciplina neste quadriénio), seguindo-se o 11.º ano. Pelo contrário, 

no ano terminal do secundário o nível de insucesso, avaliação final interna, é muito baixo. 

Verificou-se, nos últimos quadriénios, uma descida significativa de níveis negativos por 

disciplina no Ensino Básico, principalmente no 2.º Ciclo e 7.º ano de escolaridade.  

 

  
 

Fonte: Base de dados do Place. 
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Está bem marcado a diminuição do insucesso nas disciplinas, fundamentalmente no final do 

anterior e no presente quadriénio, particularmente no 2.º e 3.º ciclos, contudo houve um aumento 

significativo do insucesso, em 2020-2021, no 3.º ciclo e fortemente no secundário. Neste ciclo de 

ensino, no 10.º e 11.º anos de escolaridade, em 24 disciplinas, em 2019-2020, só três não 

atingiram as metas previstas, mas em 2020-2021 foram 10 as disciplinas. Este repentino aumento 

do insucesso no Secundário, segue-se à melhor taxa de conclusão do 9.ºano, 2019-2020, em 

período de pandemia da COVID e resultou, provavelmente, da entrada para os cursos científicos 

humanísticos de alunos com fracas ambições na progressão dos estudos e com fraco empenho 

nas atividades realizadas.  

  

Fonte: Base de dados do Place. 

Nos cursos profissionais o insucesso nas disciplinas diminuiu, é muito baixo e com maior 

percentagem no 10.º ano (3% de média de níveis negativos nos módulos; 2018-2019 a 2019-

20201), principalmente nas disciplinas da componente científica. 
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Fonte: Base de dados do Place. 

  

Nos CEF só ocorreu um curso da oferta formativa, em 2019-2020, não tendo sido atribuído 

qualquer nível negativo. 

  

No âmbito da avaliação interna, e face à meta estabelecida pelo PEE (“Esbater a relação entre 

as metas do grupo/área disciplinar e as classificações dos alunos …”), foram analisadas (reunião 

do Conselho Pedagógico de 06-09-2019) as metas de sucesso/ insucesso das diversas 

disciplinas, comparativamente aos dados da avaliação final interna de 2011-2012 a 2017-2018. 

Com esta análise pretendeu-se corrigir o desnível entre a meta proposta e os resultados da 

disciplina. 

  
Fonte: Conselho Pedagógico e Base de dados do Place. 
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Para esta abordagem, utilizou-se o seguinte indicador: se a meta do grupo disciplinar se situou 

5% abaixo do pior resultado da disciplina (percentagem mínima de positivas no referido período), 

ou seja, apresenta um afastamento em mais de 5% do valor mínimo de positivas. A partir da 

análise referida, constatou-se que um número significativo de disciplinas ainda apresentam metas 

que não se enquadram nos seus resultados. Nesta situação, encontram-se 6 (33%) disciplinas do 

2.º ciclo, 14 (38%) do 3.º ciclo e 8 (24%) do secundário. Face a esta situação, na referida reunião, 

foram corrigidas e aprovadas novas metas de sucesso. 

 

No que diz respeito à avaliação externa, até à data de finalização (novembro de 2021) do 

tratamento dos dados da avaliação externa deste relatório, ainda não tinham sido publicados, em 

Access, os dados de 2020 homologados pelo Júri Nacional de Exames (JNE). Estes só são 

fornecidos após a publicação dos rankings pelos media, o que ocorreu a 21 de maio de 2021. Foi 

pedido ao JNE a publicação da referida base de dados, mas não obtivemos qualquer resposta. 

Face a este constrangimento, para 2020, utilizou-se os dados do ranking do Observador, obtidos 

com base nos dados homologados pelo JNE. Neste ano, para a RAM, utilizou-se a média 

aritmética simples da média da cada escola, já que não estava disponível o n.º de alunos por 

escola e foram considerados todos os alunos que se propuseram a exame, já que não havia forma 

de distinguir os que efetivamente frequentaram a GZ. Não foi possível avaliar o desfasamento 

entre a nota interna e a externa, em 2019-2020 e 2020-2021, já que todos alunos foram 

considerados externos e, por isso, os resultados da avaliação externa foram publicados sem a 

Classificação Interna Final (CIF). 

Relativamente à abordagem da EAE na definição do valor médio da avaliação externa da 

nossa escola, só se consideraram apenas os resultados das disciplinas com pelo menos 15 alunos 

da GZ na avaliação externa. No 3.º ciclo só estão as disciplinas de matemática e português, por 

serem as únicas sujeitas às provas finais e só para o ano 2018-2019 (suspensão das Provas Finais 

com aplicação de medidas excecionais e temporárias no âmbito da pandemia da doença COVID 

-19). 

No ano letivo de 2018-2019, nas Provas Finais do 3.º Ciclo, manteve-se o desnível do 

afastamento da média da avaliação externa da escola em relação à evolução da média regional e 

a classificação média foi negativa.  



 

101 

 

Fonte: Base de dados Eneb do Júri Nacional de Exames 

Nos Exames Nacionais do Ensino Secundário, houve a suspensão das provas para efeitos da 

classificação final de disciplina, devido à aplicação de medidas excecionais e temporárias no 

âmbito da pandemia da doença COVID -19. Sendo assim, houve um decréscimo significativo de 

alunos inscritos nos exames do secundário. A título de exemplo, em 2018-2019 foram realizadas 

219 provas de alunos internos. Em 2020-2021, foram apenas 92 provas. 

Neste quadriénio, com apenas dados disponíveis até 2020-2021, houve alteração do padrão: 

um afastamento de dois valores da média da avaliação externa na escola em relação à média 

regional e as classificações médias foram sempre negativas. Aliás, a média da escola não só se 

aproximou da média regional, 2019-2020, como pela primeira vez foi superior, 2020-2021.  

A análise destes resultados deve ser contextualizada na suspensão da obrigatoriedade dos 

Exames Finais com aplicação de medidas excecionais e temporárias no âmbito da pandemia da 

doença COVID -19, em 2019-2020 e em 2020-2021. 
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Fonte: Base de dados Enes do Júri Nacional de Exames 

O afastamento da classificação média das avaliações externas em relação às médias das 

avaliações internas, só para 2018-2019, na escola foi superior à Região, mas atingiu o 

desfasamento mais baixo desde 2012. 

  

Fonte: Base de dados Enes do Júri Nacional de Exames 

Relativamente ao objetivo do PEE “A2 -Melhorar os resultados da avaliação externa”, foi 

estabelecido a meta “Conseguir que a média de cada disciplina esteja acima de 25% das escolas 
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da RAM com os resultados mais baixos (acima do 1.º quartil)”. Para esta meta, verificou-se que 

em 17 provas com alunos internos, em 2018-2019 e 2019-2020, sete não atingiram a meta 

prevista. Destas só havia uma situação com reduzido n.º de alunos que realizaram a prova. Nota-

se alguma melhoria no que era o padrão da nossa escola: no “fundo da tabela”. Convém, também, 

na análise destes resultados, do ano 2019-2020, fazer a ligação com a suspensão da 

obrigatoriedade dos Exames Finais. 

 

 

Relativamente ao “Percurso direto de sucesso”2, segundo o estudo “Uma Escola, um olhar”, 

apenas 26% dos alunos que terminaram o 3.º ciclo, em 2018-2019, tiveram classificação positiva 

nas 2 provas finais de 3.º Ciclo do Ensino Básico (Português e Matemática), após um percurso 

sem retenções no 3.º Ciclo. Trata-se de um valor bastante inferior ao da RAM (43%). Contudo, se 

não contabilizarmos a classificação positiva nas duas provas finais, 71% dos referidos alunos têm 

um percurso sem retenções no 3.º Ciclo, valor próximo ao da RAM (78%). 

 

 

 
2 São os alunos que obtêm classificação positiva, nas 2 provas finais de 3 º Ciclo do Ensino Básico (Português e 

Matemática), após um percurso sem retenções no 3 º Ciclo. 

 

Exames 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

 Matemática Aplicada Às Ciência Sociais (835) a)

História A (623) a)

Filosofia (714) a) a)

Alemão (501) --- ---

Português (639)

Física e Química A (715) a)

Inglês (550) --- ---

Matemática A (635)

Biologia e Geologia (702) a)

Geografia A (719) a)

Francês (517) a) ---

Meta do PEE:  Conseguir que a média de cada disciplina esteja acima de 25% das escolas da RAM com os resultados mais baixos (acima do 1º quartil). Em 2019-2020 e 

2020-2021 os exames foram somente para efeitos de candidatura, não se distinguiu os alunos internos dos externos.

a) Reduzido n.º de alunos que realizaram a prova (inferior a 15 alunos).

b) Não se consegue aferir a meta dado que não foram divulgados os dados por escola, até à janeiro de 2022. Os dados só são publicados, pelo Juri Ncional de 

Exames, após ranking das escolas.

b) Por realizar

Avaliação Externa / Avaliação Interna

Ensino Secundário

Cumprimento da meta do PEE
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Percurso direto de sucesso –3.º Ciclo (Ensino Público) 

 

Fonte: Uma Escola, um olhar (OERAM) 

Se relacionarmos os alunos com percurso direto de sucesso com as habilitações das mães, 

verificamos, tal como na RAM, que quanto menores são as habilitações das mães menor é a 

percentagem de alunos com este tipo de percurso. O aluno com mãe com formação superior não 

acompanha o padrão do comportamento da RAM, contudo temos de ter em conta o número 

reduzido de alunos (18) nesta situação, o que pode gerar alguma volatilidade entre os diferentes 

anos letivos. 

Alunos com percurso direto de sucesso de acordo com as habilitações 

das mães – 2018-2019 

 

Fonte: Uma Escola, um olhar (OERAM) 
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Também ao nível da Ação Social Escolar, existe correlação negativa entre as desigualdades 

socioeconómicas e os resultados escolares. São em menor percentagem os alunos com percurso 

direto de sucesso pertencente ao 1.º escalão, ou seja, os mais carenciados economicamente.  

Alunos com percurso direto de sucesso, de acordo com o escalão ASE – 

2018-2019 

 

 

Relativamente às expectativas dos pais/EE nos resultados escolares, 87% “Concordam ou 

Concordam totalmente” que uma das prioridades principais é melhoria do dos resultados 

escolares. 
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A INTEGRAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR E NO MUNDO LABORAL 

De forma a aferir o trajeto escolar dos ex-alunos que ingressaram no 1.º ano nos cursos de 

ensino superior, foi aplicado o inquérito “Onde estão os ex-alunos da GZ um ano após iniciarem o 

curso no ensino superior?”. Este teve como objetivo calcular uma taxa indicativa do abandono de 

forma a aferir se tinham preparação escolar adequada à entrada no ensino superior.  

Dos ex-alunos que ingressaram no ensino superior numa licenciatura ou mestrado integrado 

em 2018-2019 ou 2019-2020 ou 2020-2021, e de um potencial de 150 ex-alunos de população 

alvo (alunos colocados na 1.ª fase), responderam 25 ex-alunos (17%).  

Podemos constatar que não existiu abandono escolar nos alunos inquiridos, havendo uma taxa 

de permanência no mesmo curso superior à média nacional. 

 

Fonte: Inquérito “Onde estavam os alunos 1 ano após iniciarem o seu curso superior?” 

 

Relativamente ao sucesso dos alunos dos cursos profissionais no mercado de trabalho, foi 

realizado o inquérito “Qual é a situação laboral dos ex-alunos dos Cursos Profissionais/CEF da 

GZ um ano após concluírem o ensino secundário?”. Dada a baixa participação, somente 17 

inquiridos, com forte concentração no Curso Profissional de Técnico de Desporto (15 ex-alunos) 

do ano letivo de 2019-2020, decidimos não utlizar estes dados.  

Para futuros inquéritos ou outras situações, importa organizar uma outra forma de contactar os 

ex-alunos e uma maior colaboração dos professores que os têm como “amigos” nas redes sociais. 

A forma de operacionalização destes dois inquéritos foi através de pedido de colaboração aos 

professores para divulgação direta do inquérito junto dos ex-alunos, via chat, por mensagem no 

Facebook, WhatsApp, por Instagram, … 
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O SUCESSO NO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 

A GZ geralmente tem conseguido que mais de 80% dos candidatos ao Ensino Superior 

sejam colocados na 1ª fase, sendo a percentagem de colocações superior à RAM em um dos três 

anos letivos do quadriénio e em 2019 o valor é o mais baixo (81%) dos últimos dez anos.  

 

Fontes: Direção Geral do Ensino Superior (dados da RAM 2012 e 2013); Gabinete do Ensino Superior (dados da RAM 

2014; 2015; 2016; 2017; 2018;2019;2020); Serviços administrativos (Plataforma ENES); Síntese informativa do CP de 11-

10-2017 e de 07-10-2020 (dados de 2017 e 2020). 

Apesar de não ser evidente o nível de sucesso pela percentagem de colocações na 1.ª fase, 

nota-se um sucesso no acesso superior pela elevada percentagem de candidatos colocados na 

primeira opção, tendo em 2021 um valor significativamente superior à percentagem nacional. 

 

Fontes: Direção Geral do Ensino Superior (dados da RAM 2012 e 2013); Gabinete do Ensino Superior (dados da RAM 

2014; 2015; 2016; 2017; 2018;2019;2020); Serviços administrativos (Plataforma ENES); Síntese informativa do CP de 11-

10-2017 e de 07-10-2020 (dados de 2017 e 2020). 
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5.2. Repetência / Abandono escolar 

Utilizamos o afastamento da idade dos nossos alunos em relação à idade ideal* (Desvio Etário) 

nos diferentes anos de escolaridade para aferir a situação da repetência da nossa população 

escolar.  

*A idade “ideal”  

Nos anos letivos considerados para este quadriénio, podemos verificar que não houve 

melhorias significativas na idade esperada para frequentar os respetivos anos de escolaridade. 

Com exceção do 3.º ciclo, que teve uma melhoria, os alunos do regime diurno praticamente 

mantiveram, em relação ao quadriénio anterior, a mesma percentagem de Desvio Etário. Contudo, 

com o reforço do papel da escola em processos que visam a inclusão, espera-se que 

gradualmente haja melhorias neste indicador nos próximos 4 anos.  

 

 

Fontes: Base de dados Place 
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Se compararmos com a média regional, por ciclo de ensino, podemos constatar que a GZ 

apresenta maior Desvio Etário em todos os ciclos de ensino. 

 
 *Para RAM os dados de 2020-2021 são publicados em junho de 2022, por isso utilizou-se os de 2019-2020. 

Fontes: Base de dados Place 

 

São os cursos das modalidades profissionalizantes que apresentam mais alunos com Desvio 

Etário, por apresentarem uma alternativa aos Cursos Científicos-humanísticos para os alunos com 

muitas retenções.  

 

Fontes: Base de dados Place 

Através do estudo “Uma Escola, um olhar” da OERAM, podemos constatar que a nossa escola 

apresentou, em 2020-2021, em qualquer ano de escolaridade do 2.º e 3.º ciclos, uma percentagem 

de alunos em “idade ideal” inferior à RAM e ao concelho do Funchal. É de realçar que logo na 
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entrada, no 5.º ano, a percentagem de alunos que se encontram na “idade ideal” (75%) afasta-se 

significativamente das percentagens do Funchal (82%) e da RAM (81%). 

Idade Ideal de Frequência (%) –2020/2021 

 

Fonte: Uma Escola, um olhar (OERAM) 

 

Nos Cursos Profissionais, iniciados entre 2013-2014 a 2018-2019 e terminados entre 2015-

2016 a 2020-2021, respetivamente, podemos verificar que a elevada desistência dos alunos, 

verificada no quadriénio anterior, diminuiu consideravelmente, o que permitiu atingir o objetivo do 

PEE: “Conseguir que, pelo menos, 50% dos formandos das modalidades profissionalizantes 

se mantenham até ao final dos seus percursos escolares.”  

 

Fontes: Base de dados Place 
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Através do relatório dos Coordenadores dos Departamentos Curriculares, 2020-2021, 

podemos verificar que 90% dos grupos disciplinares apontam como principal causa de insucesso 

“A falta de responsabilidade e de empenho para o estudo”, seguido pelos “Problemas 

comportamentais e de assiduidade” (68%).  

 

Fonte: Relatórios dos Coordenadores de Departamento Curricular - julho de 2021. 

Contudo existe alguma diferenciação a nível de cada departamento curricular. Os grupos 

disciplinares do Departamento de Ciências Sociais indicam nas principais causas do insucesso a 

“Falta de pré-requisitos básicos” e a “Pouca autonomia, iniciativa e espírito crítico”. No 

Departamento de Ciências e Tecnologias, os grupos disciplinares destacam a “A falta de interesse 

na aprendizagem”. 

 

Fonte: Relatórios dos Coordenadores de Departamento Curricular - julho de 2021. 

Como principais medidas educativas visando a promoção do sucesso escolar, os grupos 

disciplinares destacaram: 

-Diversificar estratégias de forma a motivar mais os alunos; 

-Propor atividades de remediação para ultrapassar défices na aprendizagem; 
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-Orientar o trabalho/estudo do aluno; 

-Fomentar a aprendizagem cooperativa/colaborativa. 

 

Fonte: Relatórios dos Coordenadores de Departamento Curricular - julho de 2021. 

 

Fonte: Relatórios dos Coordenadores de Departamento Curricular - julho de 2021. 

 

5.3. Ambiente escolar  

No levantamento dos comportamentos desviantes desde 2018-19 a 2020-21, no primeiro ano 

letivo e no último, os dados referem-se a todo o ano e em 2019-20 apenas ao primeiro 1.º 

semestre, já que no 2.º semestre os alunos estiveram grande parte do tempo em confinamento. 

Não se contemplou nesta análise os PCA já que atualmente não fazem parte da oferta formativa. 

Os dados foram fornecidos pelo CE e fazem parte das grelhas do projeto Carta da Convivialidade 

Escolar. Existe a necessidade de algum cuidado na interpretação destes dados, já que no ano 

letivo de 2019-2020 (confinamento no 2.º semestre) só foram registados os valores do 1.º 

semestre e, em 2020-2021, os alunos estiverem confinados no final do 1.º semestre e parte do 2.º 

semestre, principalmente os alunos do ensino básico. 
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Na análise dos comportamentos desviantes verificou-se que as participações disciplinares 

acontecem com maior ocorrência no 7.º e 8.º anos de escolaridade do ensino básico e nos Cursos 

Profissionais, com maior incidência no 10.º ano. O 6.º ano de escolaridade não é referenciado 

como um ano de escolaridade com elevado número de participações disciplinares, já que 77% 

destas (203) ocorreram apenas no ano letivo 2018-2019. 

 

Fontes: Grelhas do projeto Carta da Convivialidade Escolar/ Conselho Executivo 

A grande maioria das participações disciplinares (94%), no 7.º e 8.º anos, são em resultado de 

comportamentos desviantes na sala de aula e nos Cursos Profissionais a situação é idêntica: 94% 

em contexto de sala de aula.  

 

Fontes: Grelhas do projeto Carta da Convivialidade Escolar/ Conselho Executivo 

Os principais comportamentos desviantes na sala de aula no 7.º e 8.º anos, são a “perturbação 

ao funcionamento da aula” (61%), “desvio ao cumprimento das tarefas” (11%) e “conflitos na 

relação professor-aluno” (10%). Nos Cursos Profissionais, os comportamentos desviantes, na sala 

de aula, devem-se principalmente à “perturbação ao funcionamento da aula” (44%), desvio ao 

cumprimento das tarefas” (20%) e “conflitos na relação professor-aluno” (19%).  
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Fontes: Grelhas do projeto Carta da Convivialidade Escolar/ Conselho Executivo 

De forma a fazer a “triangulação” com outras fontes, utilizamos dados do CE, relativamente ao 

número de casos, no ano letivo 2020-2021, dos nossos alunos na Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens (CPCJ) e nas Equipas Multidisciplinares de Apoio Técnico aos Tribunais 

(EMAT). 

Apesar de existir a necessidade de tipificar as situações que estão na abertura dos casos na 

CPJT e EMAT, podemos constatar um maior número de casos no 7.º e 8.º anos (24 de um total 

de 54) e nos cursos profissionais (9 em 54). No entanto, não é possível cruzar a informação para 

sabermos se estes alunos sinalizados na CPCJ/EMAT são também aqueles com mais 

participações. 

 

Fontes: Grelhas do Conselho Executivo 

 

Relativamente à indisciplina, os docentes foram questionados sobre se houve diminuição do 

grau de indisciplina, 52% “concordam” ou “Concordam totalmente” que o comportamento dos 

alunos e a linguagem inapropriada dentro da sala de aula, tem diminuído ao longo do quadriénio. 
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Apenas 17% “Discordam” ou “Discordam totalmente”, como podemos observar no gráfico 

seguinte. Em relação ao sentido de responsabilidade com a preservação do espaço escolar, 58% 

dos docentes inquiridos “concordam” ou “concordam totalmente” que os alunos têm essa 

responsabilidade. Em ambas as situações, indisciplina e preservação dos espaços, existem um 

número significativo docentes, 49% e 42% (discordam totalmente, discordam e não discordam 

nem concordam), respetivamente, que sentem a necessidade de haver melhorias. 

 

  

Fonte: Avaliação Interna - Questionário ao pessoal docente, março de 2022 

 

Quando inquiridos sobre a sua atuação perante a indisciplina dentro da sala de aula, a maioria 

dos docentes, “Quase sempre ou Sempre” têm práticas/atitudes para criarem e trabalharem em 

ambientes afetivos que promovam o respeito pelos intervenientes nas aulas: 

-94% põem em prática a pedagogia afetiva; 

-93% procuram estabelecer um ambiente cooperativo, de aprendizagem e respeito entre 

alunos e professor; 

-85% mudam as estratégias da aula com novas metodologias; 

-84% criam dinâmicas para trabalhar a indisciplina na sala de aula. 

As práticas menos utilizadas pelos docentes, “Nunca ou Quase nunca”, foram: “A promoção 

de exercícios de respiração para minorar a agitação da turma” (74% dos docentes inquiridos) e “O 

encaminhamento do(s) aluno(s) indisciplinados para a Equipa de Intervenção Pedagógica" (72%). 
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Fonte: Avaliação Interna - Questionário ao pessoal docente, março de 2022 

Os pais/EE têm uma opinião positiva sobre as regras de disciplina da escola, já que 85% 

“concordam ou concordam totalmente” que estas regras fomentam um clima escolar saudável, 

77% “concordam ou concordam totalmente” que a escola promove orientação e monitoriza as 

problemáticas relacionadas com o bulling. 

 

Fonte: Avaliação Interna – Questionário dos EE, março de 2022 

Apesar de terem uma opinião positiva sobre a atuação da escola, 86% dos pais/EE 

“Concordam ou Concordam totalmente” que a melhoria do comportamento dos alunos é prioritária 

nas atuações da escola. 
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Fonte: Avaliação Interna – Questionário dos EE, março de 2022 

Relativamente à atuação professor na sala de aula perante situações de indisciplina, no 

inquérito aos alunos, os discentes inquiridos indicaram que o professor procura resolver a 

indisciplina conversando (62%, referem “sempre” ou “quase sempre”) e/ou tenta criar um ambiente 

em que os alunos aprendam a respeitar os colegas e o professor (66%, selecionaram “sempre” 

ou “quase sempre”). Das situações de indisciplina ocorridas, 54% dos alunos indicaram que houve 

“sempre” ou “quase sempre” participação ao diretor de turma. 

 
Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos docentes, março de 2022 
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Neste campo, a indisciplina, a escola tem apostado em projetos de mitigação do absentismo e 

da indisciplina, nomeadamente, o Altamente GZarco.come., a Equipa de Intervenção Pedagógica 

(EIP) e a Animação de Recreios. (VER em Cultura Organizacional) 

 

5.4. Grau de satisfação 

PRESTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, SEGURANÇA E AMBIENTE ESCOLAR E A QUALIDADE DO 

PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

Questionamos os vários elementos da comunidade educativa, nomeadamente alunos, 

docentes, não docentes e encarregados de educação sobre os diversos serviços que a Escola 

oferece, verificamos que, a grande maioria dos elementos da comunidade educativa, está 

significativamente satisfeita. Os três serviços mais pontuados pela classe docente foram a 

reprografia, os audiovisuais e a biblioteca, com 99%, 97% e 96%, respetivamente. Os menos 

pontuados foram os serviços prestados pelos técnicos de informática, cantina e SPO, com 58%, 

65% e 76% respetivamente. O pessoal não docente em todos os serviços manifestou um grau 

de satisfação que variou entre os 69% (cantina) e os 65% (biblioteca). O serviço que apresentou 

maior grau de satisfação entre o pessoal não docente foi o prestado pelos técnicos de informática 

(75%).  

Os alunos manifestaram o seu maior grau de satisfação pelos serviços de bar, biblioteca e 

reprografia, com 80%, 77% e 76%, respetivamente e o menor grau de satisfação foi atribuído aos 

SPO (55%), audiovisuais (59%) e técnicos auxiliares de educação (65%). 

Os serviços mais destacados pelos pais/EE foram os administrativos (88%), o bar (83%), a 

biblioteca e a segurança, conservação e higiene das instalações, ambas com 81%. 

 
Fonte: Avaliação Interna - Questionários aos docentes, não docentes, EE e alunos, março de 2022 
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Note-se que neste gráfico resumo as percentagens mencionadas são o resultado do somatório 

das respostas “Sempre e Quase sempre” ou “Concordo totalmente e Concordo” dadas pelos 

diversos inquiridos. 

 

QUALIDADE DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Relativamente ao grau de satisfação relacionado com a qualidade do processo ensino-

aprendizagem, os pais/EE mostram-se significativamente satisfeitos com o Apoio Educativo 

prestado pela Escola que contribui para melhorar o processo de aprendizagem dos alunos e com 

o facto de a Escola preocupar-se em desenvolver nos seus educandos o respeito pelos outros e 

o espírito de tolerância (ambos com 89%). Cerca de 87% considera que os critérios e instrumentos 

de avaliação do seu educando são adequados e estão articulados com o ensino que é 

desenvolvido na Escola, 85% declara que é informado, periodicamente, dos progressos e 

dificuldades do seu educando e 83% está satisfeito com os resultados escolares obtidos. 

 

Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos pais/EE, março de 2022 

. Os itens menos pontuados dizem respeito à promoção da informação sobre os cursos e 

saídas profissionais que a Escola providencia (74%) e com a orientação sobre como o seu 

educando deve estudar, onde apenas 64% dos pais/EE estão satisfeitos. 
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Os pais manifestam também o seu contentamento com a forma como os seus filhos se 

relacionam com os funcionários e com os professores. De referir que, 78% dos pais concorda que 

o relacionamento entre os auxiliares de educação e os seus filhos e entre os seus filhos e os 

professores é positivo. 

 

Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos pais/EE, março de 2022 

 

SEGURANÇA E AMBIENTE ESCOLAR 

Relativamente a este ponto já referimos atrás que 81% dos EE estão satisfeitos com a 

segurança, conservação e higiene da Escola. Por outro lado, 78% dos docentes consideram que 

a Escola proporciona boas condições de trabalho e 91% refere que o site da Escola oferece 

adequados serviços/informações online.  

  

Fonte: Avaliação Interna - Questionários aos docentes, março de 2022 
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Relativamente ao pessoal não docente, 68% aproximadamente considera que a Escola 

proporciona boas condições de trabalho e 54% refere que o site da Escola oferece adequados 

serviços/informações online. 

  

Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos não docentes, março de 2022 

 

Em relação ao ambiente escolar, e no que toca à indisciplina associada ao comportamento e 

linguagem inadequada, aproximadamente 74% dos auxiliares de educação e, 51% dos 

professores (ver 5.3. Ambiente escolar) consideram que esta diminuiu ao longo deste quadriénio. 

  

Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos docentes e não docentes, março de 2022 

 

Sobre se os alunos revelaram um maior sentido de responsablidade, durante este quadriénio, 

perante a preservação do espaço escolar, apenas 36% dos funcionários concordam que 

realmente houve uma melhoria. 
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Fonte: Avaliação Interna - Questionário alunos, março de 2022 

 

No que concerne ao grau de satisfação, os alunos mostram-se satisfeitos com: as boas 

condições de trabalho que a Escola lhes proporciona (73%); a promoção de apoios para prevenir 

o seu insucesso escolar (80%); o reconhecimento feito pela Escola quando desenvolvem um bom 

trabalho (71%); a segurança que lhes proporciona (75%); a disponibilidade para os ouvir sempre 

que necessitam (58%); pela atempada informação do seu interesse (61%). 

 

5.5. Reconhecimento Social 

ATRATIVIDADE DA ESCOLA 

Com o intuito de “afirmar” o nome da GZ no exterior, a Escola realizou as seguintes ações: 

representou a Escola em atividades e eventos para mostrar o trabalho desenvolvido pela nossa 

comunidade educativa; dinamizou intensamente o sítio da escola e a página de Facebook; 

procedeu a divulgação de grande parte das atividades e eventos na comunicação social, em geral, 

através da emissão de notas de imprensa; participou em programas de TV e rádio; divulgou o 

trabalho desenvolvido junto das entidades públicas; promoveu sessões de sensibilização junto 

das escolas de 1.º ciclo. 

O desenvolvimento destas ações teve um impacto positivo no número de inscrições de alunos 

do 2.º ciclo. De facto, e de acordo com os dados do OERAM, o 2.º Ciclo contabilizou um acréscimo 
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de 11% de alunos enquanto no Concelho de S. Martinho e na RAM houve um decréscimo de 

alunos, 4% e 11%, respetivamente (ver 3.1. Alunos). 

IMAGEM PÚBLICA DA ESCOLA 

Relativamente à imagem da Escola, questionamos os diferentes elementos da Comunidade 

Educativa e apuramos que 61% dos alunos consideram que a imagem da Escola na sociedade é 

positiva (ver gráfico anterior referente ao ponto 5.4.).   

No que aos pais/EE diz respeito, 83% refere que a Escola tem uma imagem positiva na 

comunidade envolvente, 78% acredita que esse impacto positivo se estende à área de S. Martinho 

e em outras freguesias vizinhas e 87% admite que a GZ contribui para o desenvolvimento de toda 

a comunidade. 

 
Fonte: Avaliação Interna - Questionário aos pais/EE, março de 2022 

De igual modo, 87% dos professores afirmam que a Escola tem divulgado e cuidado da sua 

imagem junto da comunidade escolar e da sociedade, em geral. Relativamente a esta questão, 

apenas 54% do pessoal não docente concorda que a Escola tem cuidado e divulgado a sua 

imagem junto da comunidade escolar e sociedade em geral. 

  
Fonte: Avaliação Interna - Questionários aos docentes e não docentes, março de 2022 
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O questionário realizado à comunidade local que estabelece parcerias com a Escola, revelou 

que 100% dos inquiridos têm uma imagem positiva da Escola e 60% refere que esta instituição 

está “sempre” aberta a sugestões e críticas. Os parceiros inquiridos foram aqueles cuja parceria 

com a escola envolveu o estágio profissional dos alunos, tendo estes cedidos à escola recursos 

humanos, físicos (materiais…) e técnicos. 

 

A comunição entre a escola e as intituições/empresas foi classificada de “Muito boa” (40%) ou 

“Boa” (60)%. No que concerne as atividades desenvolvidas pela GZ, a maioria tem conhecimento 

destas através da rede social Facebook, pelos alunos e pela página da Escola. De acordo com os 

parceiros da Escola inquiridos, a grande maioria refere que a GZ é uma escola “Bastante” 

dinâmica, pacífica, cooperante e empenhada. Já em relação a ser uma escola de sucesso as 

opiniões dividem-se entre o bastante e o razoável (ambas com 40%). Quanto a ser uma Escola 

disciplina, a maioria das opiniões ficam-se pelo “Razoável”. 

A comunição entre a escola foi classificada de “Muito boa” (40%) ou “Boa” (60)%. No que 

concerne as atividades desenvolvidas pela GZ, a maioria tem conhecimento destas através da 

rede social Facebook, pelos alunos e pela página da Escola. 

 

  

Fonte: Questionário aos parceiros, maio 2022 

 

De acordo com os parceiros da Escola inquiridos a grande maioria refere que a GZ é uma 

escola “Bastante” dinâmica, pacífica, cooperante e empenhada. Já em relação a ser uma escola 

de sucesso as opiniões dividem-se entre o bastante e o razoável (ambas com 40%). Quanto à ser 

uma Escola disciplinada, a maioria das opiniões ficam-se pelo “Razoável”. 
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Fonte: Questionário aos parceiros, maio 2022 

Quando questionados sobre os “Resultados finais dos estágios”, a “Aquisição de competências 

dos formandos” e o “Comportamento dos formandos”, 60% respondeu que eram itens bastante 

satisfatórios. Contudo, em relação aos itens “Perfil do aluno” 40% dos parceiros referiram que era 

“bastante satisfatório” em ex aequo com os 40% que afirmaram ser apenas “satisfatório”. A 

“Qualidade do ensino” foi considerada “Satisfatória” por 60% dos inquiridos.  

 

As atividades promovidas pela escola são divulgadas à comunidade educativa nas mais 

variadas formas: Facebook, página da escola e reuniões com EE. Na sociedade, em geral, a 

divulgação das atividades desenvolvidas, fazem-se através do site da Escola, da sua página do 

Facebook e dos meios de comunicação social. Estes também solicitam, com alguma frequência, 

a participação dos alunos e professores da escola em programas próprios, o que poderá ser um 

indicativo de reconhecimento social. 

Estes órgãos, nomeadamente a RTP- Madeira e o Diário de Notícias, realizam programas que 

integram frequentemente com a escola GZ, num contexto de divulgação de temáticas que os 

mesmos consideram de interesse público. 

A Escola, por sua vez, promove também variados debates sobre a educação e as práticas 

pedagógicas, que são noticiados pelos meios de comunicação social.  

Considera-se que, regra geral, a imagem transmitida pela comunicação social é positiva, 

embora esta não se coíba de noticiar assuntos que se prendam com as suas problemáticas.   
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Seguem-se alguns exemplos de publicações. 

 
 
 

 

A Escola também exerce impacto na comunidade através da realização de projetos solidários 

dirigidos aos seus alunos e agregados familiares. De entre esses projetos, destaca-se a Feira 

Solidária Zarco, organizada pelo Departamento de Educação Especial (EE), que tem servido o 

propósito de apoiar as famílias mais carenciadas da comunidade escolar, nomeadamente com 

apoio a consultas médicas de especialidade, tratamentos dentários, terapias, aquisição de 

material escolar e produtos de apoio para alunos com limitações motoras, aquisição de material 

escolar para trabalhos com os alunos apoiados pela EE, sobretudo os alunos da Unidade de 

Ensino Especializado (UEE), apoio na deslocação nos transportes públicos, entre outros. Na 
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época de confinamento, devido à pandemia Covid-19, foram também adquiridos 26 cabazes de 

alimentos e entregues ao domicílio das famílias mais carenciadas da escola. 

A Campanha "Papel por Alimentos" é uma outra ação que a Escola abraçou e é promovida 

pela Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares. Tem contornos ambientais e de 

solidariedade: todo o papel recolhido é convertido em produtos alimentares a distribuir pelos mais 

carenciados. A dinamização é feita junto da comunidade através da recolha de manuais, revistas, 

livros e cadernos que já não têm uso.  
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6. CONCLUSÃO 

Este relatório pretendeu fazer uma autoavaliação da escola, no período entre 2018-2022, no 

âmbito do seu processo ensino/aprendizagem, nos recursos educativos, nos resultados escolares 

e na gestão e liderança da escola.  

O relatório apresenta a análise dos dados que avaliam o PEE, nas áreas de intervenção 

Pedagógica, Cultura Relacional e Cultura Organizacional, com especial incidência nas dimensões 

Sucesso Escolar e Qualidade das Aprendizagens, Disciplina e Cidadania; Trabalho em Equipa e 

Comunicação Interna, respetivamente. Relativamente à área de intervenção Pedagógica, a 

indisciplina, apesar dos resultados analisados dos comportamentos desviantes e dos inquéritos à 

comunidade escolar serem positivos, verifica-se informalmente que a comunidade escolar e os 

parceiros inquiridos avaliam negativamente o perfil comportamental dos alunos. 

Na área de intervenção Cultura Organizacional, o trabalho em equipa teve um crescimento 

acentuado quer ao nível da articulação curricular (vertical e horizontal) quer da inter e 

transdisciplinaridade. A Comunicação interna, também apresentou uma melhoria significativa do 

quadriénio anterior para este. Contudo, quer o trabalho em equipa quer a comunicação interna, 

continuam a serem componentes a melhorar. 

Na área de intervenção Cultura Relacional, ainda há muito a fazer na relação pais/EE e a 

escola. A presença destes em projetos conjuntos para a melhoria da Escola e/ou das 

aprendizagens continua a ser muito diminuta. 

Quanto às metas do PEE, estas têm sido cumpridas na generalidade e foram alvo de planos 

de melhoria e ajuste, ao longo do quadriénio que agora terminou. 

Torna-se importante continuar a sensibilizar todos os intervenientes da comunidade escolar 

(pessoal docente, pessoal não docente, alunos e encarregados de educação, entidades externas) 

para uma participação mais ativa e consciente no fornecimento de dados sobre as diversas 

atividades desenvolvidas, de modo a permitir um trabalho estruturado e consistente de 

autoavaliação de escola. 

Para além dos itens supracitados e que figuram no RCAE, a equipa sente a necessidade de 

fazer uma reapreciação de alguns instrumentos que permitam aferir melhor todos os itens a 

avaliar. 

Desta avaliação destacaram-se alguns pontos fortes e pontos fracos nos três eixos sujeitos a 

análise, bem como alguns constrangimentos, os quais apresentamos abaixo.  
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EIXO DOS RECURSOS 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

- Diversidade na oferta das diferentes modalidades 

de ensino; 

- Oferta de cursos no regime noturno. 

- Universidade Sénior; 

- Recuperação dos alunos inscritos no 2.º ciclo. 

- Estabilidade do corpo docente; 

- Aumento do corpo não docente; 

- Modernização e expansão da rede Wifi; 

- Colocação de meios audiovisuais e recuperação 

das condições das salas de aulas e de outros espaços 

educativos. 

- Redução do número de alunos no ensino 

diurno e noturno; 

- Falta de meios para manter uma 

manutenção adequada das instalações. 

 

 

EIXO DOS PROCESSOS 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

- Projetos para darem resposta à complexidade 

socioeconómica e educativa da nossa população 

escolar; 

- Aposta nas metodologias digitais; 

-Estruturas de apoio à formação e implementação de 

metodologias digitais; 

- Ênfase nas diferentes práticas pedagógicas no 

processo ensino-aprendizagem; 

- Estratégias de diferenciação pedagógica prevendo 

as medidas de suporte à aprendizagem e inclusão; 

- Atividades muilti, inter e transdisciplinares em 

diferentes contextos; 

- Práticas de monitorização e avaliação do ensino e 

dos resultados da avaliação; 

- Inclusão de alunos com NEE; 

- Inclusão de alunos com comportamentos 

problemáticos; 

- Trabalho em equipa na Comunidade Escolar; 

- Bom ambiente de trabalho; 

- Apoio/disponibilidade do Conselho Executivo; 

- Abertura ao exterior; 

- Disponibilidade de apoio pedagógico a várias 

disciplinas; 

- Considerável número de parcerias; 

- Enquadramento das atividades do PAE com as 

áreas de intervenção do PEE. 

- Dificuldades na utilização das TIC por 

alguma franja de alunos e docentes. 

- Falta de oportunidade dada os discentes 

para intervirem na organização/estruturação 

do processo ensino aprendizagem. 

- Morosos processos burocráticos, 

repetitivos e com baixo custo-proveito (ex. DT). 

- Desmotivação dos alunos; 

- A fraca assiduidade de alguns alunos; 

- Inexistência de métodos de trabalho; 

- Falta de empenho dos alunos; 

- Indisciplina em contexto de sala de aula; 

- Pouco envolvimento dos EE na vida 

escolar dos alunos; 

- Quase nula participação dos EE nas 

atividades promovidas pela escola; 

- Comunicação interna; 

- Fraca existência de mecanismos de 

aferição da adequação das estratégias e 

práticas pedagógicas; 

- Inexistência de relatórios, no que concerne 

a parcerias com entidades externas. 
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EIXO DOS RESULTADOS 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

- Permanência, dos ex-alunos, no mesmo curso 

do ensino superior; 

- Sucesso nas colocações no ensino superior. 

- Imagem positiva; 

- Contributo da escola para o desenvolvimento 

da comunidade; 

- Articulação entre o RI, PAE e PEE; 

-Transição/conclusão superiores às metas 

estabelecidas no PEE; 

-Tendência de diminuição do insucesso na 

avaliação interna, particularmente no 2º e 3º ciclos. 

 

- Insucesso no secundário; 

- Elevada desistência nos Cursos Profissionais 

e nos Cursos EFA; 

- Desnível entre a avaliação externa da escola 

e a média regional; 

- Percurso direto de sucesso bastante inferior 

ao valor da RAM; 

- Comportamentos desviantes e falta de 

assiduidade. 

- Falta de sentido de responsabilidade para a 

preservação do espaço escolar; 

- Dificuldade em aferir o sucesso dos ex-alunos 

no ensino superior e no mercado de trabalho. 

 

 

 

Relativamente aos constrangimentos sentidos pela comunidade escolar, são vários a ter em 

conta para a resolução das problemáticas: 

- Diversidade e complexidade socioeconómica e educativa da nossa população escolar; 

- Insuficiência nos montantes relacionados com a manutenção/reparação das instalações; 

- Elevado número de alunos com grandes carências económicas e que recebem apoio ASE; 

- Maioria, muito significativa, dos pais com apenas o ensino básico ou sem nível de ensino; 

- Forte envelhecimento do corpo docente e aumento dos professores contratados; 

- Afastamento da “idade ideal”, no acesso ao 5.º ano, superior ao valor da RAM e do concelho 

do Funchal; 

A EAE também se confrontou com alguns constrangimentos que dificultaram o processo de 

autoavaliação da escola, os quais são apresentadas abaixo: 

- Aplicação dos questionários à comunidade local; 

- Obtenção/receção dos questionários preenchidos pelos parceiros; 

- Inexistência de apresentação ou tratamento de dados necessários. 

O eixo dos processos continua a ser o que se apresenta mais difícil de medir dada a natureza 

dos referentes a serem tratados, no entanto, e neste quadriénio a EAE elaborou alguns 

mecanismos onde é possível aferir sobre as práticas deste eixo.  
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7. ANEXOS 

Ver aqui. 
 
 

  

https://1drv.ms/u/s!Aty15pKalAwXgUlSJ7HvMMjES9OA?e=9vsPEt
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