
 



SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO 

DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E MULTIMÉDIA  

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - 2016 

 

         Pág. 2 de 27 

MOD.81 – Rev.2 – 01/2017 

 

Índice 

Índice de tabelas 3 

1 – Introdução …………………………………………………………………………....……………. 4 

2 – Objetivos estratégicos …………………………..……………………………...…………..…… 6 

3 – Objetivos operacionais ………………………………………………………..……………...…. 6 

4 – Resultado global da DSEAM ………..……………….…..…….............................................. 6 

5 – Atividades desenvolvidas ……………...………………………..………………..….………… 7 

5.1 – Divisão de Apoio à Educação Artística (DAEA).……………………….………………….…..……… 7 

5.1.1 Expressões Artísticas no PE e jardins-de-infância- Equipa de Animação (EA) ……….. 7 

5.1.2 Expressões Musical e Dramática no PE e 1.º CEB (EMD-MA) ……………….................... 7 

5.1.3 Expressão Plástica no 1.º CEB (EP) …………………………………………….………….….. 9 

5.1.4 Modalidades Artísticas nos 2.º/3.ºCEB e secundário (MA) e projeto Componentes 
Regionais e Locais no Currículo de Educação Musical (CRLCEM) ……………………... 

10 

5.1.5 Eventos Regionais – Semana Regional das Artes (SRA) ……………………….…...…..… 12 

5.1.6 Criação …………………………………………………………………………….………….…….. 13 

5.1.7 Formação contínua de docentes ………………………………………………….…....….…… 13 

5.2 – Divisão de Expressões Artísticas (DEA) …..……………………...……………….…………..……… 14 

5.2.1 Atividades artísticas extraescolares ……………………….………………….…….………… 14 

5.2.2 Arte Inclusiva (ARTI) ………………..………..……………………………….……….…….…… 14 

5.2.3 Audições/aulas abertas ………………………………………………….……………….………. 14 

5.2.4 Concurso Jovens Artistas (CJA) ……………………………………….………….…………… 14 

5.2.5 Temporada artística (TA) ……………………………………………….…………….…….……. 15 

5.2.6 Festival da Canção Infantil da Madeira ……………..……………………….….……..……… 16 

5.2.7 Festival da Canção Juvenil da Madeira ………………………….………….….……..……… 16 

5.3 – Divisão de Investigação e Multimédia (DIM) ....…………………………….…………….….…..…… 17 

5.3.1 Biblioteca …………………………………………………………………….……….….…………. 17 

5.3.2 Investigação (Musicologia histórica e tratamento de dados) ……….....……........…........ 17 



SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO 

DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E MULTIMÉDIA  

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - 2016 

 

         Pág. 3 de 27 

MOD.81 – Rev.2 – 01/2017 

5.3.3 Edições ……………………………………………………………………………….....…........….. 18 

5.3.4 Comunicação e marketing digital ………………………………………….………….….……. 18 

5.3.5 Produção Audiovisual …….………………………………………………………...….………… 18 

5.3.6 Design …………………………….…………………………..………….………………………..… 19 

5.3.7 Educamedia ………………………………………………………………………………….   …… 19 

5.4 – Sistema de Gestão (SG) ..………..………………………..………………..……….…………….……... 21 

5.4.1 Audição dos clientes ……………………………………………………………..….…………… 21 

5.4.2 Audição dos colaboradores …………………………………………………….………….……. 22 

5.4.3 Auditorias da qualidade ……………………………………………………….…….……...…… 22 

5.4.4 Registo de ocorrências ……………………………………………………….…………….….… 22 

5.4.5 Formação dos colaboradores ………………………………………………….….……….…… 23 

5.5 – Secção Administrativa (SA) ………………..……………………….………….………………….…..… 23 

5.6 – Área de Informática (AI) …………………………………………….……………....……….………..….. 24 

5.7 – Pessoal Operacional (PO) …..……………………………………….…………………………………… 26 

6 – Autoavaliação ……………………………………………….………….………..……………..… 27 

ANEXO 1: Análise global do cumprimento de objetivos   

ANEXO 2: Quadro de indicadores  

  

Índice de tabelas  
 

Tabela 1: Resultados dos inquéritos aplicados aos clientes ………………….……………..……………. 21 

Tabela 2: Resultados dos inquéritos aplicados aos colaboradores ………….……………..……………. 22 

Tabela 3: Resultados das auditorias internas ……………….…………….………………………….….…… 22 

Tabela 4: Resultados da auditoria externa …………………..…………….………………………..………… 22 

Tabela 5: Valores representativos das atividades da Secção Administrativa ……………………….…. 23 

Tabela 6: Valores de consumos anuais …………..………….………………………………..…………..…… 24 

Tabela 7: Planos internos de manutenção ………………….………………………………..…………..…… 26 

 

 



SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO 

DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E MULTIMÉDIA  

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - 2016 

 

         Pág. 4 de 27 

MOD.81 – Rev.2 – 01/2017 

1. INTRODUÇÃO 
 

A Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM) é uma unidade orgânica da Direção 

Regional de Educação – Secretaria Regional de Educação da Região Autónoma da Madeira.   

O presente relatório representa, por um lado, um instrumento de avaliação da atividade organizacional e 

um exercício de reflexão e análise retrospetiva e, por outro, constitui um elemento orientador e mobilizador 

de ação futura. 
 

Missão:  

Desenvolver as Artes, de forma inclusiva, no ensino genérico. 

Através da Educação, promover a “Cultura para todos”. 
 

Visão:  

Ser reconhecido como um serviço de excelência na Educação Artística ao nível nacional. 
 

Valores:  

Acreditamos que: 

• O trabalho de equipa é a base para o sucesso; 

• A avaliação, a inovação, a investigação e a procura da excelência nos mantêm na vanguarda da  

Educação; 

• As Artes promovem a igualdade de oportunidades. 
 

Política:   

Garantir a excelência dos serviços e a satisfação dos nossos clientes, otimizando os recursos. 

Assumir o compromisso de melhorar continuamente o seu sistema de gestão (SG). 
 

Atribuições: 

Em publicação do JORNAL OFICIAL, sexta-feira, 05 de fevereiro de 2016, 1.ª Série Número 25, o Decreto 

Regulamentar Regional n.º 7/2016/M “Aprova a orgânica da Direção Regional de Educação e altera a 

orgânica da Secretaria Regional de Educação, aprovada pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 

20/2015/M, de 11 de novembro”. Mantêm-se as atribuições da DSEAM, definidas no Jornal Oficial, 

segunda-feira 3 de junho de 2013, I Serie; Número 67, Portaria N.º 35, Capítulo 1, artigo 6 onde se define: 

“A Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia, abreviadamente designado por DSEAM, é a 

unidade orgânica de coordenação e apoio à DRE na área da educação artística. 

São atribuições do DSEAM, designadamente: 

a) Proporcionar ações necessárias à implementação e coordenação da educação artística, ao nível da 

educação pré-escolar e do ensino básico e ensino secundário, em colaboração com os vários serviços 

da DRE;  

b) Planear, orientar e avaliar programas, projetos e atividades no âmbito da educação artística;  

c) Desencadear ações necessárias à prática efetiva das expressões artísticas, nomeadamente nas 

áreas de animação, em colaboração com outros organismos oficiais e particulares;  
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d) Assegurar a coordenação das áreas expressivas, nomeadamente musical, dramática e plástica, no 

1.º ciclo do ensino básico;  

e) Promover ações de animação nas áreas artísticas, nos estabelecimentos de educação pré-escolar e 

de ensino;  

f) Apoiar a criação e funcionamento de grupos corais, instrumentais, de teatro, de dança e ateliês de 

expressão plástica e outros no ensino básico e secundário;  

g) Assegurar a organização de eventos a nível regional, com a participação de crianças e jovens das 

Escolas da RAM;  

h) Promover concursos na área da expressão plástica a nível do ensino básico e secundário;  

i) Colaborar na produção de programas de rádio e televisão, em parceria com outras entidades públicas 

e privadas;  

j) Propor a edição de obras de natureza educativa e artística, em parceria com outras entidades públicas 

e privadas;  

k) Promover a realização de Concertos e Espetáculos em toda a Região Autónoma da Madeira, com os 

grupos corais, instrumentais de teatro e dança através de uma temporada artística anual;  

l) Implementar e difundir experiências e projetos artísticos que contribuam, numa perspetiva inclusiva, 

para o desenvolvimento criativo e integral dos intervenientes e para a modificação de atitudes sociais 

face às pessoas com necessidades especiais;  

m) Coordenar os serviços na área da multimédia.  

A DSEAM é dirigida por um diretor de serviços, cargo de direção intermédia de 1.º grau.” 

Toda a atividade da DSEAM está incluída no Sistema de Gestão (SG), de acordo com os requisitos da 

norma NP EN ISO 9001. 
 

Organograma funcional: 
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2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

No desenvolvimento da sua estratégia, a DSEAM aplicou a metodologia do Balance Scorecard, tendo 

definido dois objetivos estratégicos: 

I:  Afirmar-se como serviço promotor da cultura através da Educação;     

II:  Promover a inclusão através da Educação Artística. 

 

3. OBJETIVOS OPERACIONAIS 

 

Para a concretização dos objetivos estratégicos foram definidos nove objetivos operacionais, associados às 

diferentes perspetivas (clientes, processos, aprendizagem e financeira) e definidos por tipo: eficácia, 

qualidade e eficiência. 

 

Eficácia (40%): 

1.º  Garantir a supervisão/acompanhamento pedagógico no âmbito da educação artística (clientes) (35%); 

2.º  Implementar medidas de apoio complementares ao (s) currículo (s) e/ou promotoras das competências 

no domínio da Educação Artística (clientes) (35%); 

3.º  Fomentar boas práticas na área da Educação Artística (clientes) (30%). 

 

Qualidade (20%): 

4.º  Garantir a satisfação dos clientes (processos) (60%); 

5.º Melhorar a performance do serviço mediante a otimização de processos (processos) (40%). 

 

Eficiência (40%): 

6.º  Criar sistemas de retenção e partilha (divulgação) de conhecimentos (aprendizagem) (28%); 

7.º  Reforçar as competências e valorizar os colaboradores (aprendizagem) (28%); 

8.º  Investigar nas áreas da Educação e das Artes (aprendizagem) (28%); 

9.º  Otimizar os recursos financeiros (financeira) (16%). 

 
 

 

4. RESULTADOS GLOBAIS DA DSEAM 

 

Para a concretização dos objetivos operacionais da DSEAM foram projetadas para 2014-2016 o 

desenvolvimento de diversas iniciativas e ações, inseridas no plano estratégico, estando mencionados no 

Anexo 1 “ANÁLISE GLOBAL-DSEAM 2016”, os indicadores, por tipo, resultantes de cada um dos objetivos 

operacionais. Foram atribuídos pesos a cada indicador e a cada objetivo operacional, baseados na filosofia 

de operacionalização da DSEAM. É de notar que todas as iniciativas e ações definidas, foram executadas.  

 

O resultado indica que a avaliação global da DSEAM foi de 115,54%.  
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5. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

5.1 Divisão de Apoio à Educação Artística (DAEA) 
 

5.1.1 Expressões Artísticas no PE e jardins-de-infância (Equipa de Animação-EA) 

Com este projeto, visamos a promoção de animações nos estabelecimentos escolares com ensino PE 

e jardins-de-infância e 1.º CEB (1.º e 2.º anos) na área das expressões musical e dramática, a 

promoção de intervenções artísticas e educativas em contexto escolar, a colaboração com diversos 

parceiros através da dinamização e participação em espetáculos diversos e na orientação de formação 

contínua em diversas áreas artístico-expressivas. 

Relativamente ao plano de atividades da EA, conseguimos ultrapassar a meta estipulada para o ano 

de 2016 em 4%, com 250 animações e espetáculos, atingindo um total de 22249 espetadores 

(ultrapassando-se em 17% da meta prevista). A EA realizou todas as animações previstas para os 

estabelecimentos escolares com ensino PE e jardins-de-infância e 1.º CEB (1.º e 2.º anos). Saliente-se 

que além de contemplarmos todas as instituições da RAM com uma animação, foi possível ainda, 

promover uma 2.ª animação em 80 das instituições.   

Em relação aos espetáculos em parceria, ultrapassamos a meta proposta em 33%, devido, em larga 

medida, à continuidade dos projetos do Dia Mundial da Criança e de Natal, e também aos vários 

pedidos de entidades externas para os espetáculos de Natal.  

Em relação às novas histórias, realizamos mais uma história do que a meta prevista, de forma a 

conseguir responder a algumas entidades externas com um programa de Natal diferente, tendo em 

conta a procura destes parceiros nos espetáculos para as festas de Natal das suas crianças. 

Relativamente às intervenções artísticas e educativas, cumpriu-se a meta com a realização de 5 

intervenções em vários âmbitos artísticos. 

 

5.1.2 Expressões Musical e Dramática no PE e 1.ºCEB (EMD-MA) 

Este projeto, que está na génese desta Direção de Serviços, tem como principais atributos a 

coordenação do apoio nas áreas artísticas PE e 1.ºCEB, a supervisão e acompanhamento pedagógico 

das práticas artísticas no PE, 1.ºCEB no domínio das expressões musical e dramática, a promoção e 

coordenação do projeto Modalidades Artísticas (MA) (dança, canto coral, cordofones tradicionais 

madeirenses, instrumental e expressão dramática/teatro) em contexto de enriquecimento curricular e a 

coordenação de eventos regionais. 

Considerando a amplitude de intervenção inerente a este projeto, o apoio na área das expressões 

musical e dramática (EMD) no PE e 1.º CEB concretizou-se através da ação de 83 professores, dos 

quais 5 assumem cumulativamente a função de coordenador concelhio (CCAA) e 1 de coordenador 

regional (CRAA). 

No que concerne ao número de professores que lecionam áreas artísticas (EMD e MA), manteve-se o 

número (83) sendo de realçar que 4 docentes encontram-se de licença de longa duração, estando 

efetivamente em serviço, 79 docentes.  
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A percentagem de instituições apoiadas (3/5 anos) manteve-se (82%), apoiando-se 103 

escolas/instituições com valências do pré-escolar e jardim-de-infância, num universo de 126. Porém, o 

número de crianças abrangidas (5078) subiu ligeiramente (mais 92) em comparação com o ano 

transato. 

O número de escolas apoiadas do 1.ºCEB (89) baixou (para menos 14) de um universo de 97 

estabelecimentos com valência de 1.ºCEB. Este número é justificado pela continuação do processo de 

fusão de escolas do ensino público e o não apoio, por falta de colocação de professores nas seguintes 

escolas: EB1/PE do Palheiro Ferreiro, Externato Bom Jesus e Externato Adventista. De salientar ainda 

que devido à não colocação de professores, algumas turmas do 1.º ciclo e sobretudo pré-escolar dos 

municípios de Santa Cruz e Funchal não estão a ser apoiadas. Tal como no ano transato, não 

apoiamos as seguintes escolas: Centro de Reabilitação Psicopedagógica Sagrada Família, Colégio de 

Apresentação de Maria, Escola Internacional da Madeira e Madeira Multilingual School (Escola 

Britânica)., Externato Lisbonense. Já no indicador de número de crianças abrangidas pela EMD no 1.º 

CEB notou-se uma diminuição de alunos, à semelhança do se vem verificando nos anos anteriores (de 

10513 para 10026). 

O número de grupos de modalidades do 1.º CEB diminuiu consideravelmente, uma vez que no ano 

anterior todas as turmas tinham, além da aula de expressão musical e dramática, uma hora de 

modalidade artística nas aulas curriculares, facto que não se verificou no corrente ano letivo em que os 

grupos de modalidades artísticas apenas se desenvolveram nas atividades de enriquecimento 

curricular. Pelo mesmo motivo, o número de participações de alunos no projeto de modalidades 

artísticas diminuiu de 13660 para os atuais 10584.  

No que diz respeito ao indicador avaliação de conhecimentos e capacidades dos alunos 4.ºano, o 

mesmo não foi expresso porque anteriormente era usada uma escala de 0-5 e no ano letivo 2015/16 

foi usada uma escala de 0-100. Esta avaliação foi levada a cabo por todos PAAA’s que lecionam as 

áreas das expressões musical e dramática ao 4.º ano de escolaridade (77) a 152 turmas sendo 

avaliados 2580 alunos tendo como média final: 76,89% numa escala de 0-100.  

No que concerne ao número de reuniões de coordenação (147), notou-se uma ligeira subida tendo em 

conta a meta pré definida, mas não foi muito relevante sendo que se realizaram as essenciais para o 

bom funcionamento da coordenação. 

No que diz respeito às atividades supervisionadas, as metas foram cumpridas pelos coordenadores 

concelhios de Santa Cruz/Porto Santo, Ribeira Brava/Câmara e pela Coordenação Regional. Já o 

coordenador de São Vicente/Porto Moniz/Calheta/ Ponta do Sol ultrapassou a meta em 4% devido ao 

acompanhamento pedagógico que prestou a um número de significativo de novos professores que 

lecionam pela primeira vez no 1.ºCEB na RAM.  

A coordenadora de Machico/Santana alcançou a meta de 96% uma vez que durante este trimestre 

teve menos docentes devido a licença de gravidez e atrasos na colocação de docentes contratados.  

No caso do Funchal e tal como previsto no relatório trimestral anterior, não foi possível cumprir com as 

metas pré definidas uma vez que este município passou a contar apenas com um coordenador 

concelhio. 
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De salientar ainda, o trabalho de parceria com equipa da DRE responsável pelo Projeto Carta da 

Convivialidade no 1.º CEB. Para o efeito, foram levadas a cabo várias reuniões de trabalho para a 

concretização e planificação de atividades artísticas que suportam e complementam este projeto.  

A nível regional, as reuniões com os coordenadores concelhios, com a chefe de divisão e com o 

coordenador regional são de elevada importância, sendo fundamentais para a reflexão/avaliação das 

práticas pedagógicas e curriculares, bem como para o delineamento de estratégias de intervenção e 

melhoria. Neste discorrer de ideias, a coordenação é basilar para se garantir a qualidade do ensino e, 

consequentemente, das aprendizagens dos alunos, com vista ao seu sucesso académico. 

 

5.1.3 Expressão Plástica no 1.º CEB (EP) 

A coordenação da área da expressão plástica no 1.º CEB é outro dos projetos da DAEA, no qual se 

procura garantir o acompanhamento pedagógico dos docentes de expressão plástica no 

enriquecimento curricular, através de supervisão/assistência de aulas e acompanhamento de 

atividades de projetos, escolares e regionais. É também incumbência desta coordenação, propor e 

orientar formação na área das artes/expressão plástica para educadores de infância e docentes do 

ensino básico e secundário, organizar e coordenar a Exposição Regional de Expressão Plástica 

(inserida na SRA), o Concurso de Expressão e Educação Plástica (divulgado a nível nacional), a 

mediação do processo de divulgação, recolha e envio de trabalhos para concursos internacionais de 

arte para crianças e jovens e a coordenação dos projetos da modalidade de artes plásticas nos 2.º/3.º 

CEB/S. 

Analisando os dados do quadro de indicadores por tópicos e comparando-os com o período homólogo 

de 2015 destacamos:  

 • O decréscimo de docentes registados na base de dados da coordenação regional de expressão 

plástica (COREP), de 109 para 95, sendo essa redução justificada pela fusão de escolas.  

 • O número de docentes a lecionar pela primeira vez a área é de 33, sendo que isso equivale a 

34,7% do total, em oposição aos 30,2% do ano anterior, sendo isso o espelho da instabilidade no 

corpo docente que se vem registando há anos. Este dado induz a um questionamento acerca da 

falta de aposta na área e ao aproveitamento do investimento de coordenação feito de forma 

estruturada e oficial nesta área, há quase vinte anos.   

 • A percentagem de planificações recebidas subiu ligeiramente de 77,8% em 2015 para 78,4% em 

2016, mostrando que neste ano, foi menor o número de professores que não partilharam este 

documento. Sendo isso fruto da relação de proximidade com os docentes das escolas, revelando 

também, um reforço da importância atribuída ao feedback dado por esta coordenação à 

planificação, de forma individual e personalizada.  

O número de ações de acompanhamento (aulas/atividades) foram 79, distribuídas entre visitas a 

escolas e apresentação e acompanhamento de atividades e projetos de Expressão Plástica 

(Exposição e concursos) nos diferentes concelhos da RAM. Neste caso, a meta foi superada em 22%, 

sendo isso fruto de uma necessidade maior de acompanhamento de projetos escolares.  
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No que concerne às reuniões de coordenação (67), foram as consideradas relevantes para o 

andamento do trabalho de coordenação mantendo-se uma comunicação regular entre os diversos 

elementos, que vai para além dos momentos formais registados nos indicadores e sempre que 

justificados pelos assuntos pendentes. Este indicador foi superado em 8%. 

No que respeita a formação, importa salientar que decorreram dentro da normalidade sem nenhum 

cancelamento e tendo a afluência preenchido a quase totalidade das ações na área expressão 

plástica. 

Relativamente a concursos internacionais, a edição do 12.º Concurso Internacional de Expressão 

Plástica "Na minha terra natal”, promovido pela organização não-governamental "Green Cross 

Belarus" (Cruz Verde da Bielorrússia) foi divulgado junto das escolas, em setembro de 2016. À 

semelhança da edição anterior, este concurso teve a adesão das escolas, que participaram de forma 

expressiva, recebendo-se um total de 526 trabalhos de crianças de 31 estabelecimentos de ensino da 

RAM, com idades compreendidas entre os 5 e os 18 anos. Neste ano letivo foi introduzido o concurso 

internacional da Polónia onde obtivemos a participação de 12 escolas com 175 trabalhos enviados. 

Destas participações internacionais resultaram 12 alunos premiados. 

O aumento do número de workshops dinamizados foi exponencial. Este facto está relacionado com a 

quantidade de pedidos efetuados por escolas e devido à realização de 8 sessões durante a Semana 

Regional das Artes. Durante este ano contam-se um total de 18 workshops, com uma média de cerca 

de 24 participantes por sessão, com um total de cerca de 443 participantes abrangidos por estas 

intervenções (destes, 40 são adultos (público em geral e docentes) e os demais são crianças do 1.º 

CEB e PE). A ressalvar que a meta foi superada em 360% sendo que, apesar de não depender 

diretamente da COREP, esta meta terá de ser revista no Quadro de Indicadores para 2017 por se 

revelar de interesse na divulgação e valorização da área da Expressão Plástica. 

       

5.1.4. Modalidades Artísticas nos 2.º/3.ºCEB/S (MA) e projeto Componentes Regionais e 

Locais no Currículo de Educação Musical (CRLCEM) 

O projeto Modalidades Artísticas, implementado nas escolas dos 2.º/3.ºCEB/S no ano letivo 2002/2003 

tem como principais atributos assegurar a promoção, a implementação e o acompanhamento 

pedagógico dos projetos das MA (dança, teatro, cordofones tradicionais madeirenses, instrumental, 

canto coral e artes plásticas) nos 2.º e 3.º CEB/S. 

No que se refere ao número de projetos e de escolas envolvidas destes níveis de ensino, registou-se 

um ligeiro decréscimo, com 28 instituições e com o total 72 projetos, menos 3 do que no ano transato 

(75); esta redução decorre da reestruturação na colocação de professores das escolas cujos projetos 

já tinham sido aprovados.  

No que diz respeito ao número de alunos que frequentaram aquelas atividades, verificou-se um ligeiro 

aumento relativamente ao ano transato (1163), registando-se a frequência das atividades por 1165 

alunos.  
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No que concerne às ações de acompanhamento dos projetos, não se conseguiu atingir a meta 

estabelecida (90) devido à colocação de novos coordenadores de modalidades artísticas e a 

incompatibilidade de horário para acompanhar projetos, uma vez que os coordenadores de 

modalidades artísticas têm uma componente do seu horário (4h semanais) para realizar o 

acompanhamento e por vezes ao horários de implementação dos projetos de modalidades artísticas 

coincidem com o horário letivo do coordenador da modalidade artística. Ainda assim, foram realizadas 

83 ações de acompanhamento e 34 reuniões de coordenação, que se revelaram de extrema 

importância para a funcionalidade e acompanhamento dos projetos.  

Ainda neste âmbito, considera-se pertinente um acompanhamento dos projetos mais efetivo por parte 

dos coordenadores de cada uma das modalidades, pois entende-se que ainda não se atingiu um dos 

objetivos pretendidos: o envolvimento de todos os professores que desenvolvem aquelas atividades 

nos projetos regionais. Uma parte dos professores ainda fica pela participação nas atividades 

escolares e/ou locais. 

No que se refere projeto CRLCEM, implementado em 2006, a nossa ação assenta na coordenação da 

integração de componentes regionais e locais no currículo de educação musical nos 2.º/3.º CEB, na 

orientação de formação contínua naquele âmbito, na promoção de conferências e reuniões nas 

escolas para professores e alunos, e sistematização de propostas de atividades de apoio aos 

professores de educação musical.  

Foram recebidas 64 planificações dos 71 docentes que lecionam a disciplina de educação musical nas 

escolas da RAM. Da análise feita às planificações, em termos de temáticas e de atividades, resultou 

uma síntese, a qual será apresentada em reunião, aos delegados de educação musical, de modo a 

que estes transmitam posteriormente, os resultados aos colegas. Esta partilha é muito importante, 

considerando a abrangência do nosso património musical e tendência verificada para a temática das 

tradições. 

No que concerne às conferências didáticas nas escolas, um dos pilares deste projeto, realizaram-se 

30, cujos resultados são bastante positivos, tendo-se verificado boa recetividade, quer por parte dos 

professores, quer por parte dos alunos.  

Nestas conferências procura-se, a partir da prática dos alunos, (sempre presente em todas as 

conferências), abordar temáticas pouco exploradas pelos professores – feedback que se obtém a partir 

da análise às planificações. Estas conferências são uma referência no que respeita ao projeto em 

análise, pelo que, do ponto de vista da envolvência do professor de educação musical, iniciou-se um 

outro modelo, através da participação ativa do professor, a qual passa por este colaborar na orientação 

da atividade no decorrer da conferência.  

Durante estas idas às escolas, foram também promovidas 9 reuniões com os órgãos de gestão das 

escolas e delegados de educação musical, as quais são de grande importância para uma maior 

proximidade, envolvência e entendimento do projeto, tanto pelos conselhos executivos, quanto pelos 

delegados da disciplina. 

No âmbito deste projeto, salienta-se ainda a fraquíssima adesão dos professores à formação contínua, 

já várias vezes cancelada por falta de inscrições.  
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Apesar de se ter já tentado várias estratégias, quer em termos de temáticas e conteúdos, quer em 

termos de organização dos turnos e horários e ainda, de formadores, não conseguimos encontrar um 

modelo que seja eficaz.  

 

5.1.5 Eventos Regionais – Semana Regional das Artes (SRA) 

A Semana Regional das Artes (SRA) integrada no Festival do Atlântico, é um evento que visa a 

abertura da escola/instituições educativas ao meio, mediante a união de sinergias potencializadores de 

experiências artísticas significativas e gratificantes, quer para quem está em palco, quer para quem frui 

das performances.  

Integraram a SRA – montra das práticas artísticas desenvolvidas no ensino genérico - vários 

momentos/espetáculos, nomeadamente: ESCOLArtes, Festa no Jardim, Modalidades Artísticas (com 

156 participações de escolas/instituições) e Exposição e Concursos Regionais de Educação e 

Expressão Plástica. A SRA envolveu cerca de 3000 crianças e alunos em palco, de entre alunos das 

escolas, alunos de diversos grupos e constituições da DRE/Educação Artística, bem como alguns 

grupos de educação especial, proporcionando uma semana de bons momentos de fruição e de 

apreciação artística, a milhares de residentes e estrangeiros. Este projeto envolve a grande maioria 

das escolas da RAM e toda a comunidade escolar e educativa.  

Relativamente às metas, estas foram superadas na sua grande maioria, registando-se apenas uma 

redução nas participações de escolas do 1.º CEB nos espetáculos das Modalidades Artísticas. 

De registar como muito positivo, o aumento da participação das escolas dos 2.º/3.ºCEB/S nos 

espetáculos das MA, tendo-se atingido o resultado de 36, relativamente à meta que era de 30. 

Superou-se, ainda, as metas relativas à participação de instituições nos espetáculos ESCOLArtes (37 - 

47, ou seja 27% de superação), aos alunos das escolas participantes nestes espetáculos (800 – 1120, 

isto é, 21% de superação) e, aos alunos e utentes participantes nos espetáculos das Modalidades 

Artísticas (1500 – 1721). Ainda neste âmbito, recomenda-se a programação de transporte para 

assegurar, pelo menos, um ensaio geral por grupo, pois é muito difícil apresentar uma boa 

performance em grupo, quando o único momento em que todos os participantes de um dado grupo se 

encontram é no dia do espetáculo. A pertinência de um ensaio nas diversas localidades tem sido 

revindicada por todos os grupos, cujos professores chegam a “pagar dos seus bolsos”, viagens de 

autocarro para os alunos.  

Relativamente à Exposição Regional de Educação e Expressão Plástica e ao Concurso de Expressão 

e Educação Plástica, as metas estabelecidas foram superadas, nomeadamente no que respeita a:  

escolas e instituições participantes na Exposição Regional de Educação e Expressão Plástica (105 – 

118, especificamente, 112%); aos trabalhos recebidos para a Exposição Regional de Educação e 

Expressão Plástica (105 – 118, correspondendo a 112%); ao número de escolas participantes (60 – 87 

especificamente 145%); ao número de trabalhos do Pré-escolar (60 – 145 especificamente 242%); e 

ao número de participações do 1.º CEB (600 – 1622 especificamente 270%). 
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Salientamos a verba angariada através da venda (gerida pela Associação Regional de Educação 

Artística, na qualidade de produtora da SRA) de alguns materiais relativos à Exposição Regional de 

Educação e Expressão Plástica, que reverte na compra de material daquela área para as escolas, o 

que é bastante positivo, considerando a sustentabilidade do projeto. 

Evidenciamos as parcerias estabelecidas as quais foram basilares para que a SRA tivesse o sucesso 

alcançado. Apesar das contingências com que nos deparamos e das enormes dificuldades aos mais 

diversos níveis, salientamos a capacidade de liderança, gestão e de trabalho de todos os envolvidos, 

sem os quais a realização da SRA não teria sido possível. Ainda, a abrangência que esta Semana vem 

alcançando, cada vez mais com outras participações que ultrapassam em larga medida as 

participações das instituições escolares, nomeadamente, as participações dos grupos da 

DSEAM/DEA, equipa de Animação, grupos da comunidade e grupo do Conservatório-Escola das 

Artes-Eng.º Luíz Peter Clode. 

 

5.1.6 Criação  

Neste campo, foram realizadas 7 criações/adaptações de histórias referentes ao tema Natal, das 6 

previstas. Relativamente às atividades para edição registadas no âmbito da expressão plástica, criou-

se 33, ultrapassando-se a meta em 208%. Esta subida exponencial deve-se à equipa composta por 3 

docentes de expressão plástica, a tempo parcial, criada em setembro de 2016. Esta equipa, liderada 

pela coordenadora regional de expressão plástica em exercício, reúne-se às 5.ªas feira de manhã e 

sistematiza atividades na sua área de intervenção, as quais serão integradas num site pedagógico e 

disponibilizado aos docentes.  

 

5.1.7 Formação contínua de docentes 

A formação contínua é essencial para a atualização do conhecimento e de competências a todo e 

qualquer profissional. Mas quando se fala em Educação, ganha particular relevo, considerando as 

mudanças e os desafios que hoje se colocam à educação, à escola, e consequentemente, ao 

professor.  

Neste entendimento, procura a DSEAM, promover formação contínua e continuada nas áreas 

artísticas, em articulação com a Direção Regional de Educação, destinada a docentes, através da 

elaboração e operacionalização de um Plano Anual de Formação Anual nas diversas áreas artísticas. 

Do plano de formação de 2016 constaram 42 formações nas áreas da dança, expressão plástica, 

música, teatro, expressão dramática e desenvolvimento pessoal e social, às quais se acrescentou 3, 

ficando-se por 45 formações. Neste contexto, superou-se a meta em 7%. Nesta linha de análise, as 

restantes metas foram superadas, nomeadamente: horas totais de formação (900-1048) e inscrições 

(700-822) respetivamente. 

O índice de satisfação dos formandos foi de 4,75, valor superior à meta, numa escala de 0 a 5, que foi 

4,60 - continuando ao nível do excelente. 
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5.2 Divisão de Expressões Artísticas (DEA) 

 

5.2.1  Atividades artísticas extraescolares 

O projeto atividades artísticas extraescolares, pretende proporcionar a crianças e jovens, em idade 

escolar, um conjunto de práticas no âmbito da música, teatro, dança, expressão plástica e da 

multimédia, numa perspetiva de ocupação de tempos livres. A título de balanço, podemos considerar 

que o ano de 2016 foi positivo, continuando a registar-se, como em anos anteriores, alterações em 

relação ao número de alunos e de inscrições, desistências e listas de espera. 

No que diz respeito aos indicadores recolhidos, e comparando os valores apresentados em 2015, 

constatamos uma diminuição de inscrições na generalidade das práticas artísticas, com exceção da 

expressão plástica que aumentou de 16 para 22. Assim sendo, na música, passamos de 977 a 969 

inscrições; no teatro, de 111 para 92 inscrições; na dança de 213 para 177 e na multimédia de 3 para 2 

inscrições, fazendo um total de 1262, menos 58 inscrições relativamente ao ano transato.  

Em relação aos alunos em lista de espera, houve um aumento de 93 para 124; no que diz respeito às 

desistências, diminuíram de 239 para 46. 

Relativamente à percentagem ao nível da fidelização dos alunos que frequentam estas atividades há 5 

ou mais anos, tivemos um aumento de 31% para 41%. 

 

5.2.2 Arte Inclusiva (ARTI)  

A Arte Inclusiva foi alvo de mudanças não fazendo parte hoje em dia da Direção de Serviços de 

Educação Artística e Multimédia. Por estes motivos e diversas dificuldades, apenas foi reposto o 

espetáculo Imagine e realizado a habitual e emblemática participação na Semana Regional da Pessoa 

com Necessidades Especiais (SRPNE 2016). 

 

5.2.3 Audições/aulas abertas 

As audições e aulas abertas têm como objetivo divulgar as atividades da DEA; valorizar a importância 

do trabalho pluridisciplinar; promover o autoconhecimento dos participantes, contribuindo para o 

desenvolvimento das suas competências artísticas; proporcionar a crianças e jovens o contacto com o 

público; dar a conhecer aos encarregados de educação o percurso artístico dos seus educandos e 

sensibilizar todos os presentes para a prática de diferentes atividades artísticas. 

No que diz respeito às audições e aulas abertas, foram realizadas 35 em 2016, contando com 591 

participações de alunos.  

 

5.2.4 Concurso Jovens Artistas (CJA) 

O Concurso Jovens Artistas/DSEAM pretende identificar crianças e jovens que, frequentando a DEA, 

apresentam um nível acima da média, em termos de performance artística. A edição de 2016 contou 

com a participação de 58 alunos, mais 19 do que no ano transato, dado este justificado pela 

participação de mais 3 professores (de 20, passaram a 23).   
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No espetáculo final, o total de participantes foi de 12, pela participação de todas as classes em ambas 

as categorias. Este espetáculo contou com alguns apoios, nomeadamente a Coprodução da Câmara 

Municipal do Funchal (cedência do Teatro Baltazar Dias). 

 

5.2.5 Temporada Artística  

Sendo a Temporada Artística um dos projetos com maior visibilidade da DSEAM, pois, lidamos com 

diferentes parceiros e públicos diversificados. Como qualquer Temporada existem diversas variáveis, 

quer intrínsecas, quer extrínsecas, que condicionam determinados procedimentos. A utilização de 

certos espaços culturais, mediante pagamento e as dificuldades na gestão dos transportes são 

algumas destas dificuldades. 

Por outro lado, e considerando algumas variáveis intrínsecas, a falta de apoio institucional e o aumento 

dos pedidos externos são alguns dos fatores que contribuem para algum desgaste dos intervenientes 

neste projeto. 

Contudo, há que registar um esforço conjunto no sentido de superar tais adversidades, tendo sido 

alcançado um grau de eficácia considerável na resolução de problemas; esta análise alicerça-se nos 

seguintes indicadores: 

19 Grupos participantes 

344 Elementos integrantes dos grupos 

66 Eventos planificados 

187 Eventos realizados 

11 Municípios contemplados 

3 Eventos realizado fora da RAM 

14 Projetos de simbiose  

4 Eventos inclusivos  

10 Espetáculos interativos 

4837 Participações de alunos 

64585 Espectadores   

95 Parceiros  

471 Parcerias estabelecidas 

 

Destacamos ainda alguns indicadores, cujos valores se apresentam aquém das metas definidas; 

desde logo, a redução do número de elementos integrantes dos grupos, fruto da saída do Núcleo de 

Inclusão pela Arte da alçada da DSEAM e a natural diminuição do número de espetáculos inclusivos 

que passaram de 16 em 2015 para apenas 4 em 2016.  

Relativamente ao não cumprimento da meta em termos de espetáculos interativos, esta situação deve-

se ao facto desta meta não ter sido bem definida, não representando a adesão, em termos históricos, 

quer dos professores da DEA como da DAEA. Esta meta deverá ser revista em baixa. Importa referir 

que embora tenha havido uma diminuição de 15 em 2015 para 10 espetáculos interativos em 2016, o 

número de alunos participantes de escolas aumentou de 416 em 2015 para 543 em 2016.  



SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO 

DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E MULTIMÉDIA  

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - 2016 

 

         Pág. 16 de 27 

MOD.81 – Rev.2 – 01/2017 

Este aumento é demonstrativo de um maior interesse por parte das escolas e dos professores que 

nelas trabalham por este tipo de eventos. 

Os indicadores de 2016 em confronto com os de 2015 demonstram que tem havido uma maior procura 

pelos serviços dos grupos da DSEAM por agentes externos e mesmo internamente. Embora o sentido 

seja diminuir o número de espetáculos planeados estes passaram de 55 em 2015 para 66 espetáculos 

em 2016. O número de espectadores também teve um grande aumento fruto de uma maior atenção 

por parte dos diretores artísticos na contagem do público nos seus espetáculos, pela Produção de um 

grande evento como o musical “Grito de Esperança” e pela participação da Orquestra de Bandolins no 

concerto dos The Gift no parque de Sta. Catarina em Setembro. Por fim, é de salientar um aumento 

bastante significativo nos parceiros e parcerias fruto não só de uma maior visibilidade e procura dos 

grupos da DSEAM como também de um maior empenho da Produção na procura de apoios 

diversificados que auxiliem na realização de melhores eventos.  

 

5.2.6 Festival da Canção Infantil da Madeira (FCIM) 

O 35º Festival da Canção Infantil da Madeira realizou-se no dia 2 de abril de 2016, no Centro de 

Congressos da Madeira.  

O tema abordado foi o mundo infantil, exposto, essencialmente, através de um cenário que nos 

transportou para esse mesmo mundo, com muita cor e elementos infantis. De registar um maior 

interesse por parte do público no regresso apenas ao modelo Festival Infantil, com a venda total dos 

700 bilhetes. De salientar as 25 canções que estiverem presentes na pré seleção, das quais foram 

escolhidas 12 e onde a canção vencedora foi novamente convidada a participar na Gala Internacional 

dos Pequenos Cantores, na Figueira da Foz, onde, pela 3.ª vez consecutiva, ficou classificada em 1º 

lugar. 

Não obstante, a organização deparou-se com uma variável adversa, nomeadamente: 

• Limitações financeiras; 

 

5.2.7 Festival da Canção Juvenil da Madeira (FCJM) 

O 5º Festival da Canção Juvenil da Madeira decorreu pela primeira vez em separado da categoria 

Infantil e inserido na Semana Regional das Artes, no dia 22 de junho, pelas 21:00, no auditório do 

jardim municipal do Funchal, sendo o evento de encerramento deste marco anual das Artes na 

Madeira. 

A concurso, estiveram 6 canções originais e 6 canções covers cujos solistas de todas elas 

concorriam ao prémio de melhor interpretação. Este espetáculo teve vários aspetos inovadores, 

começando pelo nome dado ao mesmo como “Voz d’amanhã”, passando pela apresentação, um 

cenário inovador, e por fim, o facto de todas as canções terem sido acompanhadas ao vivo por um 

grupo de músicos (professores e alunos DSEAM). 
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5.3 Divisão de Investigação e Multimédia (DIM) 

 

5.3.1 Biblioteca 

O serviço de biblioteca pretende disponibilizar a maior quantidade de informação aos clientes da 

biblioteca da DSEAM, principalmente docentes, investigadores e alunos do ensino superior. 

Os indicadores ficaram dentro de valores expetáveis e, contrariamente a 2015, este ano todas as 

metas foram cumpridas ou superadas. Entre os valores que ultrapassaram a meta prevista destacam-

se a angariação de novos documentos (+3%) e a requisição de documentos para consulta no domicílio 

(+7%). A recuperação do site Portal de Recursos, permitiu a angariação e catalogação de 672 novos 

documentos digitais, ultrapassando-se a meta em 49% de atingir a meta estabelecida.  

O número de documentos catalogados, um dos indicadores mais importantes, atingiu o valor de 24039 

documentos catalogados, o que demonstra o riquíssimo património que a DSEAM tem neste momento. 

Mesmo a um valor médio, por baixo, de 5 euros por documento, o património teria uma avaliação 

superior a 120 mil euros. 

Entre os pontos mais positivos relativamente a 2015, encontram-se o número de documentos 

consultados na sala de leitura, que apesar de não ter condições para receber pessoas, ultrapassou a 

meta prevista em 35%.  

A biblioteca manteve o protocolo com a rede PORBASE tendo enviado trimestralmente o catálogo da 

biblioteca da DSEAM para avaliação e partilha neste sistema. 

 

5.3.2 Investigação (Musicologia histórica e tratamento de dados) 

Nesta área, a DIM tem como finalidade realizar projetos de investigação nos domínios da musicologia, 

da educação e recolher e tratar informação estatística.  

Os indicadores da investigação estiveram bem no ano de 2016, tendo-se ultrapassado de forma pouco 

expetável algumas metas, com exceção para os três casos seguintes: atingiu-se apenas 60% das 

comunicações e artigos previstos no início do ano, o que demonstra a menor aposta que aconteceu 

este ano no desenvolvimento de projetos de investigação e de conferências, relativamente a 2015; 

houve uma redução também na edição de partituras históricas, que ficaram igualmente a 60% da meta 

prevista; finalmente, o trabalho na área da iconografia deixou de ser prioritário e irá por isso deixar o 

Quadro de Indicadores da DIM em 2017. Pelo lado positivo, ultrapassou-se em 20% a meta prevista no 

número de investigadores externos a colaborar (principalmente no apoio à RPEA e aos documentários 

sobre os artistas plásticos); e ultrapassou-se em 67% o número de inquéritos realizados.  

Ainda pela positiva, o registo de acontecimentos musicais na cronologia ficou 68% acima do previsto, 

devido à integração de nova colaboradora nesta área. Houve igualmente um trabalho muito rico na 

digitalização de partituras históricas, por causa do projeto da Antologia da Música na Madeira. 
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5.3.3 Edições 

Pretende-se com esta atividade, promover a edição de obras nos domínios da educação e cultura, que 

divulguem as atividades da DSEAM no plano regional, nacional e internacional.  

Concluiu-se, em 2016, um total de 9 edições, mais 29% do que o previsto e promoveram-se 35 autores 

regionais e professores, um valor que ficou a 50% do previsto, principalmente por não se ter concluído 

nenhum exemplar da Coleção 20 e da Coleção Madeira Música, projetos que envolvem muitos 

autores. As edições produzidas foram as seguintes: 10 Danças para Braguinha (concluído); Uma horta 

de cores (livro com CD) (concluído); Revista Portuguesa de Educação Artística, vol. 6, n.º 1 

(concluído); CD 35.º Festival da Canção Infantil da Madeira (concluído); Revista do 35.º Festival da 

Canção Infantil da Madeira (concluído); Reedição de Brincar a Tocar 2 (concluído); Livro com CD 

Lauri, a Fada da Madeira (concluído); Reedição do CD "Prendas de Natal"; Reedição do CD "É Natal 

Outra Vez". 

 

5.3.4 Comunicação e marketing digital 

Atividade cuja principal objetivo é divulgar junto da comunidade as atividades realizadas, através da 

comunicação social e das novas tecnologias. 

Os indicadores da área da comunicação estiveram dentro do expectável, nomeadamente a divulgação 

das atividades da DSEAM nas redes sociais. Um dos valores que ultrapassou bastante as expetativas 

foi a participação no VII Congresso de Educação Artística, que aumentou 48% relativamente à meta 

prevista, visto que foi realizado no Tecnopolo, permitindo assim aumentar o número de inscrições 

relativamente à escola Horácio Bento de Gouveia. Apesar de ter ficado abaixo do previsto, o indicador 

“colaboração no JM” foi cumprido a 100%, visto que a colaboração passou a quinzenal, em vez de 

semanal. 

 

5.3.5 Produção Audiovisual 

O Centro de Multimédia (CM) contribui para a promoção das novas tecnologias aplicadas à música.  

Os indicadores da Produção Audiovisual no CM revelaram-se bastante produtivos graças às imensas 

solicitações externas para eventos vários. Em 2016 foram realizados 252 serviços externos de som; 

137 serviços de captação de vídeo; e 88 de produção interna.  

A ocupação do estúdio 2 nas galerias D. João foi positiva, atingindo 401horas de gravação/edição num 

total de 64 serviços solicitados. O Estúdio 1 continuou a baixar a ocupação tendo 462 horas em 2016 

com 23 serviços solicitados. Este passou a receber principalmente os projetos de gravação mais 

importantes (Festival da Canção Infantil, ESCOLArtes, Edições e Equipa de Animação). No total, os 

dois estúdios totalizaram 863 horas de ocupação. Mesmo que se calculasse um preço simbólico de 30 

euros por hora, estaríamos a falar de uma poupança de 25000 euros por termos dois estúdios ao 

serviço das escolas e dos projetos da SRE. É de realçar que, em 2016, dos 252 serviços de som, 85 

deles foram realizados para a Temporada Artística da DSEAM. 
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Entre os projetos que se destacaram em 2016, há que realçar a série de videoclips “Clip’ARTE”, 

“JujuRed” e a série de documentários “Artistas Plásticos”, algumas das quais já começaram a ser 

transmitidas em horário nobre na RTP-M e outras começarão brevemente em 2017.  

Estes projetos só foram possíveis devido ao apoio do Grupo Sousa que permitiu pagar a 

realizadores, e formadores externos e a compra de equipamento essencial para se ter qualidade 

de imagem e som.  

 

5.3.6  Design  

São competências desta área funcional, criar/realizar projetos de design gráfico (aplicados ao branding, 

packaging, editorial, sinalética e tipografia) para as diferentes divisões e áreas funcionais da DSEAM e 

entidades externas, melhorando qualitativamente a sua imagem, registar fotograficamente eventos, 

grupos, edições e espólio da DSEAM e realizar a manutenção do arquivo digital de fotografias, 

colaborar em atividades de promoção/divulgação das artes, no geral, e eventos da DSEAM (cenografia 

de espetáculos, pareceres sobre questões estético/artísticas, entre outros) e promover formação específica na 

área. 

A CIV concluiu 104 dos 107 projetos solicitados, todos os registos fotográficos solicitados e participou 

em todas as atividades para as quais foi solicitada. Foram ainda produzidos 80 cartazes, 12 banners e 

15 convites.  

A média das avaliações realizadas aos projetos concluídos foi de 4,91 (numa escala de Richter de 1 a 

5).  

A CIV colaborou igualmente em todas as atividades de promoção e divulgação das artes e eventos da 

DSEAM para os quais foi solicitada. Saliente-se que a CIV foi a responsável pelo grafismo das edições 

produzidas pela DSEAM em parceria com a AREArtística. 

 

5.3.7 Educamedia (em parceria com a Direção de Serviços de Investigação Formação e Inovação 

Educacional)  

São competências desta área funcional, planificar e coordenar os projetos “TV escola”, “Cinedesafios”, 

“Aprender com o Cinema”, “Webradio”; atualizar e gerir as plataformas dos projetos do Educamedia 

(site, canal Meo, Webradio, redes sociais); apoiar as escolas na criação de Webradios escolares; 

planificar e colaborar na organização do Festival Audiovisual e Cinema Escolar; criar os materiais do 

projeto "Aprender com o Cinema" (cartazes, panfletos, guias curriculares e fichas de trabalho de Português); 

planificar e apoiar a produção de projetos multimédia/audiovisual e coordenar e dinamizar ações de 

formação na área dos media e audiovisuais. 

No projeto “TV Escola”, foram produzidos 66 conteúdos pedagógicos/programas pelas escolas e 16 

conteúdos pela DSEAM. Já no projeto “Cinedesafios”, foram produzidos 34 trabalhos/conteúdos 

pedagógicos pelas escolas e divulgadas 16 técnicas de filmagem/edição.  
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No “Aprender com o Cinema”, foram produzidos trabalhos/conteúdos pedagógicos de 39 escolas e 

foram produzidos 32 documentos/materiais didáticos (Guias curriculares, fichas de trabalho/correção, 

cartazes, flyers, panfletos), de apoio às escolas.  

No projeto “Webradio”, foram produzidos 25 programas pelas escolas e 15 pela DSEAM.  

Em resumo, foram divulgados no portal Educamedia 125 trabalhos/conteúdos pedagógicos dos totais 

produzidos pelas escolas; houve 60 inscrições no Concurso de Curta-Metragens Educamedia (CME) e 

foram colocadas 367 publicações nas redes sociais (Facebook).  

Os indicadores revelam a continuidade do interesse das escolas nos projetos do programa 

Educamedia, havendo mesmo, até ao momento, um aumento de inscrições na maioria dos projetos.  

De destacar, o interesse das escolas no TV escola, em especial na produção de noticiários escolares. 

Verificou-se um aumento significativo de publicações nos canais do Educamedia, fruto de uma maior 

dinâmica e envolvência das escolas. Verifica-se ainda a necessidade de envolver as escolas no 

Concurso de Curtas-Metragens.   
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5.4 Sistema de Gestão  
 

5.4.1 Audição dos clientes 

A concretização desta ação foi efetuada com a aplicação de 24 tipos de inquéritos para a avaliação da 

satisfação dos clientes nas diferentes Divisões e Áreas funcionais. A escala utilizada é a de Likert (1 a 

5) onde 1 e 5 indicam “pouco” e “muito”, respetivamente.  

A tabela seguinte apresenta os índices de satisfação obtidos no ano 2016 e os valores do ano 

transato, como referência. 

INQUÉRITOS DE SATISFAÇÃO  
VALORES 

2016 2015 

DAEA 

PE Educadores de infância (FR-174) 4,95 4,93 

AA-1.ºCEB 

Professor generalista (FR-346) 4,48 4,48 

Professor de apoio (FR-448) 4,38 4,30 

Diretores de escola (FR-348) 4,49 4,49 

EP-1.ºCEB  Professores (FR-372) 4,20 4,40 

MA-2.º/3.º CEB/S 

Alunos em contexto performativo (FR-347) 4,53 SD 

Professores das modalidades (FR-370) 4,53 SD 

Conselhos executivos (FR-64) 4,54 4,33 

Semana Regional 
das Artes 

Professores de apoio e coordenadores concelhios (FR-408) 4,38 4,30 

Escolas básicas e secundárias (FR-439) 4,43 4,33 

Componentes 
Regionais e Locais 

no Currículo 

Alunos 2.º/3.º CEB nas conferências (FR-113) 3,90 4,07 

Professores 2.º/3.º CEB nas conferências (FR-197) 4,73 4,71 

Formação contínua Formandos (FR-32) 4,75 4,67 

DEA 

Atividades artísticas 
Alunos (FR-288) 4,53 SD 

Encarregados de educação (FR-324) 4,48 SD 

Temporada artística 
Espetadores (FR-13) SD 3,77 

Parceiros (FR-405) SD SD 

DIM 

Coordenação Congresso de Educação Artística (FR-290) 4,44 4,30 

Comunicação 
imagem e vídeo 

Projetos de design (FR-88) 4,91 4,89 

Biblioteca Utilizadores biblioteca (FR-265) 4,37 4,38 

Estúdio Utilizadores estúdio de gravações (FR-152) 4,54 4,80 

Livraria Clientes livraria online (FR-187) 4,52 4,24 

Centro de Multimédia 

Clientes som (espetáculos) (FR-226) 4,73 4,76 

Clientes vídeo (externos) (FR-227)  4,92 4,64 

Clientes educamedia (FR-449) 4,49 4,43 

Equipa multimédia na SRA (FR-438) SD 4,15 

SA Clientes da Secção Administrativa (FR-158) SD 4,26 

AI 
Clientes da Área de Informática (FR-364) 4,52 4,63 

Site Oficial da DSEAM SD 4,07 

PO 
Reprografia Sede (FR-154) / Bar Sede (FR-155) SD SD 

Apoio Levada (FR-220) / Bar Levada (FR-220) SD SD 

MÉDIA dos serviços prestados pela DSEAM 4,53 4,43 
 

Tabela 1: Resultados dos inquéritos aplicados aos clientes 
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Nos 24 tipos de inquéritos aplicados, 17 subiram os valores relativamente ao ano anterior, 2 

mantiveram o mesmo valor e 5 desceram os valores. A média global foi de 4,53. 

 

5.4.2 Audição dos colaboradores 

O inquérito foi aplicado em janeiro de 2017 com retrospetiva para os dois anos transatos. O resultado 

obtido assim como o valor do ano transato está na tabela seguinte. Note-se um acréscimo de 7 

centésimas. 

 

Parâmetro VALORES 

Índice de satisfação dos colaboradores internos da DSEAM 

2016 
(aplicado em 01/2017) 

2014 
(aplicado em 01/2015) 

4,14 4,07 
 

Tabela 2: Resultados dos inquéritos aplicados aos colaboradores 

 

5.4.3 Auditorias da Qualidade 

Estavam planificadas 10 auditorias internas, conforme o programa anual e 1 externa. O programa foi 

cumprido na sua totalidade garantindo um cumprimento da meta de 100%. 

 

5.4.4 Registo de ocorrências 

As ocorrências decorrentes das auditorias internas foram analisadas pelos chefes de 

divisão/responsáveis pelas áreas funcionais e definidas as medidas para resolução das mesmas. 

A tabela abaixo, mostra as OM, AS e NC detetadas nas auditorias internas. 

 
 

Auditorias internas  

Ocorrências 2016 2015 

NC (Não conformidades) 2 4 

AS (Áreas sensíveis) 19 24 

OM (Oportunidades de melhoria) 35 71 
 

 

Tabela 3: Resultados das auditorias internas 

 

Foi realizada a auditoria externa de renovação, com auditores diferentes aos habituais, cujos 

resultados (bem como os do ano transato) estão referenciados na tabela seguinte:  
 

 

Auditoria externa (APCER) 

Ocorrências 2016 2015 

NC (Não conformidades) 0 0 

AS (Áreas sensíveis) 4 2 

OM (Oportunidades de melhoria) 6 11 

 

Tabela 4: Resultados da auditoria externa 



SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO 

DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E MULTIMÉDIA  

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - 2016 

 

         Pág. 23 de 27 

MOD.81 – Rev.2 – 01/2017 

 

As ocorrências detetadas pela APCER foram analisadas e implementadas, conforme a pertinência das 

mesmas. A DSEAM continua certificada segundo a NORMA NP EN ISO 9001:2008 

 

5.4.5  Formação dos colaboradores 

Relativamente às necessidades de formação detetadas aquando da realização do SIADAP, foram 

promovidas, internamente, formações e workshops na área da informática e da multimédia, para além 

do “Plano anual de formação do pessoal docente”.  

Em resumo, o pessoal não docente frequentou 162 horas de formação e o pessoal docente 281 horas.  

 

5.5 Secção Administrativa (SA) 
 

Secção de apoio a toda a organização e que desempenha, entre outras, as atividades de: 

• Gestão e controlo da área dos alunos (inscrições, assiduidade, transferências, desistências, envio 

SMS); 

• Gestão de correspondência (receção, encaminhamento e arquivo);  

• Gestão de todo o processo administrativo, inerente ao pessoal docente e não docente;  

• Prestação do serviço de expediente geral e correspondência;  

• Gestão dos transportes internos e externos (pedidos de outras instituições) da DSEAM. 

 

Na tabela seguinte estão alguns valores significativos do ano 2016 

 

Descrição 2016 2015 

Processamento de férias, faltas, licenças e dispensas 733 658 

Processamento de inscrições, desistências, transferências de alunos 1058 554 

Receção, registo e classificação de correspondência externa 1172 1285 

Elaboração de ofícios, notas internas, faxes e declarações 468 425 

Requisições realizadas à RJP-DRE 20 14 

Requisições internas de transportes 2218 2519 

Quilometragem anual dos transportes internos (Km) 61311 65347 
 

Tabela 5: Valores representativos das atividades da Secção Administrativa 

 

Um objetivo da Organização é a otimização dos recursos financeiros e um dos seus indicadores é a 

redução de consumos. A SA é a responsável pelo registo de alguns consumos no seu quadro de 

indicadores. A tabela seguinte apresenta os consumos de alguns indicadores considerados pela 

DSEAM. 
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Descrição 2016 2015 

Consumo anual de água (m3) 700 722 

Consumo em comunicações (SMS/TMN) (€) 484,78 731,68 

Consumo anual de eletricidade (KW) 60247 64121 

Consumo anual de toner (unidades) 109 62 

Consumo anual de papel (resmas) 171 142 

 

Tabela 6: Valores de consumos anuais 

 

5.6 Área de Informática (AI) 
 

Desenvolvimento 

• Relativamente ao desenvolvimento, concluíram-se três aplicações Web: “Ficha de dados do Pessoal 

Docente e Técnicos”, “Arquivo Digital de Documentação” e “Gestão de Projetos e Serviços de 

Investigação e Multimédia”, tendo-se cumprido a meta estabelecida. 

• Durante este ano, realizou-se no total 1097 atividades/tarefas relacionadas com o desenvolvimento e 

atualização de sistemas informáticos, sendo que 5% destes serviços foram relacionados com as 

alterações nas bases de dados e os restantes 95% com a elaboração de outras aplicações e 

investigação/pesquisa. 

• No que diz respeito ao desempenho da AI nesta área, apurou-se um tempo médio de resposta aos 

serviços solicitados de 0,5 horas e uma duração média na execução dos serviços de 70 minutos. Os 

resultados são positivos, visto terem ficado abaixo da meta estabelecida. De salientar que os bons 

resultados obtidos nesta área deve-se essencialmente ao facto de ter havido um colaborador dedicado 

exclusivamente ao desenvolvimento. 

 

Assistência técnica 

•  Ao nível da assistência e apoio técnico, deu-se resposta a um total de 522 intervenções, sendo que 

64% destes serviços estão relacionados com a manutenção corretiva, 33% referentes a intervenções 

no âmbito da manutenção preventiva e os restantes 3%, com solicitações de assistência externa.  

•  Quanto ao desempenho da AI nesta área, apurou-se um tempo médio de resposta aos serviços 

solicitados de 2,4 horas e uma duração média na execução dos serviços de 43 minutos. A meta do 

tempo médio de resposta foi superada em 20% e o resultado do tempo médio de execução dos 

serviços ficou a 8% da meta estabelecida, situação que se justifica com a complexidade de alguns dos 

problemas que surgiram. 
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Apoio técnico/formação 

•  Neste âmbito, deu-se resposta a um total de 1 163 serviços ultrapassando a meta em 10%. Do total 

de serviços, 68% dizem respeito ao apoio informático e os restantes 32% com o pedido e análise de 

orçamentos/pareceres, gestão de backups e formação. 

•  No que respeita ao desempenho da AI nesta área, apurou-se um tempo médio de resposta aos 

serviços solicitados de cerca de 2 horas, tendo ficado a 6% da meta estabelecida. O tempo de duração 

média na execução dos serviços foi de 31 minutos, ficando-se ligeiramente acima da meta 

estabelecida, ou seja, o resultado obtido ficou a 5% da meta. Ainda assim, consideramos um valor 

muito bom. 

 

Webdesign 

•  Nesta área deu-se resposta a um total de 425 serviços, sendo que 71% destes dizem respeito às 

atualizações dos sites, portais, plataformas e redes sociais e 29% com a criação e formatação de 

páginas web.  

•  O desempenho apurado nesta área foi de um tempo médio de resposta aos serviços solicitados de 

2,7 horas e uma duração média na execução dos serviços de 34 minutos. Ambos os resultados ficam 

abaixo das metas estabelecidas, tendo o tempo de resposta ficado a 36% da meta e o tempo médio de 

execução a 14%.  

Estes resultados permitem-nos concluir que as solicitações não obtiveram uma resposta tão imediata, 

pois levou-se um pouco mais de tempo do que previsto para concluir determinados pedidos. Estes 

resultados devem-se essencialmente ao volume e urgência de solicitações em outras áreas, o que 

obrigou a uma gestão por prioridades, tendo isso influenciado o desempenho desta área. 

 

Outros 

•  No que diz respeitos aos novos projetos desenvolvidos, foram realizados 9 projetos, superando-se a 

meta em 13%. Os projetos realizados foram os seguintes: as 3 aplicações web, acima mencionadas; o 

microsite da Temporada Artística 2016; a plataforma OJS (Open Journal System); o website para 

divulgação dos projetos do SIGAM (Sistema Integrado de Gestão das Artes da Madeira); configuração 

da plataforma DOAJ (Diretory of Open Access Journals); configuração da plataforma RNOD (Registo 

Nacional de Objetos Digitais) e o website de apresentação do projeto "Crescer a Cantar". 

•  Relativamente ao índice de satisfação, o resultado obtido foi de 4,52 (de uma escala de 1 a 5) tendo 

ficado 3% da meta. No entanto, consideramos um bom resultado, visto que nos últimos anos a 

avaliação se tem situado sempre acima dos 4,5.   
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5.7 Pessoal operacional 

O pessoal operacional da DSEAM depende de um Encarregado de Pessoal, que distribui, acompanha 

e supervisiona as tarefas necessárias ao bom funcionamento da Organização garantindo as condições 

necessárias dos serviços.   

 

Na tabela seguinte, podemos verificar os diferentes planos de manutenção e tarefas existentes na 

organização e o seu estado de execução. 

 
 

Descrição Observações 

Limpeza dos edifícios, estúdio, placas externas, bidões, parques de 
estacionamento, jardins. 

Cumprido 

Conservação dos edifícios, mobiliário e ferramentas Cumprido 

Apoio aos professores, receção e serviço externo Cumprido 

Carregamento de extintores Cumprido 

Manutenção periódica de ar condicionado, fotocopiadoras, telefones Cumprido 

Controlo diário de limpeza e consumíveis das viaturas internas Cumprido 

Controlo do sistema de alarmes Cumprido 

 

Tabela 7: Planos internos de manutenção na DSEAM 
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6. AUTOAVALIAçAO

A DSEAM tem como missão desenvolver as Artes, de forma inclusiva, no ensino genérico e através da

Educação promover a "Cultura para todos", fundamentando a sua atividade em dois objetivos estratégicos

definidos: "Afirmar-se como serviço promotor da cultura atravós da Educação" e "Promover a inclusão

através da Educação Artística".

Considerando estes princípios, e para atingir os objetivos estratégicos, foram definidos objetivos

operacionais associados a iniciativas e ações, e monitorizados mediante indicadores mensuráveis.

No anexo 1 - "Análise global DSEAM - 2016", constatamos o seguinte:

. De um total de 41 indicadores, 5 cumpriram a meta estabelecida e 29 superaram. lsto representa

83% de cumprimento.

. Os 7 indicadores restantes que representam 17o/o, não cumpriram a meta estabelecida. Ainda

assim o valor médio de cumprimento da meta foi de 75%. As justificações para este

incumprimento poderão ser consultadas nas págs. B, 10, 14, 16 e 17 do presente documento.

Neste entendimento, concluímos que o contributo da DSEAM para a Direção Regional de Educação pode

considerar-se excelente como expressam os resultados da avaliação global: 115,54o/o.

Findado mais um ano de trabalho, agradecemos a todos os líderes e colaboradores pelo bom desempenho

nesta organizaçâo. O nosso profundo agradecimento aos nossos parceiros, pois sem as suas colaborações

muitos dos projetos não teriam sido concretizados. Neste campo, um destaque especial à Associação

Regional de Educação Artística (AREArtística), cujo apoio foi basilar para a concretização da maioria

daqueles.

A hierarquia, agradecemos a confiança e o apoio incondicionais para que pudéssemos cumprir um Plano

de Atividades tão arrojado que, não só foi cumprido mas até superado em termos globais.

Continuaremos com a nossa total dedicação à causa da Educação e das Artes.

Funchal, 21 de fevereiro de 2017

O Diretor de Serviços de Educação Artística e Multimédia

frfl llry GWi*

Virgílio Nóbrega Galdeira

Homologado a
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O Diretor Regional de Educação
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2016 Data: 01/02/2017

Tipo Peso N.º Peso Resultado
Do 

indicador

Global do 

objetivo

Global  com 

ponderação

Global por 

tipo

Global com 

ponderação

1.1
Projetos de modalidades artísticas(MA) nos 

2.º/3.º CEB/S
20% 96% 19,20%

1.2 Alunos abrangidos pelo projeto de MA nos EB/S 20% 102% 20,40%

1.3
Ações de acompanhamento/ supervisão técnico-

pedagógica
60% 96% 57,60%

2.1 Alunos nas atividades artísticas extraescolares 7% 106% 7,42%

2.2 Aulas abertas e audições 5% 117% 5,85%

2.3
Alunos e colaboradores da DEA  nos 

espetáculos interativos
5% 130% 6,50%

2.4 Grupos da DRE / Educação Artística 5% 100% 5,00%

2.5 Espetáculos da Temporada Artística 10% 125% 12,50%

2.6 Espetáculos em simbiose 5% 140% 7,00%

2.7 Espetáculos interativos 5% 67% 3,35%

2.8 Espetáculos inclusivos 5% 57% 2,85%

2.9 Alunos dos grupos participantes na TA 5% 86% 4,30%

2.10
Canções na pré-seleção dos Festivais da 

Canção
5% 103% 5,15%

2.11 Participações de escolas / instituições na SRA 10% 117% 11,70%

2.12 Alunos / utentes participantes na SRA 6% 127% 7,62%

2.13
Animações/espetáculos da Equipa de Animação 

(EA)
5% 104% 5,20%

2.14 Crianças contempladas nos espetáculos da EA 5% 109% 5,45%

2.15
Iniciativas promovidas no âmbito do projeto 

CRLCEM
5% 100% 5,00%

2.16
Participações em iniciativas promotoras da 

criatividade
5% 487% 24,35%

2.17 Edições produzidas 7% 106% 7,42%

30% 3.1 Boas práticas na Educação Artística 100% 129% 129,00% 129,00% 38,70%

126,66%

INDICADOR CONTRIBUIÇÃO - RESULTADOSOBJETIVOS OPERACIONAIS

Descrição

Ano: Diretor de Serviços da DSEAM: Virgílio Nóbrega Caldeira

35%

1.º Garantir a supervisão / 

acompanhamento pedagógico 

no âmbito da educação artística

34,02%

2.º Implementar medidas de 

apoio complementares ao(s) 

currículo(s) e/ou promotoras 

das competências no domínio 

da educação artística

3.º Fomentar boas práticas na 

área da Educação Artística  

35%

 FR-461
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO

DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E MULTIMÉDIA

Análise global do cumprimento de objetivos

97,20%

117,05%

4
0

%

46,82%

E
F

IC
Á

C
IA

44,33%



 Rev. 2

 01/2017

Tipo Peso N.º Peso Resultado
Do 

indicador

Global do 

objetivo

Global  com 

ponderação

Global por 

tipo

Global com 

ponderação

2
0

% 4.1 Índice de satisfação clientes externos 75% 101% 75,75%

4.2
Fidelização de alunos (5 anos de frequência nas 

atividades artísticas extraescolares)
25% 117% 29,25%

5.1 Cumprimento do programa de auditorias 40% 100% 40,00%

5.2 Implementação das ações 60% 100% 60,00%

6.1 Publicações nas redes sociais 40% 115% 46,00%

6.2 Vídeos originais de produção interna 40% 176% 70,40%

6.3 Documentos totais catalogados na Biblioteca 20% 100% 20,00%

7.1 Workshops para pessoal não docente 10% 125% 12,50%

7.2 Novas formações 30% 107% 32,10%

7.3 Horas totais de formação 10% 116% 11,60%

7.4 Formadores internos 20% 147% 29,40%

7.5 Inscrições nas formações 20% 117% 23,40%

7.6 Índice de satisfação dos colaboradores 10% 104% 10,40%

8.1
Apresentações públicas e artigos em revistas 

científicas
40% 60% 24,00%

8.2 Investigadores externos a colaborar 40% 120% 48,00%

8.3
Biografias e peças musicais madeirenses 

recuperadas 
20% 60% 12,00%

9.1 Candidaturas a projetos cofinanciados 20% 100% 20,00%

9.2 Protocolos de cooperação estabelecidos 20% 200% 40,00%

9.3 Parceiros que apoiam os nossos projetos 40% 158% 63,20%

9.4
Redução de consumos (eletricidade, água, 

comunicações, consumíveis, etc.)
20% 170% 34,00%

115,54%

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO

DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E MULTIMÉDIA

 FR-461

5.º Melhorar a performance do 

serviço, mediante otimização de 

processos

OBJETIVOS OPERACIONAIS

Descrição

4.º Garantir a satisfação dos 

clientes  

Q
U

A
L

ID
A

D
E

100,00%

105,00%

INDICADOR CONTRIBUIÇÃO - RESULTADOS

AVALIAÇÃO GLOBAL

63,00%

40,00%

38,19%

33,43%

23,52%

157,20% 25,15%

84,00%

136,40%

119,40%

103,00%

Análise global do cumprimento de objetivos

120,30%

20,60%

48,12%

28%

E
F

IC
IÊ

N
C

IA

9.º Otimizar os recursos 

financeiros

6.º Criar sistemas de retenção e 

partilha (divulgação) de 

conhecimentos

7.º Reforçar as competências e 

valorizar os colaboradores

28%

16%

4
0

%

28%

8.º Investigar nas áreas da 

Educação e das Artes

60%

40%
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DS: Data:

1.1 DAEA 75 75 72 72 96%

1.2 DAEA 14823 11500 11713 11713 102%

1.3 DAEA 493 480 151 170 0 139 460 96%

2.1 DEA 1108 1000 1059 1059 106%

2.2 DEA 37 30 13 14 0 8 35 117%

2.3 DEA 292 100 92 38 0 0 130 130%

2.4 DEA 30 19 19 19 100%

2.5 DEA 169 150 31 54 16 86 187 125%

2.6 DEA 15 10 3 7 0 4 14 140%

2.7 DEA 15 15 7 3 0 0 10 67%

2.8 DEA 16 7 4 0 0 0 4 57%

2.9 DEA 513 350 300 300 86%

2.10 DEA 23 30 31 31 103%

2.11 DAEA 337 308 361 361 117%

2.12 DAEA 2990 2500 3163 3163 127%

2.13 DAEA 231 240 71 99 10 70 250 104%

2.14 DAEA 18514 19000 5271 8975 677 5857 20780 109%

2.15 DAEA 15 30 11 0 0 19 30 100%

2.16 DAEA 810 783 4 1888 1 1917 3810 487%

2.17 DIM 10 7 3 1 2 3 9 129%

3.1
DAEA/DEA

DIM
33 31 33 33 106%

4.1 Todas 4,42 4,50 4,53 4,53 101%

4.2 DEA 31% 35% 41% 41% 117%

Pág.1
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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO

DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E MULTIMÉDIA

Quadro de indicadores trimestral

INDICADORES

Projetos de modalidades artísticas nos 2.º/3.º CEB e S

Alunos abrangidos pelo projeto de modalidades artísticas nos EB/S

Ações de acompanhamento e supervisão técnico-pedagógica

Alunos nas atividades artísticas extraescolares

Aulas abertas e audições

Grupos da DRE / Educação Artística

Espetáculos da Temporada Artística 

N.ºP

Ano :

Participações em iniciativas promotoras da criatividade

Edições produzidas

Boas práticas na Educação Artística

Espetáculos inclusivos

C
L

IE
N

T
E

Alunos e colaboradores da DEA nos espetáculos interativos

Índice de satisfação dos clientes externos 

Fidelização de alunos  (5 anos de frequência nas atividades artísticas extraescolares)

Alunos dos grupos participantes na Temporada Artística 

Participações de escolas e instituições na Semana Regional das Artes

Espetáculos em simbiose

Espetáculos interativos

Iniciativas promovidas no âmbito do projeto CRLCEM

Canções na pré-seleção dos Festivais da Canção

Crianças e espetadores nos espetáculos da Equipa de Animação 

Alunos participantes na Semana Regional das Artes

Animações e espetáculos da Equipa de Animação 

2016

2.º 

Trim.

1.º 

Trim.

Virgílio Nóbrega Caldeira 01 de fevereiro de 2017

% da

Meta

Meta

2016
D/AF

Total

2016

4.º 

Trim.

3.º 

Trim.

Total 

2015
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5.1 SG 100% 100% 100% 100% 100%

5.2 SG 100% 100% 100% 100% 100%

6.1 CMK 347 350 82 193 46 83 404 115%

6.2 DIM 76 50 33 19 22 14 88 176%

6.3 DIM 22198 24000 22876 23239 23352 24039 24039 100%

7.1 DIM 10 8 4 4 2 0 10 125%

7.2 DAEA 32 42 16 13 6 10 45 107%

7.3 DAEA 557 900 392 277 129 250 1048 116%

7.4 DAEA 25 19 28 28 147%

7.5 DAEA 623 700 160 182 292 188 822 117%

7.6 SG 4,07 4,00 4,14 4,14 104%

8.1 DIM 12 10 0 1 3 2 6 60%

8.2 DIM 26 20 16 2 5 1 24 120%

8.3 DIM 14 15 9 0 0 0 9 60%

9.1 DIM 1 1 1 0 0 0 1 100%

9.2 DIM 3 1 2 2 200%

9.3
DAEA/DEA

DIM
110 95 150 150 158%

9.4 SA SD 0,50% 0,85% 0 170%

Pág.2

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
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% da

Meta

Total

2016
INDICADORES

Total 

2015

Meta

2016

1.º 

Trim.

2.º 

Trim.
N.º

Quadro de indicadores trimestral

4.º 

Trim.

3.º 

Trim.
P D/AF

P
R

O
C

E
S

S
O

S
A

P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

Cumprimento do programa de auditorias internas

Implementação das ações 

Publicações nas redes sociais 

Vídeos originais de produção interna

Workshops para pessoal não docente

Formações

Horas totais de formação

Formadores internos

Inscrições nas formações

Índice de satisfação dos colaboradores (a ser aplicado em janeiro de 2017)

Protocolos de cooperação estabelecidos 

Documentos totais catalogados na Biblioteca 

F
IN

A
N

C
E

IR
A

Redução de consumos  (Kwh, m
3
, SMS, gasóleo, gasolina, papel, toner….)

Parceiros públicos e privados

Artigos e comunicações realizadas

Investigadores externos a colaborar

Peças históricas de notação moderna

Projetos candidatados a cofinanciamento

DS: Diretor de Serviços /D: Divisão /AF: Área Funcional /DEA: Divisão de Expressões Artísticas /DAEA: Divisão de Apoio à Educação Artística /DIM: Divisão de Investigação e Multimédia /                              

SG: Sistema de Gestão / SA: Secção Administrativa  / CMK: Comunicação e Marketing / CRLCEM: Componentes regionais e locais no currículo de Educação Musical
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