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PROJETOS DE 
PROMOÇÃO DO 
SUCESSO EDUCATIVO

*(Fonte Observatório de Educação da RAM; dados atualizados a 29 de junho de 2018)

‘Saber’ (Matemática)

EBS da Calheta

‘Formar MAS com 
excelência’(Português – 
Inglês – Matemática)

EB123/PE/C do Curral das Freiras

‘Estreito +’

EB23 do Estreito de Câmara de 
Lobos

‘Aprender e ensinar em 
equipa’

EB23 da Torre

‘Sucesso nas Ciências’

EB123/PE/C Bartolomeu 
Perestrelo

‘Inov@Louros’

EB23 dos Louros

‘Turma Zarco +’

EBS Gonçalves Zarco

‘Estrela-Português’

EB123/PE/C do Porto da Cruz

‘Turma +’ (Português – 
Matemática – Físico-Química)

EBS de Machico

‘Minimizar a indisciplina, 
maximizar as 
aprendizagens’

EBS da Ponta do Sol

‘Caniço +’

EB23 do Caniço

‘Escola de Sucesso – 
Inglês’

EBS de Santana

PROGRESSO 
CONTÍNUO

A Taxa de Retenção e Desistência (TRD), 
que se reporta aos alunos que não 

transitam para o ano de escolaridade 
seguinte, tem decrescido significativamente 
nos últimos anos (dados já validados entre 

2012/13 e 2016/17). Os dados de 
2017/18, a divulgar quando se 
encontrarem validados, serão 

certamente ainda mais 
positivos. 

COMO
 SOMOS*

MANUAIS E FICHAS 
ESCOLARES
O Governo Regional atribui manuais 
e livros de fichas a 4.485 (66,7%) 
dos 6.724 alunos do 1.º ciclo do 
Ensino Básico. Este encargo de 700 
mil euros abrange as famílias 
cobertas pela Ação Social Escolar. 
Os restantes apoios nesta área são 
complementares.

O abandono da escolaridade 
obrigatória é praticamente nulo na 
Região. Todos os casos de 
ausência prolongada da escola, 
depois de esgotadas as iniciativas 
das mesmas, transitam para as 
Comissões de Proteção de Crianças 
e Jovens (CPCJ), que dispõem dos 
meios legais para assegurar que 
os estudantes com idade inferior 
aos 18 anos retomam a frequência 
escolar. 

SEM ABANDONO

3.º CICLO
Em 2012/13, em cada 1.000 
alunos a frequentar o 9.º ano, 
164 (16,4%) não transitavam 
para o 10.º ano; em 2016/17 

esse número tinha baixado 
para 66 (6,6%).

SECUNDÁRIO
Em 2012/13, em cada 1.000 

alunos matriculados 302 
(30,2%) não concluíam o 12.º 

ano; em 2016/17 esse 
número tinha baixado 

para 262. 

1.º CICLO
Em 2012/13, em cada 1.000 
crianças a frequentar a 4.ª 

classe, 34 (3,4%) não 
transitavam para o 5.º ano; em 

2016/17 esse número tinha 
baixado para 19 

(1,9%).

2.º CICLO
Em 2012/13, em cada 1.000 
alunos a frequentar o 6.º ano, 
146 (14,6%) não transitavam 
para o 7.º ano; em 2016/17 
esse número tinha baixado 

para 46 (4,6%). 



*(Fonte Observatório de Educação da RAM; dados atualizados a 29 de junho de 2018)

ALUNOS
No ano letivo 2016/17, o total de alunos 

era de 44.113, dos quais 5.897 estavam na 
Educação Pré-escolar, 10.836 no 1.º Ciclo, 6.014 no 

2.º Ciclo, 10.512 no 3.º Ciclo e 10.854 no Secundário. 

A distribuição por concelhos era a seguinte:

Funchal (54,1%), 
Câmara de Lobos (11,0%),

Santa Cruz (10,2%),
Machico (7,0%),

Ribeira Brava (4,6%),
Calheta (4,0%),

Ponta do Sol (2,8%),
Santana (2,1%),

Porto Santo (1,8%),
São Vicente (1,4%),

Porto Moniz (0,6%).  

2017/18 
Ainda sujeitos a validação, os 

dados do ano letivo 2017/18 não 
estão ainda disponíveis, mas apontam 

para um decréscimo médio de mil 
alunos, devendo o número de docentes 

e de estabelecimentos escolares 
permanecer sem grande 
oscilação relativamente a 

2016/17. 

A distribuição por concelhos era a seguinte:

Funchal (45,7%), 
Câmara de Lobos (12,0%),

Santa Cruz (10,8%),
Machico (6,6%),
Calheta (4,8%),

Ponta do Sol (4,8%),
Ribeira Brava (4,8%),

Santana (3,6%),
Porto Santo (2,4%),
São Vicente (1,8%),
Porto Moniz (1,2%).

ESTABELECIMENTOS
O total de estabelecimentos da rede regional 

de Educação era de 166. Destes, 37 eram Jardins de 
Infância, 107 Escolas Básicas, 12 Básicas e Secundárias, 

7 Profissionais e 3 Secundárias. 

QUANTOS
SOMOS*

Os professores afetos aos 
Quadros de Escola e às Zonas 
Pedagógicas, independentemente 
dos grupos disciplinares, têm a 
garantia de permanecer 
vinculados ao sistema, não 

existindo qualquer atribuição 
de ‘horários zero’. 

A distribuição por concelhos era a seguinte:

Funchal (47,7%),
Câmara de Lobos (12,7%),

Santa Cruz (10,4%),
Machico (7,6%),

Ribeira Brava (5,5%),
Calheta (4,2%), 

Ponta do Sol (3,4%),
Santana (2,9%),

Porto Santo (2,2%),
São Vicente (2,1%),
Porto Moniz (0,9%).

PROFESSORES
No ano letivo 2016/17, o total de 

professores era de 6.265, dos quais 737 
exerciam funções na Educação Pré-escolar, 1.553 no 

1.º Ciclo, 841 no 2.º Ciclo, 2.898 no 3.º Ciclo e 
Secundário, e 236 nas escolas profissionais.

SEM ‘HORÁRIOS ZERO’



Secretaria Regional
de Educação

Os estudantes participam em diferentes áreas da 
publicação, seja na conceção das capas e na 
redação dos editoriais, seja enquanto colunistas, 
comentadores, entrevistadores, fotorrepórteres…

De e para estudantes, o Ponto e Vírgula 
(PV) resulta de uma parceria entre o 
Diário de Notícias da Madeira e a 
Secretaria Regional de Educação.

Concurso inserido no PV, 
visa promover e incentivar 
o desenvolvimento das 
capacidades criadoras dos 

alunos do secundário e premiar os melhores trabalhos em 
diferentes áreas.

Trabalhos originais: conto, fotografia, ilustração, 
investigação histórica, poesia, reportagem e vídeo.

Porque as grandes ideias merecem visibilidade!

# a reter do ano letivo 2017/2018…
– III Série, com 8 números de 16 páginas cada

– De outubro a maio, a par e passo com o ano escolar

– 15 escolas do ensino secundário

– 215 alunos participantes nas várias rubricas

– 6 jovens ‘editores por um dia’

– 30 alunos correspondentes nas suas escolas

– Capas elaboradas por estudantes de artes visuais

– Apoio de professores em todas as escolas

# em números…
– 7 categorias

– 118 alunos participantes

– 21 jurados de referência nas áreas a concurso

– 6000€ em prémios, com o apoio do La Vie Funchal 
(vencedores, escolas e de participação)

IDEIA
# Grande

FORA DA CAIXA ALÉM DO CURRÍCULO
2018/2019
NOVOS TEMAS…
DESAFIOS RENOVADOS…
E MUITOS PRÉMIOS!

www.facebook.com/PVnaescola

www.instagram.com/PVnaescola

# prémios para os melhores trabalhos e 
para todos os participantes
– Novas temáticas a concurso no #GrandeIdeia:

– Fotografia – Movimento

– Ilustração – O Belo

– Investigação Histórica – Acontecimento Histórico

– Reportagem – O Mundo na Escola

– Vídeo – Lendas e Histórias

– Tema livre para as categorias de conto e poesia.

Se és aluno do secundário, informa-te na tua 
escola.

Agarra este desa�o!

Exposição ‘Ideia Visual’
Apresenta os trabalhos de ilustração e fotografia 
dos alunos das 15 escolas secundárias 
participantes no Concurso, no ano letivo 
2017/2018.

Ideias com mensagens visuais. Ideias com 
criatividade. Ideias que se desvendam com o olhar. 

Até 31 de outubro, no Espaço EntreArte, na 
Secretaria Regional de Educação.

Mural ‘Academia La Vie’
Os trabalhos a concurso no #GrandeIdeia 

estarão, de novo, em permanência no La Vie Funchal. 
Patentes ao público, ao longo do ano letivo, no mural 
situado no piso 2 do Centro Comercial.

Festa do PV
O culminar de um ano de trabalho e empenho, num 
convívio alargado que reúne alunos, professores, 
jurados, representantes das escolas e dos 
patrocinadores. Uma grande festa que consagra, 
ainda, os vencedores do Concurso #GrandeIdeia.

Os alunos correspondentes são, 
simultaneamente, pontos de contacto e 
dinamizadores do PV nas suas escolas.

Se tens o perfil adequado, não hesites, 
contamos contigo!
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