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Nota Introdutória  
 
O Relatório de Atividades da Direção Regional de Educação, doravante designada DRE, visa dar cumprimento 

ao estipulado no Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M, de 21 de agosto, alterado pelo Decreto 

Legislativo Regional n.º 12/2015/M, de 21 de dezembro, que estabelece o Sistema Integrado de Gestão e 

Avaliação do Desempenho na Administração Regional Autónoma da Madeira (SIADAP-RAM) e determina a 

apresentação de um relatório anual de atividades do período entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de cada 

ano, a submeter à aprovação do membro do Governo Regional responsável pela área da Educação.  

Ao integrar o ciclo anual de gestão do serviço, o presente relatório constitui, por um lado, um instrumento 

de avaliação da atividade organizacional desenvolvida e um exercício de reflexão e análise retrospetiva, pois 

pretende demonstrar a ação da DRE no decurso do ano de 2020, e constitui, por outro lado, um elemento 

orientador e mobilizador da ação futura. Sincronizando esforços e recursos, este exercício coletivo pretende 

repensar o modelo de intervenção da DRE, através da monitorização, autoavaliação e supervisão dos 

processos e das práticas. O que fazemos? Porque é que o fazemos? Para quem o fazemos? Com que 

finalidades? Em que medida o fazemos? Como podemos fazê-lo melhor?  

O Relatório de Autoavaliação, que é parte integrante do Relatório de Atividades, está essencialmente focado 

nos pressupostos estabelecidos no Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) para o ano de 2020 e 

na consequente autoavaliação do serviço público que é prestado pela instituição. A autoavaliação é o 

instrumento que dá sentido ético e moral às linhas estratégicas e orientações metodológicas no intuito de 

melhorar o nível de execução e o grau de execução dos objetivos previamente definidos e que decorrem das 

prioridades definidas pelas políticas públicas de suporte à Educação. Este documento constitui a síntese do 

trabalho participativo e vinculante de todos os trabalhadores de cada serviço da DRE, nomeadamente no que 

concerne aos dados respeitantes ao grau de execução dos objetivos e das iniciativas planeados no QUAR e 

no Plano Anual de Atividades de 2020.  

Tendo em conta a concomitância de objetivos que um e outro comportam e, consequentemente, a 

determinação de não repetir a análise de dados, decidiu-se que os indicadores resultantes da execução dos 

objetivos constantes do QUAR apenas serão analisados no Relatório de Autoavaliação, sendo os restantes 

apresentados no Relatório de Atividades. 

A autoavaliação é reconhecida como um valor que, se assentar em práticas internas e sistémicas, aporta 

processos, projetos e ações de mudança, pois permite uma visão geral do que se faz e do modo como se faz, 

confere coerência entre o que a DRE preconiza como missão, o que executa e os resultados que obtém, 

assumindo‐se, assim, como um instrumento fundamental de apoio à tomada de decisão.  

A elaboração deste documento cumpre, ainda, o previsto no Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de setembro, que 

contempla as orientações a adotar quanto à estruturação de um Relatório de Atividades. 
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A Direção Regional de Educação é o serviço da administração direta da Região Autónoma da Madeira (RAM) 

integrado na Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), identificado na alínea b) do n.º 1 

do artigo 6.º da Orgânica da SRE e do Gabinete do Secretário Regional, aprovada pelo Decreto Regulamentar 

Regional n.º 2/2020/M, de 9 de janeiro.  

 

2.1. Visão 

Tendo como referência a política e o planeamento global definidos pela Tutela, e na prossecução das suas 

atribuições, esta Direção Regional assume como Visão:  

» Ser um serviço público de referência no desenvolvimento do sucesso educativo. 

 

2.2. Missão 

A missão da DRE, ou seja, o seu propósito básico e permanente, é: 

Promover, desenvolver e operacionalizar as políticas educativas da Região Autónoma da Madeira 

(RAM) de âmbito pedagógico e didático, relativas à educação pré-escolar, aos ensinos básico e 

secundário e à educação extraescolar, numa perspetiva inclusiva, contribuindo para a melhoria 

contínua da qualidade das aprendizagens e potenciadora do sucesso escolar e da elevação da 

qualificação pessoal, social e profissional da população madeirense e porto-santense. 

 

2.3. Valores 

Na prossecução da sua missão, a DRE norteia-se por um conjunto de valores imprescindíveis ao exercício das 

suas responsabilidades, nomeadamente: 

 Colaboração - estabelecer um clima de diálogo assente na recetividade da pluralidade de ideias e opiniões 

conducentes à tomada de decisão. 

 Autonomia - assumir uma atitude de liberdade e responsabilidade, alicerçada em decisões ponderadas e 

sustentadas em fontes de informação e conhecimento. 

 Inovação - eleger práticas de excelência alinhadas com a investigação e o conhecimento científico de 

referência e potenciadoras de soluções eficazes. 

 Equidade - garantir ou promover a igualdade de oportunidades no acesso de todos e de cada um a uma 

educação de qualidade. 

 Transparência - orientar os procedimentos e práticas pelo princípio da clareza e da boa-fé, no sentido do 

seu reconhecimento público. 
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 Melhoria contínua - adotar uma cultura consistente que assegure a melhoria contínua do desempenho 

pessoal, profissional e organizacional. 

 Inclusão - reforçar e aprofundar experiências, esforços e saberes precursores de práticas inclusivas e de 

dignificação da pessoa humana. 

 

2.4. Atribuições 

No âmbito da sua missão, a DRE prossegue, designadamente, as seguintes atribuições: 

a) Coordenar, acompanhar e propor orientações, em termos pedagógicos e didáticos, para as atividades 

da educação pré-escolar, escolar, extraescolar e as modalidades especiais de educação; 

b) Coordenar o processo de desenvolvimento curricular e adequá-lo às especificidades do sistema 

educativo regional; 

c) Coordenar, acompanhar e propor orientações, em termos pedagógicos e didáticos, para a promoção 

do sucesso e prevenção do abandono escolar; 

d) Coordenar, acompanhar e propor orientações, em termos pedagógicos e didáticos, para as atividades 

de enriquecimento curricular, designadamente desporto escolar, educação artística e tecnologias 

educativas; 

e) Coordenar o processo de apreciação, seleção e adoção de manuais escolares; 

f) Coordenar a integração de disciplinas, ofertas formativas, programas disciplinares e conteúdos 

programáticos de índole regional nos planos curriculares nacionais; 

g) Coordenar o processo de avaliação externa das aprendizagens dos alunos, sem prejuízo das 

competências próprias do júri nacional de exames do Ministério da Educação; 

h) Promover a investigação científica e a publicação de trabalhos científicos ou estudos técnicos, 

nomeadamente estudos de acompanhamento e avaliação no âmbito do desenvolvimento e da inovação 

curricular, da qualidade do ensino e das aprendizagens e dos projetos pedagógicos transversais ao sistema 

educativo regional; 

i) Coordenar a implementação e o desenvolvimento da intervenção precoce na infância em parceria, 

nomeadamente, com os serviços de saúde e de segurança social; 

j) Coordenar o funcionamento de estabelecimentos de educação e ensino de referência para a educação 

bilingue de alunos surdos e no domínio da visão, bem como unidades de ensino estruturado para a 

educação de alunos com perturbações do espectro do autismo e unidades de apoio especializado para a 

educação de alunos com multideficiência e surdo-cegueira; 
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k) Coordenar a implementação das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão desenvolvidas pelos 

estabelecimentos de educação e ensino, em colaboração com as famílias, serviços de saúde, segurança 

social e outras instituições; 

l) Assegurar e acompanhar a preformação, a formação profissional, o emprego protegido ou apoiado, 

tendo em vista a inserção na vida ativa dos jovens com necessidades educativas especiais; 

m) Desenvolver ações de sensibilização junto da comunidade, tendo como objetivo reforçar os 

mecanismos necessários a uma educação inclusiva, promotora do sucesso de todos e de cada um; 

n) Coordenar e acompanhar os serviços de apoio técnico especializado; 

o) Coordenar o processo de formação contínua do pessoal docente e não docente; 

p) Apoiar e acompanhar os estabelecimentos de educação e ensino particular e cooperativo, instituições 

particulares de solidariedade social e escolas profissionais privadas; 

q) Conceder a atribuição de paralelismo pedagógico e de autonomia pedagógica aos estabelecimentos de 

ensino básico e secundário particular e cooperativo e decidir sobre a alteração ou extinção dessa 

concessão; 

r) Emitir parecer no âmbito pedagógico e didático, relativo aos processos de concessão de autorização 

provisória ou definitiva de funcionamento de estabelecimentos de educação e de ensino particular e 

cooperativo, instituições particulares de solidariedade social e escolas profissionais privadas, ou sobre a 

alteração ou extinção dessa concessão; 

s) Prestar apoio à Direção Regional responsável pela área da administração e gestão escolar, na definição 

do número de vagas a considerar nos concursos de pessoal docente dos estabelecimentos de educação e 

ensino não superior e instituições de educação especial; 

t) Colaborar com outros serviços e organismos na definição e organização dos recursos humanos e 

materiais afetos à Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia; 

u) Elaborar propostas e emitir parecer sobre propostas e projetos de diplomas que versem matérias das 

suas atribuições; 

v) Assegurar o cumprimento pelos estabelecimentos de educação e de ensino particular e cooperativo, 

instituições particulares de solidariedade social e escolas profissionais privadas, das normas constantes 

da Lei de Bases do Sistema Educativo, dos respetivos diplomas de desenvolvimento e da legislação 

regional, nomeadamente em matéria de inscrições, matrículas, avaliação, assiduidade e regime disciplinar 

de alunos; 

w) Promover, estabelecer e desenvolver protocolos e parcerias estratégicas com entidades regionais, 

nacionais e internacionais que desenvolvam ações e projetos no âmbito das suas atribuições. 
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2.5. Estrutura Organizacional 

A orgânica da DRE foi aprovada pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 20/2020/M, de 6 de março, a 

estrutura nuclear aprovada pela Portaria n.º 113/2020, de 6 de abril, a estrutura flexível aprovada pelo 

Despacho n.º 141/2020, de 9 de abril e as áreas geográficas e pedagógicas dos Centros de Recursos 

Educativos Especializados definidas pelo Despacho n.º 466/2020, de 27 de novembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

DR - Diretor Regional | DEPJ - Divisão de Estudos e Pareceres Jurídicos | DAT - Divisão de Apoio Técnico | DPGF - Divisão de Planeamento e Gestão Financeira | Secret. 

- Secretariado  

DSEPEEBS - Direção de Serviços de Educação Pré-Escolar e do Ensino Básico e Ensino Secundário | DEPEPCEB - Divisão de Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico | DSTCEBES - Divisão dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário  

DSEE - Direção de Serviços de Educação Especial | DAEE - Divisão de Acompanhamento Educativo Especializado ► CREE ‐ Centro de Recursos Educativos Especializado 

► CREE IPI | Centro de Recursos Educativos Especializados da Intervenção Precoce na Infância ► CREE Fx | Centro de Recursos Educativos Especializados do Funchal 

► CREE CL | Centro de Recursos Educativos Especializados de Câmara de Lobos ► CREE SC | Centro de Recursos Educativos Especializados de Santa Cruz ► CREE M 

| Centro de Recursos Educativos Especializados de Machico ► CREE RB | Centro de Recursos Educativos Especializados da Ribeira Brava ► CREE PSt | Centro de 

Recursos Educativos Especializados do Porto Santo | DASC - Divisão de Acompanhamento à Surdez e Cegueira | STEE - Serviço Técnico de Educação Especial | STFP - 

Serviço Técnico de Formação Profissional  

DSIFIE - Direção de Serviços de Investigação, Formação e Inovação Educacional | DGP - Divisão de Gestão de Projetos | DFC - Divisão de Formação Contínua | DTAIA 

- Divisão de Tecnologias e Ambientes Inovadores de Aprendizagem ► GMTE - Gabinete de Modernização das Tecnologias Educativas | DAIP - Divisão de Ação e 

Inovação Pedagógica  

DSATE - Direção de Serviços de Apoios Técnicos Especializados | DATE - Divisão de Apoios Técnicos Especializados ► GAAC - Gabinete de Apoio às Altas Capacidades 

| DAAT - Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas  

DSEA - Direção de Serviços de Educação Artística  

DSDE - Direção de Serviços do Desporto Escolar ► GDEPEPCEB - Gabinete do Desporto Escolar do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico | GDESTCEBS - Gabinete 

do Desporto Escolar dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário 

DSAGO - Direção de Serviços de Apoio à Gestão e Organização 
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2.6. | Stakeholders 

Em consonância com a Lei de Bases do Sistema Educativo e com as linhas de atuação definidas pelo Programa 

do XIII Governo Regional da Madeira (2019-2023) e pelo Plano de Desenvolvimento Económico e Social da 

Região Autónoma da Madeira para 2030, (PDES Madeira 2030), a DRE circunscreve a sua área de influência 

e de atuação a toda a Região Autónoma da Madeira e exerce a sua ação nos estabelecimentos de educação, 

de educação especial e de ensino - público, particular, profissional, cooperativo e solidário - com alunos com 

e sem necessidades especiais e suas famílias (pais/encarregados de educação/tutores), pessoal docente e 

não docente. No desenvolvimento da sua ação estratégica a DRE relaciona‐se com diversas partes 

interessadas - stakeholders - que contribuem para a prestação de serviços ou são destinatários desses 

mesmos serviços. 

 

 

 



 

 
III. Objetivos Estratégicos 
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III. Objetivos Estratégicos  

A Estrutura do Quadro de Avaliação e Responsabilização foi elaborado com base em cinco Objetivos 

Estratégicos, aprovados por Sua Excelência o Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia para o 

quadriénio 2019-2023 (figura 1). Estes objetivos nortearam o propósito da ação estratégica e a consequente 

formulação dos objetivos operacionais, bem como a definição das iniciativas a desenvolver pela DRE, na 

prossecução das suas atribuições e competências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 | Objetivos estratégicos da DRE para o quadriénio 2019-2023 
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IV. Autoavaliação do Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) 

De acordo com o artigo 14.º do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M, de 21 de agosto, alterado pelo 

Decreto Legislativo Regional n.º 12/2015/M, de 21 de dezembro, a Autoavaliação tem caráter obrigatório e 

deve dar conta do grau de execução do Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) do serviço, 

evidenciando os resultados alcançados e os desvios verificados, sendo igualmente parte integrante do 

Relatório de Atividades. 

Os objetivos estratégicos foram desdobrados em objetivos operacionais. Para o efeito, definiram-se 6 

objetivos operacionais para o ano de 2020, dos quais 4 foram transpostos para o Quadro de Avaliação e 

Responsabilização, sendo que 2 são de eficácia, 1 de eficiência e 1 de qualidade, os quais se avaliam de 

seguida. 

 

4.1. | Avaliação dos Objetivos por Parâmetro 

4.1.1. Objetivos de eficácia 

Objetivos de Eficácia Ponderação: 40% 
 

Objetivo n.º 1 Ponderação: 50% 

Garantir o desenvolvimento curricular, as medidas de apoio complementares ao currículo e a coordenação técnico-
pedagógica na educação de infância e nos ensinos básico e secundário 

 
 

Indicador 1 - Peso 50% 
Meta 

(A) 
Executado 

(B) 
Avaliação 

(B - A) 

N.º de ações de acompanhamento/supervisão das equipas 
nos estabelecimentos de educação e ensino para 
orientações pedagógicas e curriculares 

1680 
(tolerância  

de 168) 
2004 Superado 

 

Análise da Execução 

No desenvolvimento das suas atribuições, a DRE assegura e acompanha a organização e o funcionamento do 

apoio técnico-pedagógico nos estabelecimentos de educação pré-escolar, nos ensinos básico e secundário e 

nos estabelecimentos de educação especial, nomeadamente, no que se refere às áreas curriculares, de 

enriquecimento do currículo, instrumentos de ensino e avaliação. Deste modo, através de várias 

iniciativas/ações, concretiza medidas que ajustam os currículos às necessidades de uma educação e de um 

ensino cada vez mais exigentes e inclusivos, tendo em vista a melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

Ao pautar-se por uma ação estratégica alicerçada numa intervenção dinâmica e contextualizada, capaz de 

produzir resultados que comprovam a qualidade do desempenho dos profissionais e um atendimento eficaz 

e eficiente aos clientes, a DRE considerou determinante a realização de ações de acompanhamento. Neste 
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contexto, foram realizadas 2004 de acompanhamento/supervisão aos estabelecimentos de educação e 

ensino e outras instituições para orientações pedagógicas e curriculares, por parte de diretores de serviços, 

chefes de divisão e coordenadores, pelo que a meta prevista foi superada em cerca de 9%. Neste âmbito, 

realizaram-se: 

- 228 ações pela Direção de Serviços de Educação Pré-Escolar e Ensino Básico e Ensino Secundário 

(DSEPEEBS), através da Divisão de Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico (DEPEPCEB) e da 

Divisão dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário (DSTCEBES), sendo 210 ações de 

orientação/acompanhamento/monitorização das equipas pedagógicas nos estabelecimentos de educação e 

ensino para orientações pedagógicas e curriculares, designadamente: 88 em reuniões, sessões de trabalho e 

formações no âmbito da necessidade de substituição das aulas presenciais para a modalidade de ensino à 

distância (EAD); 99 no apoio à implementação e monitorização dos planos de ensino à distância dos 

estabelecimentos de educação e ensino; 6 em formações e sessões de trabalho na área da educação de 

infância (acompanhamento dos estabelecimentos de educação e dos núcleos infantis); 17 ações decorrentes 

da parceria estabelecida com o Serviço de Sangue e Medicina Transfusional do Hospital Nélio Mendonça 

(intervenções junto das escolas com alunos portadores de hemofilia e reuniões com a equipa do referido 

serviço). Para além destas, foram ainda realizadas 15 ações/reuniões no âmbito da coordenação da Avaliação 

Externa e 3 ações/reuniões no âmbito coordenação e acompanhamento pedagógico e didático do ensino 

básico recorrente - 1.º ciclo. 

Perante o contexto de pandemia e as indicações das autoridades nacionais e regionais de saúde, após a 

avaliação da situação epidemiológica, privilegiou-se a via digital para todos os contactos e ações previstas. 

- 728 ações de acompanhamento ou de supervisão no âmbito da Direção de Serviços de Educação Especial 

(DSEE), nomeadamente 668 através da Divisão de Acompanhamento Educativo Especializado (DAEE) e 60 da 

Divisão de Acompanhamento à Surdez e à Cegueira (DASC). Este elevado número de ações de 

acompanhamento deve-se a dois fatores: por um lado, o confinamento obrigatório, decretado em março de 

2020, decorrente do Estado de Emergência para fazer face à pandemia de COVID-19; e por outro, a 

publicação do Decreto Legislativo Regional n.º 11/2020, de 29 de julho, que adaptou à RAM os regimes 

constantes no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, alterado pela Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro, 

que estabelece o regime jurídico da educação inclusiva, e do Decreto-lei n.º 55/2018, de 6 de julho, que 

estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário e os princípios orientadores da avaliação das 

aprendizagens. A conjugação destes dois fatores resultou na necessidade de um acompanhamento com 

maior regularidade, redefinindo-se estratégias e metodologias a desenvolver com os alunos, o 

acompanhamento aos estabelecimentos de educação e ensino, às famílias e o trabalho colaborativo com 

diferentes profissionais. A adaptação à nova conjuntura, designadamente, o ensino à distância, o 

acompanhamento técnico à distância, a análise de novos normativos legais, os ofícios circulares e outros 

documentos, originou um conjunto de iniciativas ao nível das orientações e acompanhamento/supervisão de 
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práticas, ao longo do ano, que foram analisadas de forma agrupada, alinhadas com as linhas orientadoras da 

DRE e de acordo com as necessidades identificadas em cada estabelecimento de educação e ensino.  

A via de contacto alterou-se, sendo maioritariamente realizado à distância, com recurso a plataformas 

digitais ou contactos telefónicos em grande parte do ano, excetuando-se o último trimestre, quando a maioria 

do ensino voltou ao sistema presencial. 

Em relação à DAEE, neste indicador, foram enquadradas as seguintes iniciativas: 

▪ Reuniões com os órgãos de gestão dos EEE e com as Equipa Multidisciplinares de Apoio à Inclusão 

(EMAEI) para orientação, apoio, acompanhamento de práticas e pareceres relativamente a situações 

específicas de alunos;  

▪ Reuniões com os coordenadores dos Centros de Recursos Educativos Especializados (CREE); 

▪ Reuniões de acompanhamento e estudo de caso, com vista a determinar as medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão; 

▪ Colaboração com as direções dos estabelecimentos de educação e ensino, no atendimento às crianças 

e jovens, no âmbito da Escola Inclusiva; 

▪ Ações de sensibilização e de informação; 

▪ Reuniões de acompanhamento e supervisão para a implementação dos Centro de Apoio à 

Aprendizagem (CAA); 

▪ Reuniões com pais e encarregados de educação; 

▪ Ações de acompanhamento e supervisão no âmbito do desenvolvimento de práticas recomendadas na 

Intervenção Precoce na Infância. Estas ações incluíram reuniões para reflexão/discussão sobre 

práticas/metodologias de intervenção/reuniões de estudo de caso (equipa multidisciplinar) e ações de 

formação e de sensibilização; 

▪ Reuniões/encontros com os estabelecimentos de ensino, com os órgãos de gestão e/ou com 

elementos de coordenação pedagógica, para estudo de legislação, ofícios circulares e outros 

documentos orientadores e para reflexão sobre questões relacionadas com a aplicação dos normativos 

legais, particularmente no que concerne às EMAEI, CAA, Desenho Universal para a Aprendizagem e 

implementação de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. 

No que respeita à DASC, salienta-se a promoção e a participação em reuniões de discussão de 

casos/supervisão/orientação, com periodicidade quinzenal, mensal ou outras periódicas ou extraordinárias, 

que foram agendadas com as equipas diretamente ligadas à intervenção - surdez e cegueira/baixa visão - e 

outras mais alargadas, com diferentes intervenientes educativos, nas quais participaram docentes, técnicos 

superiores e famílias, quando pertinente. Nestas iniciativas, incluem-se ações de acompanhamento, 

orientação e supervisão de práticas de intervenção, reuniões de coordenação (com os órgãos de gestão das 

escolas), regulação, monitorização de práticas e de respostas educativas junto das diferentes equipas que 

intervêm com alunos cegos, baixa visão e surdez, de várias escolas e serviços, designadamente ações de 
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intervenção específicas, de orientação e acompanhamento. Refira-se que este tipo de ações, em número 

significativo, acontece devido à necessidade imprescindível de um acompanhamento constante, mais direto, 

e ainda pelo facto de haver uma dispersão considerável de alunos surdos e alguns alunos cegos, implicando 

uma intervenção junto de um maior número de equipas de diferentes escolas e serviços, exigindo, por 

conseguinte, uma maior presença, este ano dificultada pelas contingências da pandemia. 

Ainda com vista ao acompanhamento às equipas, a DASC tem mantido a articulação de forma mais próxima 

com alguns CREE’s, por forma a encaminhar e assegurar o acompanhamento técnico-pedagógico das crianças 

e alunos que não se encontram a frequentar as Escolas de Referência. 

345 ações de acompanhamento ou de supervisão pela Direção de Serviços de Apoios Técnicos 

Especializados (DSATE): 29 ações de acompanhamento com as diferentes áreas profissionais (psicologia, 

reabilitação psicomotora, área social, ciências da educação, nutrição e diagnóstico e terapêutica) e 316 ações 

na área da acessibilidade e ajudas técnicas/produtos de apoio. 

As ações de acompanhamento das áreas técnicas foram asseguradas mediante a dinamização de reuniões de 

equipa, com o objetivo de uniformizar procedimentos, garantir o cumprimento das diretrizes e monitorizar 

as ações conducentes às melhores práticas de intervenção. Foi dada primazia a reuniões de grupos de 

trabalho, de forma a possibilitar a discussão de casos e o delinear de intervenções de acordo com as 

orientações mais atuais, baseadas em evidência científica, no domínio de cada campo do saber, numa 

perspetiva transdisciplinar. A título de exemplo, foram abordados tópicos como: a análise das experiências 

relativas à intervenção à distância; análise da documentação referente à nova legislação; funcionamento das 

equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva; construção e elaboração do Plano Individual de 

Transição; reflexão sobre as experiências em contexto real de trabalho, em termos de concetualização e de 

tipologia; as diferentes medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, bem como apresentação dos 

trabalhos desenvolvidos pelos grupos de intervisão e sensibilizações sobre temas como o trabalho 

desenvolvido pelo projeto da convivialidade escolar, a construção do plano regional para a educação de 

carreira e os serviços de carreira na educação. 

Neste âmbito, paralelamente à realização de reuniões de grupos profissionais, foram dinamizados durante o 

ano de 2020, momentos de reflexão com as equipas técnicas de todos os Centros de Recursos Educativos 

Especializados e do Serviço Técnico de Educação Especial, tendo como ponto de partida as questões 

existentes quanto à intervenção dos técnicos superiores no contexto escolar e o enquadramento da legislação 

alusiva à educação inclusiva. 

Na área da acessibilidade e ajudas técnicas/produtos de apoio foram realizadas 316 ações: 12 reuniões de 

supervisão (presenciais ou online) da Divisão de Acessibilidades e Ajudas Técnicas (DAAT), 163 ações de 

acompanhamento e 141 pedidos de assistência. 

As ações de acompanhamento na área da acessibilidade e ajudas técnicas/produtos de apoio foram 

realizadas para utilização na sala de aula e outros espaços escolares ou no domicílio, e traduziram-se em 114 
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saídas para infantários, estabelecimentos de educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico; 36 para 

estabelecimentos dos 2.º, 3.º ciclos, ensino secundário ou profissional; 16 saídas para domicílios e 11 saídas 

para outras instituições da administração pública: STEE; DASC; Arquivo e Biblioteca Publica Regional; Pousada 

da Juventude do Funchal; SESARAM, EPE; Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM (ISSM, IP-RAM), 

Departamento de Educação e Cultura da Câmara Municipal do Funchal, entre outras. 

Devido às limitações impostas pela pandemia de COVID-19, as ações de acompanhamento foram, a partir de 

abril, substituídas pela resposta aos pedidos de assistência de encarregados de educação, docentes, técnicos 

e outras entidades, o que resultou no envio de manuais digitais, software; na preparação de produtos de 

apoio e conteúdos, livros adaptados, material didático e escolar adaptado; na assistência técnica semanal 

nas instalações da DAAT por marcação; no envio de equipamentos informáticos (portáteis, computadores ou 

tablets) para os domicílios através dos transportes internos, na recolha pelos encarregados de educação nas 

instalações da DAAT ou na orientação para envio dos produtos de apoio utilizados nos estabelecimentos de 

ensino para os domicílios. 

310 ações de acompanhamento e supervisão pedagógica, no âmbito da Direção de Serviços de 

Investigação, Formação e Inovação Educacional (DSIFIE), através da Divisão de Formação Contínua (DFC),  

no âmbito da gestão do currículo e do desenvolvimento curricular, integradas em ações com formandos das 

modalidades de formação que implementam, em sala de aula e/ou em contexto de formação, atividades que 

promovem a reflexão-ação, a par da experimentação no terreno de propostas didáticas e de situações de 

aprendizagem adequadas e inovadoras.   

Consideraram-se as ações de supervisão integradas nos Encontros de Delegados de português, que 

abrangeram os 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário; nas atividades desenvolvidas no 

âmbito do projeto iTEC (criação de cenários de aprendizagem com o objetivo de desenvolver a literacia digital 

dos alunos, através de trabalho colaborativo); nas atividades realizadas no âmbito das Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE) e da Educação de Infância em geral; nas atividades 

desenvolvidas no âmbito específico do Desenvolvimento Curricular do português nos 2.º e 3.º ciclos do 

ensino básico e no ensino secundário; das competências da leitura; das Comunidades de Aprendizagem e da 

Avaliação para as Aprendizagens, no ensino básico e secundário;  no domínio da promoção do bom ambiente 

educativo (prevenção e gestão da disciplina nas escolas); das Tecnologias da Educação e Ciências da 

Computação, contribuindo para desenvolver competências do século XXI; das neurociências; da Pedagogia 

Diferenciada e Inclusiva, através do trabalho colaborativo e centrado no aluno; do Desenvolvimento Pessoal 

e Social, do Mindfulness, promovendo ambientes harmoniosos que fomentem a consciência socioemocional, 

o bem-estar psicológico dos docentes e dos alunos que favoreçam o sucesso escolar das crianças.  

Consideraram-se ainda, dada a metodologia de trabalho implementada, as atividades de acompanhamento 

e supervisão pedagógica realizadas no âmbito dos designados Projetos de Formação, integrados na 

Autonomia e Flexibilidade Curricular e implementados nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico,  como uma 
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formação ativa e em contexto, de natureza dialética e reflexiva, que desenvolve a capacidade de 

identificação, análise e resolução de problemas de forma cooperativa e colaborativa, sistemática e 

consistente, com vista a melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem na escola.  

Apesar dos constrangimentos inerentes à pandemia, em 2020 a procura de formação numa modalidade mais 

exigente, como é o caso das oficinas, foi ainda significativa, não tanto motivada pela progressão na carreira, 

como pela conjuntura educativa do momento, de implementação da Autonomia e Flexibilidade Curricular. 

Na concretização deste propósito, que convida à inovação educacional, transformando a escola e a forma 

como se ensina e se aprende, houve oportunidade de se ir adequando a oferta formativa recorrendo-se mais 

às modalidades de formação realizadas em contexto de trabalho. São, de facto, as oficinas e os projetos de 

formação, que seguem uma metodologia favorecedora do trabalho em rede e/ou colaborativo, potenciada 

pelo uso de plataformas LMS (Learning Management System), devidamente orientados e supervisionados, 

as modalidades mais eficazes, quando se pretende ir além da mera atualização de conhecimentos científicos 

e pedagógicos, quando o que se deseja é que se modifiquem efetivamente práticas, no sentido da melhoria 

da qualidade do trabalho realizado nas escolas e das aprendizagens que aí se produzem, porque incentivam 

à partilha de conhecimentos, de experiências, ao questionamento e à procura coletiva de soluções para os 

obstáculos e problemas. Exigem, por essa razão, ao formando, uma dedicação e um esforço muito superiores 

aos que requerem outras modalidades mais simples, de menor duração, como é o caso dos cursos e módulos 

de formação, submetendo-se, em regra, a uma avaliação individual mais circunstanciada, eventualmente, 

mais rigorosa, mas também mais consequente para os docentes aprendentes e que merecia, por essa razão, 

uma ponderação especial em sede de avaliação do desempenho docente. 

- 268 ações de supervisão/acompanhamento pedagógico pela Direção de Serviços de Educação Artística 

(DSEA). O acompanhamento presencial ficou bastante condicionado pelas restrições inerentes à situação 

pandémica. Este indicador resulta da intervenção de três áreas fundamentais: áreas artísticas performativas 

no 1.º CEB e pré-escolar; atividades de expressão plástica como atividade de enriquecimento curricular e 

projeto modalidades artísticas no ensino básico e secundário, e representa, não só uma maior proximidade 

com os professores, mas também com as escolas. Este trabalho, concretizado maioritariamente em contexto 

de sala de aula, possibilita a partilha de boas práticas artísticas e o apoio em algumas áreas, atendendo às 

várias dimensões da intervenção artística a que os professores são chamados a desenvolver. Por outro lado, 

permitem um melhor e maior envolvimento e participação dos professores/escolas em projetos de grande 

dimensão, que ultrapassam, em larga medida, o espaço escolar. No que à DSEA diz respeito, pela proximidade 

que proporciona, este indicador é basilar para o bom funcionamento da educação artística nas nossas escolas 

e a sua envolvência e participação nos projetos promovidos pela DRE, cujos principais beneficiadores são os 

alunos. 

- 125 ações de supervisão pedagógica pela Direção de Serviços do Desporto Escolar (DSDE), de forma a 

monitorizar atividades e práticas pedagógicas ao nível da Expressão e Educação Físico-Motora (EEFM), nos 
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núcleos das modalidades desportivas nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, assim como 

nos núcleos de atividade motora adaptada, perspetivando o sucesso das aprendizagens. Este trabalho de 

supervisão e acompanhamento pedagógico promoveu uma cultura de trabalho colaborativo entre os 

docentes e os coordenadores da DSDE, que resultou na partilha de experiências, na troca de ideias, e 

sobretudo no aperfeiçoamento de metodologias potenciadoras de sucesso, de modo a criar dinâmicas que 

se traduzam em aprendizagens adequadas ao contexto atual. Ainda que este número tenha ficado aquém do 

inicialmente proposto, devido à situação epidemiológica de COVID-19, estas ações revelaram-se profícuas, 

não apenas para uniformizar procedimentos e garantir o cumprimento de diretrizes, mas também para 

melhorar a qualidade das práticas pedagógicas, e consequentemente, melhorar as aprendizagens dos alunos. 

 

Indicador 2 - Peso 50% 
Meta 

(A) 
Executado 

(B) 
Avaliação 

(B - A) 

N.º de projetos implementados 
64  

(tolerância de 3) 
68 Superado 

 

Análise da Execução 

Tendo como linhas orientadoras o desenvolvimento e a coordenação de projetos de investigação e de 

intervenção educacional para a promoção do sucesso escolar, no decurso de 2020, a DRE promoveu e apoiou 

diversos projetos que constituíram exemplos de boas práticas e que contribuíram para a sensibilização, 

divulgação e partilha do trabalho efetuado, promovendo o desenvolvimento integral de todos os 

intervenientes. Em última instância, estes projetos pretendem incrementar a qualidade do ensino e das 

aprendizagens, assegurando a todos os níveis de ensino, a educação para a cidadania, reforçando atitudes, 

comportamentos e valores positivos, perspetivando a mobilização dos jovens para uma intervenção ativa na 

sociedade e reforçando a articulação nos diferentes níveis de ensino. 

Os projetos promovidos e apoiados pela DRE na área de Formação Pessoal e Social e de Complemento 

Curricular têm por objetivo a formação global dos alunos numa perspetiva de educação para a cidadania.  

Quanto ao número, foram implementados pelos diversos serviços da DRE, 68 projetos (quadro 1): 

Projetos e Projetos em Parceria Serviço 

1 Identificação precoce das alterações de audição na população escolar 

DSEE 

2  “Som & Cor” 

3 
Inclusão Digital - Ambientes Inovadores de Aprendizagem (Estratégia Regional de 
Configuração de Ambientes Digitais de Aprendizagem) 

4 Ser e Yoga 

5 Arte Terapia 

6 Literacia Braille 
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Projetos e Projetos em Parceria Serviço 

7 Preparando o meu futuro  

DSATE/DATE 8 Do berço às letras  

9 À descoberta da empatia  

10 Teleaula - Aprender Sem Barreiras 
DSATE/DAAT 

11 Todos Podem Ler: Bibliotecas Escolares Mais Inclusivas 

12 Agente X 

DSIFIE/DGP 

13 ESA (Educação para a Sexualidade e Afetos) 

14 Leitura Performativa: Projeto Ler com Amor, Associação Contigo Teatro 

15 Parlamento Jovem Regional 

16 PRER (Plano Regional de Educação Rodoviária)  

17 Baú de Leitura 

18 Educação Alimentar:  Rede de Bufetes Escolares Saudáveis (RBES) e Nutrifixe 

19 Campeonato Regional de Jogos de Matemáticos 

20 Projeto Regional de História da Madeira 

21 Educar para a BioGeoDiversidade da RAM 

22 Projeto dos Animadores das Bibliotecas das Escolas de 1.º ciclo 

23 Leitura Recreativa 

24 Literacia e Cultura Marítima 

25 
ATLANTE - Enfrentar o Desafio das Drogas (em parceria com a Unidade Operacional 
de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD)) 

26 Dia de Portugal e de Camões (em parceria com o Representante da República) 

27 
Eco-Escolas (em parceria com a Direção Regional do Ordenamento do Território e 
Ambiente) 

28 
Campanha de Luta Contra a Violência no Namoro (em parceria com o Instituto de 
Segurança Social da Madeira, IP-RAM) 

29 ESPR (Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos) (em parceria com a SRE) 

30 
Estratégia Regional de Promoção da Alimentação Saudável e Segura (em parceria 
como Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM) 

31 Parlamento dos Jovens (Nacional) (em parceria com a Assembleia da República) 

32 Alista-te por um dia! (em parceria com a Zona Militar da Madeira) 

33 
Concurso Gea-Terra Mãe (em parceria com a Secretaria Regional de Ambiente, 
Recursos Naturais e Alterações Climáticas) 

34 RS4E (Road Show for Entrepreneurship) (em parceria com a Startup Madeira) 

35 
Plano Regional de Luta Contra a Violência Doméstica (em parceria com o Instituto de 
Segurança Social da Madeira, IP-RAM) 

36 
Concurso Nacional de Leitura (projeto em parceria com o Arquivo Regional e 
Biblioteca Pública da Madeira) 

37 CEM (Construir o Êxito em Matemática) 
DSIFIE/DFC 

38 Filosofia para Crianças 
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Projetos e Projetos em Parceria Serviço 

39 Desenvolvimento Curricular em Comunidades de Aprendizagem 

40 iTEC (Innovative Technologies for an Engaging Classroom) 

41 Ninho de Leitura 

42 Acompanhamento à Implementação das OCEPE  

43 @rcco  

44 Mindfulness na Escola 

45 Avaliação para as Aprendizagens 

46 Diferenciação Pedagógica 

47 Trabalho de Projeto 

48 Ciência, Ciências e Literacia Científica 

49 AEO (Apoio Escolar Online) 

DSIFIE/DTAIA 

50 Avaliar+ (Plataforma de Lançamento de Notas AEC do 1.º Ciclo) 

51 TIC@EDU 

52 
CAP3R (Capacitar a Aprendizagem Promovendo Estratégias de 3D e 3R’s (Robótica, 
Realidade Aumentada e Realidade Virtual) 
 53 ProRed (Produção de Recursos educativos digitais) 

54 Robot City (projeto em parceria) 

55 
ECoS - Early Coding in Schools (projeto em parceria com a EB1/PE da Cruz de 
Carvalho) 

56 Histórias de En(cantar) no PE e 1.º CEB, pela Equipa de Animação 

DSEA 

57 Da Escola ao Palco (Educação Artística (M/ED/D) no PE e 1.º CEB) 

58 Modalidades Artísticas no Ensino Básico/Ensino Secundário 

59 Regionalização do currículo de educação musical dos 2.º e 3.º CEB 

60 Pequenos artistas, grandes criações (Expressão Plástica) 

61 Natação no 1.º CEB 

DSDE 

62 Flying Objects @ Madeira (Introdução ao Frisbee na escola) 

63 Escolinhas de Ginástica 

64 Golfe na Escola (projeto em parceria com a Federação Portuguesa de Golfe) 

65 
Esgrima Mais (projeto em parceria com a Associação de Esgrima da Região 
Autónoma da Madeira) 

66 Ténis na Escola (projeto em parceria com a Associação de Ténis da Madeira) 

67 Xadrez na Escola (projeto em parceria a Federação Portuguesa de Xadrez) 

68 Bilhar na Escola (projeto em parceria com a Associação Madeirense de Bilhar 

Quadro 1 | Projetos e projetos em parceria implementados pela DRE 
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Identificação precoce das alterações de audição na população escolar - Este projeto decorreu de uma 

articulação com a Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil, por iniciativa da DRE, tendo sido 

determinado que esta última se encarregaria da identificação das alterações de audição, por possuir um 

profissional habilitado nesta área específica. O projeto teve início junto das escolas do concelho do Funchal. 

Em 2020 não foi possível concluir algumas das repetições para confirmação de diagnóstico nas escolas 

abrangidas, em certos casos, devido à não comparência dos casos convocados e noutros, à situação 

pandémica. Assim, no decurso do ano transato, não foram avaliados novos casos no âmbito específico e 

intencional deste projeto, nem efetuadas deslocações aos estabelecimentos de educação e ensino, por 

estarem contraindicadas e consideradas situação de risco, por, necessariamente, implicar o contacto direto 

com crianças e alunos.  

“Som & Cor” - Este projeto foi apresentado pela coordenação do STEE, em setembro de 2020, à Escola Básica 

e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, estabelecimento previsto para a implementação do mesmo. No 

entanto, não foi possível concretizá-lo, dadas as limitações impostas pela pandemia e pelos Planos de 

Contingência das duas Escolas. Assim sendo, a sua concretização foi adiada. 

Inclusão Digital - Ambientes Inovadores de Aprendizagem (Estratégia Regional de Configuração de 

Ambientes Digitais de Aprendizagem) - O projeto Manuais Digitais, da SRE, destina-se a todos os alunos dos 

2.º e 3.º ciclos da RAM e visa potenciar a aprendizagem, a comunicação e o trabalho em rede. Tendo em 

conta o reconhecimento das potencialidades da tecnologia e da sua importância em termos de aprendizagem 

e motivação no meio escolar, esta é uma iniciativa que permite aos alunos a compreensão e consolidação de 

conhecimentos em formato digital. Através deste projeto, o STFP recebeu, em janeiro de 2020, 56 tablets, 

atribuídos aos formandos do 1.º ano das ações formativas de Cozinheiro/a, Assistente Familiar e de Apoio à 

Comunidade e Costureiro/a Modista, cuja utilização está direcionada para as áreas da Formação de Base, 

como Cidadania e Empregabilidade, Linguagem e Comunicação, Matemática para a Vida e Tecnologias de 

Informação e Comunicação. Estes equipamentos permitem o acesso a uma plataforma online de 

ensino/aprendizagem com recursos educativos digitais. 

A par dos tablets educativos, ao STFP foi igualmente atribuído um ecrã interativo, que transforma a 

aprendizagem em sala de aula numa experiência mais funcional e atrativa, permitindo não só a transmissão 

de informação, mas também a interação dos formandos e proporcionando uma abordagem mais dinâmica e 

significativa na aquisição e aplicação de conhecimentos. 

Os docentes/formadores do STFP que integram o projeto Manuais Digitais receberam formação sobre a 

plataforma de estudo “Escola Virtual”, nomeadamente acerca da sua estrutura, acessos, funcionalidades e 

potencialidades, adquirindo deste modo competências que lhes permitem criar conteúdos, trabalhar em 

grupo e ter acesso à diversidade de informação a ser ministrada aos formandos. 
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Os equipamentos foram devidamente formatados e referenciados para que se pudesse realizar a sua 

introdução nas aulas, porém o acesso limitado à rede de internet dificultou a realização de downloads, 

atualizações próprias do software ou ainda a possibilidade de ter vários equipamentos ligados em 

simultâneo. Os formandos das ações formativas do 1.º ano começaram a utilizar os tablets no início de março 

de 2020, sendo o grau de recetividade e entusiasmo bastante positivo.  

No entanto, e porque é relevante pensar em utilização responsável da tecnologia, os formandos também 

foram consciencializados para a importância da ética e da segurança digital, principalmente no que diz 

respeito ao uso correto de senhas de acesso e à importância de criar senhas seguras; à privacidade e proteção 

de informações privadas como morada, telefone e correio eletrónico; aos direitos de autor e proteção do 

hardware.  

Este projeto sofreu uma interrupção em meados de março de 2020, quando surgiu a pandemia. Por este 

motivo, a utilização destes equipamentos só foi retomada após o desconfinamento e o retorno às aulas 

presenciais, no início do ano letivo 2020/2021.   

Os formandos continuam a utilizar os tablets durante as aulas de Formação de Base, sendo estes 

equipamentos um complemento à aprendizagem, permitindo melhores condições de formação e de 

integração social, baseada no princípio da inclusão. 

Projeto Ser e Yoga - No ano letivo 2019/2020, este projeto foi desenvolvido semanalmente com 6 turmas do 

STFP, sendo que cada grupo teve duas sessões mensais, uma de desenvolvimento de competências 

socioemocionais e outra de Yoga. Usufruíram deste acompanhamento as ações formativas de 1.º B e C de 

Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade; 1.º B - G2 de Cozinheiro/a; 2.º B e C e 3.º B de Empregado/a 

de Andares e 2.º B de Mecânico/a de Serviços Rápidos. Devido à pandemia, no 3.º período, o 

acompanhamento dos alunos manteve-se de forma síncrona, na Plataforma Teams, e assíncrona. Neste 

sentido, as sessões foram reestruturadas de forma a se adequarem ao momento que se estava a viver. As 

sessões tiveram uma duração aproximada de 50 minutos e trataram temas diversificados que iam ao 

encontro das necessidades sentidas ao longo do ano letivo.  

Ainda no âmbito deste projeto, a docente colabora com a DAEE, nomeadamente com os CREE’s do Funchal 

e Santa Cruz, onde desenvolve o projeto com algumas turmas das escolas: EB1/PE de Santa Cruz, EB1/PE da 

Ladeira, EB23 Dr. Horácio Bento de Gouveia e Colégio de Santa Teresinha. 

Arte Terapia - Foram envolvidos no projeto de “Desenvolvimento Pessoal e Socioemocional através da Arte 

Terapia” os primeiros anos de todos os cursos do STFP: dois grupos de Costureira e Modista, três grupos de 

Cozinheiro/a, e um grupo de Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade; e ainda os grupos do 2.º ano de 

Mecânicos de Serviços Rápidos, de Operadores de Jardinagem e de Empregados de Andares.  
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A partir do dia 13 de março de 2020, decorrente da suspensão das atividades letivas presenciais, o STFP 

implementou um Plano de Ensino à Distância e acionou mecanismos didático-pedagógicos adequados à 

situação. Foram utilizados os seguintes recursos de comunicação: telefone por voz, mensagem e vídeo pelo 

WhatsApp; Office 365, com a utilização do correio eletrónico institucional; Microsoft Teams, para as sessões 

síncronas; e ainda foram entregues ao domicílio fichas de trabalho, de modo a minimizar as falhas ou faltas 

de equipamentos dos formandos. Verificou-se que houve esforço de todos os intervenientes para minimizar 

o distanciamento e todos tiveram apoio.  

No que se refere ao inquérito de avaliação do projeto aplicado aos alunos, conclui-se que é necessário dar 

continuidade a este trabalho uma vez que as respostas são muito positivas. A título de exemplo, refira-se que 

à questão: ‘De 1 a 5 que nota dás a estas aulas?’ Todos os inquiridos responderam “5”. Afirmaram ainda que 

gostariam de mais aulas no próximo ano e fizeram propostas de atividades que gostariam de desenvolver.  

Em suma, é de reforçar que o trabalho desenvolvido baseado na nutrição afetiva contribuiu para um aumento 

significativo da autoestima, mudança de crenças, reativação de sonhos, fortalecimento da autoconfiança, 

assertividade e capacidade de compromisso dos formandos. Verificou-se também uma evolução nos 

relacionamentos dentro dos grupos, mais harmoniosos. A criatividade está ainda um pouco bloqueada, 

porém há já uma perceção dos efeitos benéficos que pode trazer para a vida diária. 

Em geral, os resultados são visíveis e positivos. O trabalho com os encarregados de educação não se 

desenvolveu da forma esperada, o que foi uma grande lacuna, pois é pouco exequível operar transformações 

nos alunos sem intervir na estrutura familiar. A continuidade deste projeto contribuirá certamente para que 

o STFP alcance melhores resultados profissionais e pessoais e aumente o sucesso dos formandos. 

Literacia Braille - Este projeto, que foi apresentado em novembro de 2020, tem como principal objetivo 

sensibilizar para a Literacia Braille. O ensino e desenvolvimento de competências a nível da literacia Braille 

junto das pessoas cegas revela-se uma atividade crucial no cenário educativo das crianças e alunos cegos. 

Para tal, um conjunto de profissionais, prioritariamente docentes especializados que intervêm direta e 

seletivamente com crianças e alunos cegos, ou com baixa visão grave, terão acesso a este projeto de 

sensibilização e poderão adquirir conhecimentos, de âmbito teórico e prático, neste domínio específico da 

educação.  

Preparando o Meu Futuro - Destina-se a crianças do 1.º ciclo do ensino básico e tem como intuito apoiar o 

desenvolvimento de competências na área do desenvolvimento da maturidade vocacional, como sendo, 

entre outros, a capacidade de aprendizagem ao longo da vida, a tomada de decisão e resolução de 

problemas, adaptabilidade e flexibilidade para a mudança, pensamento criativo e a capacidade de reflexão, 

as relações interpessoais e de interajuda. 

Em 2020, o projeto foi implementado em 24 escolas nos concelhos do Funchal, Câmara de Lobos, Santa Cruz, 

Ponta do Sol, Machico e Calheta, com mais de 100 professores e cerca de 950 alunos. 
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Em termos do acompanhamento aos professores dinamizadores do projeto, foram realizadas reuniões com 

as equipas intervenientes de cada escola, o que contribuiu para esclarecer dúvidas relativas ao 

desenvolvimento de determinadas atividades e também dos seus objetivos, bem como para os docentes 

apresentarem o trabalho realizado com os alunos e os progressos destes relativos às competências 

promovidas pelo projeto. 

Paralelamente a estas reuniões, existe uma plataforma, onde se encontram alojados todos os materiais 

necessários ao desenvolvimento das atividades, assim como as instruções mais importantes. 

A avaliação do projeto foi realizada através de questionários disponíveis na referida plataforma, com o intuito 

de analisar o resultado de cada atividade relativamente à competência que pretende desenvolver, assim 

como o grau de envolvimento e interesse dos alunos envolvidos. O resultado desta avaliação foi muito 

positivo por parte das escolas e dos professores envolvidos. 

Do berço às letras - Durante o ano de 2020, este projeto foi sujeito a uma reformulação e reestruturação. 

No entanto, as ações desenvolvidas neste âmbito ainda se encontram em curso, pelo que o projeto ainda 

não reúne os requisitos necessários à sua implementação. 

À Descoberta da Empatia - A empatia significa mais do que tratar os outros melhor, significa fazer melhor. 

O nosso mundo está cheio de complexas mudanças, em que a decisão de uma pessoa pode influenciar a 

comunidade e a própria cultura. Como tal, a escola necessita de se munir de ferramentas e estratégias que 

permitam promover as competências que as crianças e os jovens necessitam para lidar com as exigências 

atuais. 

Num tempo caracterizado pela conectividade e mudança, são cada vez mais enfatizadas competências cívicas 

e sociais que permitem aos alunos se adaptarem às rápidas mudanças e prosperar positivamente, tanto a 

nível pessoal como profissional. 

Empatizar com as emoções e as perspetivas dos outros é a fundação para uma boa comunicação, 

relacionamento interpessoal e trabalho em equipa, independentemente do percurso escolhido e da 

profissão a desenvolver no futuro. 

Praticar a empatia na escola promove uma cultura de paz e de não violência, de cidadania, concorrendo para 

uma melhor organização do trabalho na sala de aula, mais tempo de qualidade de aprendizagem e melhores 

níveis de sucesso escolar. 

A empatia fornece as ferramentas necessárias ao desenvolvimento de agentes de mudança eficazes. Motiva 

e ajuda na construção de algo melhor em conjunto, juntamente com a imaginação e o respeito, guiados por 

uma profunda compreensão das pessoas e do mundo à sua volta. Perceber os sentimentos e pensamentos 

dos outros, significa estar realmente presente, afastando todas as distrações, de forma a ouvir plenamente. 

Ajudar as crianças a se conhecerem e a autorregularem o comportamento é a chave para a empatia e para o 

estabelecimento e manutenção de relações interpessoais saudáveis. 
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A pesquisa em neurociências cognitivas tem demonstrado uma forte correlação entre a atenção plena 

(Mindfulness) e a capacidade de empatizar. Ao praticar a atenção plena é possível criar um espaço mental, 

permitindo às crianças conectarem-se entre elas rumo à aprendizagem, bem como aumentar o seu foco e 

estabelecer a habilidade de se ligarem uns aos outros. 

E foi com esta base que surgiu o Projeto À Descoberta da Empatia, em 2015, que se alicerça nos seguintes 

objetivos: criar um espaço seguro através de uma aprendizagem assente na expressão emocional e na 

colaboração entre os contextos familiares e escolares; desenvolver competências emocionais, permitindo 

olhar para si, conhecer-se, analisar as suas emoções e a melhor forma de as gerir; orientar, através do 

exemplo, tomando consciência da forma como influenciamos o outro com as nossas atitudes diárias e 

motivar para a prática da meditação como ferramenta essencial para se conectar consigo e com o outro. 

No ano de 2020, o projeto foi desenvolvido nas escolas: EB1/PE de São Roque, Externato da Apresentação 

de Maria, EB123/PE Bartolomeu Perestrelo e Colégio Salesianos do Funchal. Na EB1/PE de São Roque foi 

dada continuidade ao trabalho desenvolvido nos anos anteriores.  

No Externato da Apresentação de Maria, o projeto foi aplicado a todas as turmas do 1.º ciclo do ensino básico, 

nomeadamente 2 turmas de 1.º ano, 3 turmas de 2.º ano, 3 turmas de 3.º ano e 3 turmas de 4.º ano.  

No final do ano letivo foi pedido às professoras titulares que realizassem uma pequena reflexão/avaliação, 

no sentido de avaliar o trabalho desenvolvido pelo projeto. 

As sessões realizadas tiveram uma boa adesão por parte dos alunos e professores. As crianças mostraram-se 

interessadas, foram muito participativas e dinâmicas nos seus trabalhos e intervenções. Demonstraram 

interesse em dar continuidade ao projeto no próximo ano letivo. 

Na EB123/PE Bartolomeu Perestrelo, o projeto foi aplicado a 3 turmas. Durante o confinamento, as crianças 

foram incentivadas à elaboração de frases, de esperança e energia positiva, de modo a “contagiar” as pessoas 

à sua volta, sobre a pandemia de COVID-19. As mesmas foram publicadas no site da escola e no Facebook da 

DRE.   

No Colégio Salesianos do Funchal, o projeto foi aplicado pela primeira vez a 1 turma do 2.º ano e a 2 turmas 

do 5.º ano, com a colaboração dos diretores de turma e das psicólogas da escola, nos 2.º e 3.º períodos.  

Foi realizada uma pré-avaliação com duas escalas em duas sessões: Medida de Mindfulness para Crianças e 

Adolescentes - Versão Portuguesa, Adaptação da Escala Child and Adolescent Mindfulness Measure (CAMM) 

de Marina Cunha, Ana Galhardo & José Pinto-Gouveia, Instituto Superior Miguel Torga, Coimbra, Portugal; 

Escala de Avaliação da Empatia: Versão Portuguesa do Questionnaire to Assess Affective and Cognitive 

Empathy (QACE). 

No 3.º período as atividades tiveram de ser à distância através da plataforma Zoom e por isso foram ajustadas 

a esta circunstância.  
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O feedback dos alunos e das docentes foi muito positivo. Consideraram o projeto muito importante para o 

desenvolvimento pessoal e social dos alunos. Os alunos aderiram de forma livre e espontânea às atividades, 

revelando-se muito participativos e entusiasmados.  

Consideraram ser um projeto de grande relevância e que vai ao encontro da base humanista da Proposta 

Educativa Salesiana e do atual Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO). 

No início do ano 2020, a equipa responsável pelo projeto foi contactada pela psicóloga do Colégio da 

Rochinha, com o intuito de dinamizar o projeto, tendo ficado o seu início programado para 2021.  

Dada a centralidade da avaliação do projeto no sentido de analisar os resultados obtidos e a sua coerência 

com os objetivos definidos, foi dada continuidade à parceria estabelecida com o Departamento de Psicologia 

da Universidade da Madeira (UMa), para este fim. 

Teleaula - Aprender Sem Barreiras - É um serviço educativo que visa a inclusão dos alunos que, por doença 

grave, crónica e/ou terminal se encontram impedidos de frequentar presencialmente o estabelecimento de 

ensino. A Teleaula concretiza-se no acompanhamento das aulas, com recurso à utilização de 

videoconferência por internet, na plataforma disponibilizada pela Fundação Altice, permitindo assim que os 

alunos acompanhem as atividades letivas diariamente. Em 2020, beneficiaram do projeto 16 alunos 

impedidos de frequentar a escola por motivo de doença: 2 por motivos de doença oncológica, 6 de doença 

psicológica e 8 de outras doenças. 

É de destacar ainda a articulação entre as famílias, equipas da educação, ensino, Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens (CPCJ), Fundação Altice e Altice Labs e a Saúde, fator determinante neste processo. Ao 

longo do ano, a equipa da DAAT trocou regularmente informação com a maioria dos técnicos de informática 

dos estabelecimentos de ensino e as equipas da Altice, com vista à resolução de problemas de acesso à 

plataforma e de teste das funcionalidades da plataforma, entre outros. Esta facilidade de comunicação 

contribuiu para a resolução dos problemas e a satisfação dos intervenientes. A articulação com a Associação 

Acreditar permitiu sensibilizar os estabelecimentos de ensino e as famílias para a importância de iniciar e 

manter a Teleaula, durante a permanência em centro de dia e internamento. 

Apesar dos constrangimentos impostos pela pandemia, que afetou a dinâmica escolar, o aproveitamento 

escolar dos alunos manteve-se, não tendo sido registadas dificuldades na transição para as plataformas de 

ensino a distância adotadas pelo estabelecimento de ensino. 

Integraram o projeto os seguintes estabelecimentos de ensino: EB23 dos Louros, ES Francisco Franco, EBS de 

Santa Cruz, EBS da Ponta do Sol, EBS Dr. Ângelo Augusto da Silva, EB1/PE do Caniço, EBS D. Lucinda Andrade 

e EBS Gonçalves Zarco.  

Todos Podem Ler: Bibliotecas Escolares Mais Inclusivas - No dia 2 de maio de 2020, procedeu-se à entrega 

de equipamentos informáticos (portátil e tablet) e de um conjunto de kits em formatos acessíveis, na fase de 

disseminação às Bibliotecas Escolares da RAM (5.ª etapa), em parceria com a Fundação Altice. Esta entrega 
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de equipamentos contemplou mais 4 estabelecimentos de ensino da RAM, nomeadamente, a EB1/PE do 

Areeiro e Lombada, a EB1/PE/C de São Gonçalo, a EBS/PE/C do Porto Moniz e a EB1/PE do Estreito da 

Calheta. As ações de sensibilização previstas nos 4 estabelecimentos de ensino contemplados foram adiadas 

para o ano letivo 2020/2021.  

AgenteX - Trata-se de um campeonato de resolução de problemas de Matemática para os alunos que 

frequentam os 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos de escolaridade dos estabelecimentos de ensino da RAM. A iniciativa 

está dividida em duas partes: AgenteXmini para os alunos dos 5.º e 6.º anos e AgenteXmax para os alunos 

dos 7.º e 8.º anos.  

Este campeonato, inicialmente previsto desenvolver-se durante 8 meses, por motivos impostos pela 

pandemia, terminou no caso 8 dos 10 previstos, no dia 14 de março de 2020. Esta decisão, provocada por 

uma situação que o regulamento não previu, foi tomada após um inquérito aos alunos participantes que 

determinou que alguns deles não possuíam condições de participação online a partir de casa. Na sequência 

do cancelamento da primeira fase, fase de investigação, também foi cancelada a grande final.  

Apesar do cancelamento da competição, entre o dia 16 de março e 1 de junho foram lançados 20 problemas 

de treino online para que os alunos pudessem dar continuidade ao seu trabalho de “investigação”, 

oferecendo mais uma iniciativa pedagógica no período de confinamento. Este projeto foi desenvolvido em 

29 escolas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e envolveu cerca de 964 alunos. 

Educação para a Sexualidade e Afetos (ESA) - Projeto dirigido aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico 

com o principal objetivo de dotar os alunos de competências que os tornem capazes de efetuar escolhas 

livres, responsáveis e consistentes na sua vida sexual e reprodutiva, prevenindo situações de risco 

relacionadas com a vivência sexual, nomeadamente, a gravidez não desejada e a gravidez precoce; os abusos 

sexuais; a infeção VIH (Vírus da Imunodeficiência Humana)/SIDA (Síndrome da Imunodeficiência Humana 

Adquirida) e outras ITS (Infeções de Transmissão Sexual). 

Em 2020, o projeto contemplou formação não só para os docentes dinamizadores do projeto, mas também 

para docentes de outros grupos de recrutamento, perfazendo um total de 30 horas. O seminário “Relações 

Interpessoais: entre o Real e o Virtual” decorreu no dia 12 de fevereiro, no Arquivo Regional e Biblioteca da 

Madeira e contou com 120 participantes. 

O projeto foi desenvolvido na área de Formação Pessoal e Social em 16 escolas. Estima-se que terão 

participado neste projeto cerca de 2662 alunos, de 172 turmas. De referir que, devido à pandemia e o 

consequente encerramento das escolas, não foram realizadas sessões de ESA no 3.º período.  

Projeto Leitura Performativa: Projeto Ler com Amor, Associação Contigo Teatro - Promovido pela 

Associação Contigo Teatro, em parceria com a DRE, tem como objetivo valorizar o ensino da literatura, 

promovendo diferentes abordagens ao texto literário, recorrendo a atividades de leitura em voz alta, 
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expressiva, dramatizada e performativa, em contexto de sala de aula e fora dela, e visando o melhoramento 

de competências de leitura junto dos jovens em contexto escolar. 

Ao longo do ano foram desenvolvidas atividades diversificadas: peça de teatro, eventos centrados na leitura 

em voz alta e performativa; um programa formativo destinado a professores; um ciclo de conferências e 

Workshops. 

O VIII Encontro de Leitura em Voz Alta, agendado para abril, foi adiado por razões associadas à pandemia 

para o mês de outubro, e foi desenvolvido em formato online. 

Projeto Parlamento Jovem Regional - Projeto promovido pela SRE, em parceria com a Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma da Madeira, que consiste num exercício de simulação do processo legislativo, com o 

objetivo de incentivar os alunos do 3.º ciclo do ensino básico para uma participação cívica e política mais 

ativa. Participaram neste projeto 22 escolas, envolvendo, desde a sua fase inicial, cerca de 550 alunos. Devido 

à pandemia de COVID-19, a reunião de comissão, prevista para o dia 18 de março, e a sessão plenária, 

agendada para 6 de maio, foram suspensas. 

Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER) - Iniciativa direcionada a crianças do pré-escolar e alunos 

dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, com o objetivo de contribuir para a redução da 

sinistralidade, bem como de educar, através de meios objetivos e adequados, para a defesa dos perigos do 

trânsito e a adoção de comportamentos que promovam a segurança dos cidadãos.  

Este projeto tem uma componente formativa dirigida sobretudo aos docentes que dinamizam o projeto e 

que decorre ao longo do ano letivo em três momentos distintos, com convidados ligados à área da educação 

rodoviária. 

O projeto contou com a adesão de 80 estabelecimentos de educação e ensino, envolvendo cerca de 14000 

crianças e alunos, da educação pré-escolar, dos ensinos básico e secundário da RAM. Todas as atividades 

previstas para este projeto foram desenvolvidas até ao final do 2.º período. Após o período de confinamento, 

alguns estabelecimentos de educação e ensino desenvolveram algumas atividades em formato digital, tais 

como vídeos, jogos, passatempos, entre outros. 

Baú de Leitura - Tem como objetivo promover hábitos de leitura e escrita junto dos alunos de todos os níveis 

de ensino (1.º, 2.º, 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário) e, consequentemente, desenvolver a 

cultura literária na RAM. Este projeto consiste na cedência temporária de livros a várias escolas, incentivando 

que estas troquem, mensalmente, entre si, baús, contendo livros selecionados de acordo com as idades e 

preferências dos alunos. Durante o período em que os baús estão nas escolas, animadores socioculturais de 

bibliotecas, educadores e professores dinamizam diversas atividades, como sejam a leitura orientada, a 

leitura recreativa, concursos, jogos, exposições, requisição domiciliária, entre outras. 
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Até ao final do 2.º período, as atividades decorreram com sucesso, sendo que algumas foram suspensas, 

devido à pandemia. No 3.º período, quando os alunos estavam a frequentar o ensino à distância, foram 

divulgados os trabalhos vencedores e melhor classificados através do YouTube, Facebook e por correio 

eletrónico. 

Este projeto foi desenvolvido em 79 escolas, das quais 52 do 1.º ciclo do ensino básico e 27 dos 2.º e 3.º ciclos 

do ensino básico, e em duas bibliotecas municipais. Estima-se que cerca de 13300 alunos beneficiaram das 

atividades deste projeto.  

Educação Alimentar: Rede de Bufetes Escolares Saudáveis (RBES) e Nutrifixe - São dois os projetos de 

Educação Alimentar, sendo que o projeto RBES é dirigido aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e o 

projeto Nutrifixe, às crianças da educação pré-escolar e alunos do 1.º ciclo do ensino básico. 

No que se refere ao projeto RBES, desenvolvido por 14 escolas, as atividades foram dinamizadas 

principalmente em clubes e envolveram os alunos e o pessoal docente e não docente dos respetivos 

estabelecimentos de ensino. Estima-se que este projeto envolveu a participação de 1500 alunos. O projeto 

Nutrifixe contou com a participação de 14 escolas, estimando-se a participação de 1300 crianças e alunos em 

sessões pedagógicas dinamizadas pela equipa de nutrição da DRE. 

Estes projetos de Educação Alimentar têm ainda uma componente formativa dirigida não só aos docentes 

que dinamizam o projeto, mas também ao pessoal não docentes das escolas, que decorre ao longo do ano 

letivo em momentos distintos, com convidados ligados à área da alimentação saudável. 

Campeonato Regional de Jogos Matemáticos (CRJM) - Iniciativa dirigida aos alunos do ensino básico, que 

visa promover o desenvolvimento de competências matemáticas, nomeadamente, ao nível da concentração, 

contribuindo de forma articulada para o desenvolvimento de capacidades matemáticas e para o 

desenvolvimento pessoal e social dos alunos. 

Ao longo do ano letivo foram desenvolvidas sessões práticas para alunos e professores, envolvendo 1179 

alunos e 98 docentes do 1.º ciclo; 137 alunos e 20 docentes do 2.º ciclo; 196 alunos e 44 docentes do 3.º 

ciclo. A coordenação do projeto apoiou 7 escolas na dinamização do seu campeonato escolar, abrangendo 

um total de 264 alunos do ensino básico. Por constrangimentos impostos pela pandemia de COVID-19, não 

foi possível dinamizar a final do CRJM. 

Projeto Regional de História da Madeira - Este projeto surgiu da necessidade de abordar conteúdos de 

índole regional, nomeadamente a História da Madeira, paralelamente aos conteúdos dos currículos 

nacionais. Tem como objetivo divulgar e promover a História da Madeira junto dos alunos do ensino básico. 

Durante os 1.º e 2.º períodos, foram desenvolvidas diversas sessões pedagógicas junto dos estabelecimentos 

de ensino assim como visitas de estudo a entidades e/ou instituições relacionadas com o conhecimento e 

valorização da História e Cultura Regionais.  
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No entanto, devido aos condicionalismos inerentes à pandemia, as visitas às escolas e a cerimónia de 

apresentação dos trabalhos do concurso “Eu represento a minha História” não se concretizaram. 

Educar para a BioGeoDiversidade da RAM - Projeto dirigido aos alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino 

básico da RAM com o objetivo de valorizar o conhecimento do meio regional, local e natural. As escolas, no 

âmbito da sua autonomia pedagógica, devidamente consubstanciada no Projeto Educativo de Escola (PEE), 

podem desenvolver junto dos alunos aprendizagens que mobilizam conteúdos nas áreas das Ciências 

Naturais e de Biologia e Geologia. 

Animadores das Bibliotecas das Escolas de 1.º Ciclo - A animação sociocultural das bibliotecas é realizada 

pelos Técnicos Superiores de Bibliotecas Escolares que desempenham funções no âmbito da promoção e 

animação da leitura, com atividades de caráter didático, pedagógico e lúdico, contribuindo para a aquisição 

e desenvolvimento de competências dos alunos. 

Em 2020, a equipa de animação das bibliotecas escolares deu continuidade ao Projeto eBook - Leitura 

Inclusiva, em parceria com a DAAT. A coordenação promoveu, também, a formação “Conservação e Restauro 

de Livros”, orientada pela Dra. Dina Noite, do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira, em parceria 

com a Divisão de Formação Contínua. 

Projetos de Leitura - Têm como principal objetivo promover e desenvolver o interesse pela leitura em 

contexto de sala de aula, gerando hábitos de leitura coletivos, através de novas dinâmicas de leituras 

adequadas a cada realidade escolar, oferecendo e proporcionando aos alunos, técnicos e professores, 

momentos lúdicos, animados e mágicos, sempre com recurso ao livro. Os projetos de leitura e as atividades 

desenvolvidas têm sido um recurso fundamental para fomentar o gosto pelo livro e pela leitura e, de uma 

forma natural, ajudar a melhorar as práticas diárias de leitura, que se traduzem num melhor desempenho na 

oralidade e compreensão leitora. 

Os projetos de leitura: “Leitores Sonhadores”, “O Mundo Incrível dos Livros Pop-up”, “Ler é Uma Viagem” e 

“Storytelling Club” foram desenvolvidos em 46 escolas da RAM, abrangendo um total de 615 alunos, 230 

encarregados de educação e respetiva comunidade escolar (presencial e online).  

Durante o confinamento, os projetos foram reajustados para um contexto digital. As atividades foram 

desenvolvidas através das plataformas Classroom e Teams, assim como através da partilha de vídeos e lives. 

Literacia e Cultura Marítima - Programa que visa o desenvolvimento de um trabalho colaborativo e 

interdisciplinar nas escolas, em contexto curricular ou de complemento curricular, nas diferentes áreas 

disciplinares, tais como, português, línguas estrangeiras, ciências humanas e sociais, expressões e 

tecnologias, ciências físicas e naturais e matemática. A ação educativa deste programa pode ser 

compreendida então como uma ação formativa especializada que implica a adoção de princípios e estratégias 
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pedagógicas e didáticas que visem a concretização de novas aprendizagens mais significativas para os alunos 

da RAM em que o Mar é o tema central.  

Projeto Enfrentar o Desafio das Drogas - Atlante (em parceria com a Unidade Operacional de Intervenção 

em Comportamentos Aditivos e Dependências) - Projeto da responsabilidade conjunta da Unidade 

Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD), do Instituto de 

Administração de Saúde e Assuntos Sociais (IASAÚDE, IP-RAM), e da DRE, dirigido aos alunos dos 2.º e 3.º 

CEB e composto por 6 sessões. Tem como objetivo dotar os alunos de informação, atitudes, valores e 

competências necessárias para decidir de forma racional e autónoma perante o desafio das drogas.  

Dia de Portugal e de Camões (em parceria com o Representante da República) - O Representante da 

República para a RAM, em parceria com a SRE, promove o “Concurso Dia de Portugal, de Camões e das 

Comunidades Portuguesas”, no 3.º ciclo do ensino básico e ensino secundário, com o intuito de envolver os 

alunos destes níveis de ensino nas comemorações do dia 10 de junho. 

Eco-Escolas (em parceria com a Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas (DRAAC)) - Programa 

internacional da responsabilidade da Fundação para a Educação Ambiental, coordenado a nível nacional pela 

Associação Bandeira Azul da Europa e, a nível regional, pela DRAAC, destinado a todos os graus de ensino, 

que pretende encorajar ações, reconhecer e premiar o trabalho desenvolvido pelas escolas na melhoria do 

seu desempenho ambiental, na gestão do espaço escolar assim como sensibilizar a comunidade educativa. 

Campanha de Luta Contra a Violência no Namoro (em parceria com o Instituto de Segurança Social da 

Madeira, IP-RAM) - Projeto desenvolvido pela Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, 

nomeadamente através do Gabinete de Apoio à Vítima de Violência Doméstica, em parceria com diversas 

instituições, a fim de melhor prevenir, identificar e encaminhar situações de violência no namoro, que muitas 

vezes se manifestam em contexto escolar. Em 2020, realizaram-se ações pontuais junto dos alunos do ensino 

secundário, bem como ações de sensibilização para a comunidade educativa. 

Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos (ESPR) - Iniciativa desenvolvida pela SRE que tem como 

objetivos, por um lado, a implementação das medidas de autoproteção constantes da Lei da Segurança 

Contra Risco de Incêndio em Edifícios (Decreto-Lei 220/2008, de 12 de novembro), e por outro lado, a 

aquisição, por parte dos alunos, de um conjunto de conteúdos relacionados com a temática da segurança. 

Este projeto foi desenvolvido em todos os estabelecimentos de educação e ensino, na área de Formação 

Pessoal e Social, no caso dos estabelecimentos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e secundário, e nas 

atividades de enriquecimento curricular, no caso dos estabelecimentos de 1.º ciclo do ensino básico. 

Este projeto também foi aplicado pelo STFP e pelo STEE, envolvendo ainda outros serviços que usufruem dos 

espaços onde estão sediados, nomeadamente a DASC e a Secção de Equipamento e Conservação, e tendo 

como objetivos gerais: dotar o serviço de um nível de segurança eficaz em caso de ocorrência de uma situação 

perigosa; sensibilizar a comunidade educativa para a adoção de procedimentos de proteção em caso de 
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acidente e corresponsabilizar a mesma no cumprimento das normas de segurança pessoal, familiar, 

ambiental, entre outras.  

Em síntese apresentamos as atividades desenvolvidas pelos dois serviços (quadros 2 e 3): 

Atividades para os formandos/  
ações de sensibilização 

Atividades para os colaboradores 
Atividades para formandos  

e colaboradores 

“Plano de Emergência Familiar 
e Plano de Prevenção e Emergência das 

escolas” 

Ação de Sensibilização “Plano de 
Emergência Familiar e Plano de 

Prevenção e Emergência das escolas” 

Exercício “A Terra Treme” 

“Gestos que Salvam Vidas” 

Ação de Sensibilização “Gestos que 
Salvam Vidas” 

Atividade lúdica “Mente sã em corpo 
são em tempos de confinamento” 

(TEAMS) 

Quadro 2 | Atividades desenvolvidas pelo STFP  
no âmbito do projeto Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos 

 
Atividades para os formandos/ 

ações de sensibilização 
Atividades para os colaboradores 

Atividades para formandos 
e colaboradores 

Higiene nas refeições 

Ação de Sensibilização “Plano de 
Emergência Familiar e Plano de 

Prevenção e Emergência das escolas” 
Exercício “A Terra Treme” 

Comprar e armazenar alimentos 

Sinais de trânsito 

Regras de trânsito e medidas de 
Autoproteção - Estrutura interna de 

segurança 

Quadro 3 | Atividades desenvolvidas pelo STEE  
no âmbito do projeto Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos 

 
De acordo com a estrutura de segurança interna, foram designados: o Responsável de Segurança, os 

Delegados de Segurança, os responsáveis pelo Serviço de Segurança contra Incêndio e os demais agentes de 

segurança, bem como os seus substitutos, cujas funções/missões específicas são do conhecimento de todos. 

Estratégia Regional de Promoção da Alimentação Saudável e Segura (ERPASS) (em parceria com o Instituto 

de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM) - É um grupo intersectorial constituído por 

representantes da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, da Secretaria Regional de 

Inclusão Social e Cidadania, da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil e da Secretaria Regional de 

Educação, Ciência e Tecnologia. 

Esta Estratégia visa, através de um conjunto concertado de medidas, capacitar os alunos/cidadãos para a 

adoção de práticas alimentares saudáveis. O grupo de trabalho tem reuniões regulares, com uma 

periodicidade semanal ou quinzenal, com o intuito de criar estratégias no âmbito da alimentação saudável e 

segura. 
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Projeto Parlamento dos Jovens (Nacional) (em parceria com a Assembleia da República) - Projeto 

promovido pela Assembleia da República, em parceria com a SRE, dirigido aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos, com 

o objetivo de educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política. Participaram 

neste projeto 13 escolas, envolvendo cerca de 540 alunos. A sessão plenária que ocorre habitualmente na 

Assembleia da República foi adiada para o ano letivo 2020/2021. 

Alista-te por um dia (em parceria com a Zona Militar da Madeira) - Iniciativa desenvolvida em parceria com 

o Ministério da Defesa Nacional, o Estado-Maior-General das Forças Armadas, o Comando Operacional da 

Madeira e a SRE, através da DRE, dirigida a todos os alunos do 4.º ano de escolaridade. 

Esta iniciativa, inserida na temática de Educação para a Cidadania, tem como principais objetivos dar a 

conhecer os órgãos e estruturas de defesa que contribuem para a afirmação e preservação dos direitos e 

liberdades de todos os cidadãos portugueses e a natureza e finalidade das suas atividades nos dias de hoje, 

com o intuito de desenvolver nos nossos alunos conhecimentos, capacidades, atitudes e valores de 

preservação da segurança, da defesa e da paz. Até fevereiro de 2020, participaram cerca de 650 alunos dos 

4.º anos de escolaridade, tendo sido suspensa a partir dessa data devido à COVID-19. 

Concurso Escolar GEA - Terra Mãe (em parceria com a Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais 

e Alterações Climáticas) - Iniciativa conjunta da SRE e da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais 

e Alterações Climáticas, dirigida às crianças da educação pré-escolar e aos alunos dos ensinos básico e 

secundário de todas as modalidades de ensino, das escolas do ensino público e privado da Região, que tem 

como principal objetivo dar a conhecer e valorizar o património geológico local.  

Projeto Road Show for Entrepreneurship (RS4E) (em parceria com a Startup Madeira) - Projeto promovido 

pela Startup Madeira que tem como objetivo promover junto das crianças e jovens competências 

empreendedoras, através do conceito “aprendendo fazendo”. Este projeto é dirigido a alunos do ensino 

secundário da RAM a frequentar cursos cientifico-humanísticos, profissionais de educação e formação e 

outras modalidades. Em 2020, participaram neste projeto cerca de 2148 alunos e 42 docentes de 18 

estabelecimentos de ensino. Este projeto é desenvolvido ao longo do ano letivo e permite aos participantes 

a descoberta das características empreendedoras que têm dentro de si, o desenvolvimento de diferentes 

ideias, a análise de novas oportunidades de negócio e o contacto com diversas técnicas de marketing. O 

encontro, onde os jovens apresentam a sua ideia de negócio e que ocorre habitualmente na Ilha de Porto 

Santo, foi cancelado atendendo à situação pandémica. 

Plano Regional de Luta Contra a Violência Doméstica (em parceria com o Instituto de Segurança Social da 

Madeira, IP-RAM) - Projeto desenvolvido pela Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania em parceria 

com diversas instituições, entre elas a SRE. Com este plano, pretende-se atuar ao nível do eixo estratégico - 

informar, sensibilizar e educar - uma orientação nacional, europeia e internacional no âmbito da luta contra 
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a violência doméstica. Ao longo do ano de 2020 decorreram vários encontros através de plataformas virtuais, 

com o intuito de delinear estratégias de combate à violência doméstica. 

Concurso Nacional de Leitura (projeto em parceria com o Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira) 

- O Plano Nacional de Leitura, em articulação com a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas e 

a Rede das Bibliotecas Escolares, promove o Concurso Nacional de Leitura destinado a todos os alunos dos 

1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário. O objetivo deste concurso é estimular o gosto e 

os hábitos de leitura e melhorar a compreensão leitora. Participaram neste concurso 7 escolas da RAM, no 

entanto, tanto o encontro Regional como o Nacional, foram adiados devido à pandemia. 

Feita a análise dos projetos desenvolvidos através da DGP, importa referir que, no ano letivo 2020/2021, foi 

dado continuidade a todos os projetos existentes e em curso. Houve, naturalmente, necessidade de 

reestruturar muitos deles por forma a respeitar as orientações emanadas pelos serviços competentes na área 

da saúde. Essa necessidade ocorreu principalmente nas situações que mobilizavam um grande número de 

alunos, tendo-se optado, sempre que possível, pelo formato online. Apesar das contingências, as escolas 

manifestaram sempre um grande interesse em dinamizar a oferta de projetos apresentada pela DRE. 

CEM (Construir o Êxito em Matemática) - O projeto CEM é um projeto de formação contínua de professores 

na área da matemática que teve início no ano letivo 2006/2007, trazendo para o terreno os resultados de 

estudos realizados no âmbito da Educação Matemática, a nível mundial, e de um estudo realizado pela 

Associação de Professores de Matemática, ainda nos finais dos anos 90 - Matemática 2001 - Diagnóstico e 

Recomendações sobre o Ensino e Aprendizagem da Matemática e que apontou alterações específicas quer 

a nível da reorganização curricular (repensando as finalidades para o ensino da Matemática), quer a nível das 

práticas pedagógicas.   

O projeto CEM tem como objetivo melhorar as aprendizagens e desenvolver competências matemáticas nos 

alunos, trabalhando com os professores do ensino básico da RAM, visando:  

 - Promover o aprofundamento dos conhecimentos matemático, didático e curricular dos professores;   

- Promover o desenvolvimento de práticas pedagógicas que envolvam o aluno na realização das tarefas e na 

construção de materiais;   

- Favorecer a realização de experiências de desenvolvimento curricular em Matemática que contemplem a 

construção de materiais pedagógicos e de propostas de trabalho, tendo por base os documentos 

orientadores e a realidade envolvente de cada escola;   

- Criar dinâmicas de trabalho colaborativo entre os professores, presencialmente e através da plataforma 

Moodle;   

- Explorar novos cenários de aprendizagem com tecnologias digitais.   
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Com estes objetivos, a formação tem sido promovida tendo em conta os conhecimentos matemático, 

didático e curricular, de acordo com os conteúdos matemáticos a abordar e procurando atender às 

necessidades e solicitações dos professores envolvidos no projeto. A realização de experiências de 

desenvolvimento curricular contempla a planificação de aulas, a sua condução e posterior reflexão por parte 

dos professores envolvidos, apoiados pelos outros colegas participantes no projeto e formadoras que 

integram a equipa do projeto, presencialmente e através da plataforma moodle, no esclarecimento de 

dúvidas e na criação das atividades, promovendo o debate e a reflexão conjunta, com um foco na área da 

Matemática na Matemática fora da sala de aula por todo o potencial que essa abordagem implica na 

concretização de uma nova dimensão do currículo.  

Devido à situação vivida em 2020, houve a necessidade de adaptar as dinâmicas da formação, tendo-se 

realizado as seguintes oficinas de formação: iTEC - Tecnologias Interativas na Sala de Aula: E@D com o 

Microsoft Teams e iTEC - Tecnologias Interativas na Sala de Aula: Programação de tangíveis, com a 

participação de cerca de 200 formandos, num total de 248 horas de formação. 

Filosofia para Crianças - A Filosofia para Crianças é uma prática que visa promover as competências 

cognitivas, afetivas e comportamentais das crianças e dos jovens em comunidade de diálogo filosófico. A 

Filosofia para Crianças e Jovens pretende  capacitar o aluno e o professor para a articulação de projetos e 

outros saberes disciplinares, abraçando, na sua globalidade, a área da Educação para a Cidadania, numa 

articulação curricular de saberes e competências transversais, como complemento de ajuda na formação de 

cidadãos críticos, criativos e ativos, dotados de virtudes cívicas (como sugere o Perfil dos Alunos), capazes de 

trabalhar colaborativamente em comunidades de investigação, desenvolvendo conhecimento filosófico, 

conceptualizando, problematizando e argumentando.  

Procurou-se nesta fase inicial, capacitar os professores com conhecimentos teórico/práticos, ajudando-os no 

desenvolvimento destas sessões e, numa segunda fase, acompanhar os docentes na construção de 

comunidades de diálogo filosófico na sala de aula, facilitando espaços conscientes e criativos. Promoveram-

se duas oficinas de formação e sessões de sensibilização, cujo desenvolvimento foi, infelizmente, prejudicado 

pelo período de quarentena obrigatória, tendo atingido as cerca de 130 horas de formação que envolveram 

cerca de 50 docentes. 

Desenvolvimento Curricular em Comunidades de Aprendizagem - No âmbito deste Projeto, procurou-se dar 

continuidade à atividade formativa “Gerir o Currículo com Autonomia e Flexibilidade Curricular: implicações 

práticas”, numa perspetiva de criação e desenvolvimento de comunidades de aprendizagem promotoras de 

mais e melhores aprendizagens regidas pelo Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, e 

desenhou-se uma nova atividade formativa “Desenvolvimento Curricular em Comunidades de 

Aprendizagem”. Dadas as características de partilha, interação e estabelecimento de parcerias, esta 

formação apela ao envolvimento de todos os participantes numa troca de experiências e papéis que, a 
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princípio, ganha muito com a interação presencial. Por essa razão, dadas as contingências restritivas impostas 

pelas autoridades sanitárias de saúde pública ao longo de grande parte do ano letivo, considerou-se 

fundamental priorizar a primeira ação de formação (que decorreu em regime e-learning) ficando a segunda 

a aguardar melhor oportunidade para realização assim que estivessem reunidas as condições adequadas. No 

início do próximo ano letivo, pela importância e pertinência de que se reveste, ser-lhe-á dado caráter 

prioritário. 

iTEC (Innovative Technologies for an Engaging Classroom) - Em 2020, a DRE deu continuidade à formação 

iTEC - Cenários de Aprendizagem com Tecnologias Interativas, iniciada em 2015, sob a coordenação científica 

da Professora Doutora Elsa Fernandes, da Universidade da Madeira. 

Esta formação continua a ter por base as linhas orientadoras do projeto europeu - Projeto iTEC - Innovative 

Technologies for an Engaging Classroom, um large scale project coordenado, entre 2010 e 2014, pela EUN - 

Europeen Schoolnet - da Comunidade Europeia e que agrupou 27 partners de diversos países da Europa, 

tendo como principal finalidade o design da sala de aula do futuro. Continuou a partir daí um processo de 

disseminação e mainstreaming dos resultados que expandiu a sua rede e criou o estatuto de Associate 

Partner no qual se enquadra a Universidade da Madeira.  

Com o intuito de propiciar a inclusão de todos, desenvolver competências essenciais para o século XXI e o 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, o Projeto iTEC - Tecnologias Interativas na Sala de Aula 

funcionou na modalidade de Curso de Formação no ano letivo 2019/2020 e na modalidade de Oficinas de 

Formação no ano letivo 2020/2021. Assim, através das atividades formativas que promoveu, deu a conhecer 

aos professores ferramentas tecnológicas e apoiou-os na criação de propostas de trabalho nas quais os 

alunos tenham um papel ativo e, desse modo, adquiram competências significativas para o desenvolvimento 

da sua literacia digital, trabalhando colaborativamente e utilizando tecnologias. Devido à situação vivida 

neste ano, houve a necessidade de adaptar as dinâmicas da formação, tendo-se realizado em 2020, as 

seguintes oficinas de formação: iTEC - Tecnologias Interativas na Sala de Aula: E@D com o Microsoft Teams 

e iTEC - Tecnologias Interativas na Sala de Aula: Programação de tangíveis, com a participação de cerca de 

200 docentes, num total de 248 horas de formação. 

Ninho de Leitura - O Projeto Ninho de Leitura, iniciado em 2013, pretende constituir-se, no mundo da 

educação de infância, como um espaço de reflexão sobre percursos e metodologias possíveis para a 

mediação leitora e para o desenvolvimento de competências leitoras nas crianças em idade pré-escolar, com 

foco, neste ano, em duas vertentes: o livro, o jogo e o imaginário infantil, mas também em torno do 

pensamento crítico, da autonomia e da cidadania, partindo da literatura literária. 

Reconhecendo que Max Veltuijs é um dos mais importantes autores de literatura infantil,  pretendeu-se, com 

a leitura e dinamização dos títulos que fazem parte da coleção "O Sapo", promover um laboratório de 

experimentação para elaboração dos afetos que facilite aos educadores de infância uma reflexão sobre o seu 
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papel como mediadores de leitura, apoiando-nos, por exemplo, na opinião de Diaz-Aguado (2000, pp. 186-

187), segundo o qual, “o conto infantil permite à criança: assimilar melhor a informação, ao transformar 

conceitos abstratos e complexos em informação fácil de compreender e de relacionar com a experiência 

prévia da criança; recolher melhor a informação veiculada; experimentar e vivenciar as emoções inerentes 

às situações descritas e representadas no conto; (…) transmitir expetativas positivas sobre possíveis soluções 

para os conflitos, dado que o caráter simulado dos contos permite dar um final feliz às histórias.”... 

Dadas as características da formação, com interação entre formandos e acesso e partilha de materiais de 

leitura e outros manipuláveis com inevitável proximidade física, e dadas as contingências restritivas impostas 

pelas autoridades sanitárias de saúde pública ao longo de grande parte do ano letivo, foi impossível a sua 

realização além de duas turmas para as quais se haviam inscrito de cerca de 100 formandos. Ao todo, 

puderam apenas ter lugar presencialmente, em 2020, 4 turmas do curso “Pensamento crítico, Autonomia e 

Cidadania” na obra "O Sapo" de Max Veltuijs”.  

O desafio, em 2021, será o de recuperar o tempo e o propósito deste projeto, procurando, uma vez mais, ir 

ao encontro dos profissionais de Educação de Infância, correspondendo às suas espectativas, mas também 

ampliando o seu potencial de trabalho com as crianças pré-leitoras. 

Acompanhamento à Implementação das OCEPE - Este projeto focou-se na orientação teórico-prática dos/as 

educadores/as de infância que vivem atualmente percursos de reflexão e de reconstrução das suas práticas 

pedagógicas, no âmbito da formação contínua. A coordenação privilegiou as oficinas de formação e 

encontros mensais por influenciarem as práticas e, consequentemente, ativarem respostas educativas à 

infância potencialmente de maior qualidade porque mais refletidas e em diálogo com a teoria.   

Os encontros formativos “Pensar a Educação de Infância em Cooperação”, assumem-se como espaços de 

resposta a dúvidas e inseguranças dos educadores, suportados pela teoria, e onde se abordam temáticas 

diversas que resultam, na maior parte das vezes, das sugestões deixadas pelos/as educadores/as nos 

questionários de avaliação das atividades formativas. Quisemos também que estes espaços se afirmassem 

como uma rede de apoio à reconstrução de práticas e à afirmação de uma perspetiva lúdica e holística das 

aprendizagens na Educação de Infância, também aberta a professores do 1.º ciclo e a outros docentes de 

outros grupos de recrutamento, inclusive Diretores de Escolas, por forma a possibilitar às crianças transições 

entre ciclos mais serenas.  

Os encontros “A Linguagem oral e a abordagem à escrita”, “Transições entre ciclos educativos” (duas 

edições), “Portefólios de Aprendizagem" (duas edições), "Organização do Ambiente Educativo" contaram 

com a participação de cerca de 75 docentes de vários ciclos de ensino e diretores de escola. 

Com estes encontros formativos “Pensar a Educação de Infância em Cooperação” e com a oficina de 

formação “Aprendizagem por Projetos na Educação de Infância”, que teve a duração de 30 horas,  que contou 

com a participação de 17 educadoras, conseguiu-se proporcionar formação na área do currículo para a 
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infância e das metodologias ativas a 102 educadores/as de todos os concelhos da ilha da Madeira (com 

exceção do Porto Moniz) e da rede privada e/ou solidária. O planeamento das oficinas e dos encontros 

formativos implicou, obrigatoriamente, a pesquisa bibliográfica permanente, no sentido de sustentar todas 

as opções pedagógicas e metodológicas, bem como a construção de todos os materiais de suporte à dinâmica 

de cada sessão. A avaliação passou pela apreciação cuidada de todas as produções individuais e de grupo 

resultantes de cada oficina de formação. 

A implementação das medidas de contenção e de distanciamento social do Vírus Sars-Cov2, condicionaram 

naturalmente o normal desenvolvimento das atividades formativas planeadas para este ano letivo e 

interrompidas a 12 de março. Eram precisas as crianças, as interações entre as crianças e os materiais, as 

educadoras e os contextos para que estas oficinas pudessem fazer sentido e cumpram o seu objetivo. 

@rcco - A necessidade de problematizar os princípios orientadores da ação educativa (a forma de interpretar 

o currículo, a definição de estratégias e a intervenção na prática educativa) requer docentes atuantes em 

contextos formais e não formais, docentes que reflitam práticas e modos de atuação, que se envolvam em 

projetos e em equipas de trabalho colaborativo: comunicando anseios, aspirações, dúvidas, sucessos e 

insucessos, numa perspetiva de promover a qualidade do sistema educativo e a educação para todos. Neste 

sentido, a DFC promoveu o projeto Agir, Refletir, Criar e Comunicar (@rcco), com a participação de um 

conjunto de colaboradores da Bolsa de Formadores da DRE.  

O Projeto @rcco funcionou como um espaço de reflexão, debate, planificação, estudo e formação de 

docentes, concretamente, sobre as temáticas da avaliação de e para as aprendizagens; as comunidades de 

aprendizagem e a relação da consciência fonológica com a aprendizagem da leitura e da escrita; plataforma 

digital Moodle. Dando continuidade aos módulos iniciados em 2018, desenvolveu-se a formação 

quinzenalmente, à quarta-feira, que compreendeu vários módulos, com interrupção, porém, durante o 

período da pandemia. 

Mindfulness na Escola - O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória define que, entre as várias 

áreas de competência, o aluno deverá ser capaz de: adequar comportamentos; estabelecer relações entre 

conhecimentos, emoções e comportamentos; adotar comportamentos que promovam a saúde e o bem-

estar; argumentar, negociar e aceitar diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar, olhar 

e participar; gerir projetos e tomar decisões para resolver problemas; entre outros.  

Neste sentido, urge dotar os alunos com competências de literacia emocional e, por outro lado, contribuir 

para que o docente se veja capaz de identificar, gerir e autoeducar as suas emoções para adequar o seu 

comportamento ao potencial dos seus alunos, mas também ao trabalho na organização e nas equipas. 

Atividades formativas como “Auto-cuidado e Bem-estar Docente”, “Gestão Emocional na Escola e na Vida”, 

“Mindfulness e Educação” e “Viver com animação - Estratégias para uma escola mais Feliz”, serviram este 

propósito ao formarem cerca de 300 docentes, num total de cerca de 350 horas de formação.  
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Avaliação para as Aprendizagens - Em consonância com os pressupostos de que as dinâmicas de avaliação 

visam, em primeiro lugar, a melhoria das aprendizagens, a DRE deu início a este projeto, de modo a que as 

escolas e os professores possam repensar as suas práticas de avaliação formativa, integrando-as no processo 

de ensino e de aprendizagem, privilegiando a autorregulação e a triangulação de estratégias, técnicas e 

instrumentos. Alguns dos cursos e oficinas propostos não puderam realizar-se em virtude dos 

constrangimentos provocados pela pandemia e pelo encerramento das escolas, pelo que os cursos realizados 

perfizeram o total de 100 horas de formação, menos 60 do que no ano anterior e registaram a presença de 

66 professores. Assumiram diferentes modalidades de trabalho, incluindo atividades presenciais, trabalho 

autónomo e uma componente digital, através da plataforma Moodle e contemplou o apoio e a consultoria 

aos formandos, tanto nos trabalhos práticos (em grupo ou individualmente), como na ação pedagógica em 

contexto de sala de aula permitindo aos formandos experienciar e apropriar-se de técnicas de técnicas de 

avaliação formativa, com garantia de operacionalização eficaz nos seus contextos de trabalho. O projeto 

corporizou este ano, ainda, um objetivo antigo ao realizar, no decurso de uma atividade formativa para 

professores de uma escola do 1.º ciclo do ensino básico, uma atividade para pais que foi muito bem acolhida. 

Diferenciação Pedagógica - A transformação e a diversidade são caraterísticas cada vez mais presentes no 

mundo atual. A escola, enquanto agente social, é, também ela, reflexo de uma sociedade em constante 

transformação, impondo aos docentes uma adaptação constante às novas realidades. Atender a este 

imponente dinamismo exige o respeito por cada individualidade, reconhecendo que todos os alunos são 

diferentes, que somos parte integrante de numa sociedade em constante mudança e que preparamos 

cidadãos para um mercado de trabalho cada vez mais exigente, onde as tecnologias evoluem a cada 

momento. Perante este cenário compete-nos refletir sobre os métodos de ensino nos quais fundamentamos 

a nossa prática pedagógica. Será que poderemos continuar com um ensino uniformizado para todos, ao 

mesmo tempo e no mesmo lugar? O que poderemos nós fazer para que a aprendizagem seja acessível a 

todos? Como poderemos promover o sucesso em todos os alunos? Como utilizar a tecnologia que está ao 

alcance dos nossos alunos para promover aprendizagens significativas?  

O caminho para responder a estas interrogações passa pela Diferenciação Pedagógica e é desta forma que 

se pode levar mais longe, tanto aqueles que apresentam dificuldades de aprendizagem como os que 

apresentam níveis satisfatórios de sucesso académico. Foi concebida uma oficina de formação, no sentido 

de promover a reflexão sobre as práticas pedagógicas conduzindo dialogicamente os formandos a 

apropriarem-se de estratégias e instrumentos que lhes permitissem experimentar, em contexto de sala de 

aula, a tão almejada diferenciação pedagógica.  

Em todas as sessões houve muita reflexão sobre práticas instituídas nas salas de aula e novas metodologias 

de trabalho, a partir da leitura de documentos e visualização de filmes, com o cuidado de diferenciar os textos 

apresentados consoante o grau de ensino a que cada docente pertencia, já que a presença de docentes de 

diferentes níveis de ensino e docentes de diferentes áreas foi muito enriquecedora para todos. 
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Procurando sempre o isomorfismo pedagógico na formação, foi possível experimentar propostas que se 

pretendia ver experimentadas pelos professores com os seus alunos e houve momentos fantásticos de 

partilha, nos quais a diferenciação, a inclusão, a cooperação, a criatividade e as emoções tiveram lugar de 

destaque.  

Foi possível, através de visita a escolas, verificar que os formandos tinham, não só posto em prática 

estratégias apresentadas na formação, como haviam contagiado outros colegas da sua escola e houve alunos, 

pais e elementos do conselho executivo a participar numa das atividades propostas na oficina: Ler, Mostrar 

e Contar. 

Trabalho de Projeto - A escola continua em constante transformação sob a égide de uma educação que se 

quer inclusiva e que conta com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, assente numa base 

humanista, que valoriza o saber e o conhecimento científico; que está atento à aprendizagem e que, perante 

um currículo transbordante, tenta encontrar as Aprendizagens Essenciais para a vida. Um perfil que exige 

adaptabilidade e ousadia, ingredientes fundamentais para quem hoje está relacionado com a Educação. Este 

mesmo documento orientador refere que “A assunção de princípios, valores e áreas de competências para 

o PASEO implica alterações de práticas pedagógicas e didáticas de forma a adequar a globalidade da ação 

educativa às finalidades do perfil de competências dos alunos.” (p. 31). Este documento apresenta um 

conjunto de práticas pedagógicas determinantes para o desenvolvimento do Perfil dos Alunos: 

• “abordar os conteúdos de cada área do saber, associando-os a situações e problemas presentes no 

quotidiano da vida do aluno ou presentes no meio sociocultural e geográfico em que se insere, 

recorrendo a materiais e recursos diversificados; 

• organizar o ensino prevendo a experimentação de técnicas, instrumentos e formas de trabalho 

diversificados, promovendo intencionalmente, na sala de aula ou fora dela, atividades de observação, 

questionamento da realidade e integração de saberes; 

• organizar e desenvolver atividades cooperativas de aprendizagem, orientadas para a integração e 

troca de saberes, a tomada de consciência de si, dos outros e do meio e a realização de projetos intra 

ou extraescolares; 

• valorizar, na avaliação das aprendizagens do aluno, o trabalho de livre iniciativa, incentivando a 

intervenção positiva no meio escolar e na comunidade” (p. 31). 

Neste horizonte, foi desígnio da DRE que se concebesse, então, uma oficina de formação com o intuito de 

procurar respostas e dar suporte pedagógico aos que acreditam na aprendizagem por projetos como um 

percurso necessário para que se cumpram estes objetivos traçados. Optou-se por uma metodologia focada 

em dinâmicas de trabalho de grupo, o que permitiu a interação entre os formandos, a partilha de 

experiências e a comunicação dos trabalhos realizados nas escolas. Os momentos de partilha de práticas 

pedagógicas que daí decorreram foram também muito enriquecedores e houve uma relação evidente entre 

a teoria e a prática.  
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A pedido de duas formandas da oficina do Funchal, concretizou-se, numa visita à escola, uma intervenção 

em contexto de sala de aula, para observação direta de uma forma possível de trabalhar em projeto no 1º 

ano de escolaridade, o que foi considerado uma mais-valia no esclarecimento de muitas dúvidas.   

Devido à pandemia de COVID-19, a partir de 12 de março, a formação realizou-se à distância, mantendo as 

datas previstas: no Funchal, as duas últimas sessões e em Santana as três últimas.  Realizou-se trabalho 

assíncrono e síncrono: no primeiro modelo, foram lançados vários desafios que os formandos responderam 

em diferentes plataformas digitais após a leitura de documentos ou visualização de filmes. Nas sessões 

síncronas, foram feitos balanços do trabalho realizado, houve partilha de experiências e esclarecimento de 

dúvidas, sempre que necessário.  

Ciência, ciências e Literacia Científica - Os estudos têm vindo a mostrar que as práticas de ensino 

experimental das Ciências, principalmente nos primeiros ciclos do ensino básico, são ainda incipientes, quer 

em metodologias de trabalho, quer em tempo curricular que lhes é destinado e pretende-se então que a 

formação atue como um importante recurso para acelerar os esforços das escolas no seu processo de 

desenvolvimento, orientando os seus  professores e dirigentes para uma educação de excelência, tendo em 

conta, mormente, os documentos de referência para a educação, ou seja, o PASEO, bem como a Autonomia 

e Flexibilidade Curricular, cuja operacionalização poderá receber da metodologia STEM, nomeadamente, um 

contributo fundamental. Os dados da investigação apontam para os benefícios de uma abordagem às 

ciências, com base numa metodologia de trabalho científico, embora adaptado ao seu nível etário, produz 

efeitos positivos em várias dimensões do desenvolvimento pessoal, como sejam a promoção de uma atitude 

crítica e reflexiva, de treino do pensamento para a resolução de problemas, do respeito pelos pontos de vista 

de outros e, por vezes, da descoberta de um novo gosto pela leitura e pela escrita. Este desígnio, da educação 

em ciências e ensino experimental, é, porém, cada vez mais premente e pleno de sentido e propósito no 

estado atual da arte, em educação. Embora, anteriormente, a adesão dos professores a este tipo de formação 

não fosse a mais animadora, acreditamos estar perante uma mudança de atitude a que prestaremos a devida 

atenção e o devido entusiasmo. Em 2020, apesar desta desejável dinâmica ter sido perturbada pelo 

confinamento e pela suspensão obrigatória de um conjunto significativo de atividades que se tinha previsto 

realizar, ainda foi possível realizar o II Encontro Regional STEM (Science, Tecnology, Enginnering and 

Mathematics) que contou com a participação, a nível nacional, de Ana Claúdia Cohen, Diretora do 

Agrupamento de Escolas de Alcanena, que tem merecido reconhecimento a nível europeu pelo excelente 

trabalho realizado em torno das ciências, e, a nível europeu, teve a participação de um grupo de professores 

estrangeiros no âmbito de um Curso Erasmus+ que estava a decorrer na Região. Pudemos ainda realizar uma 

oficina de formação sobre esta mesma temática, orientada pelo coordenador da Academia STEM Mangualde, 

e um curso sobre ciências experimentais, este, sob proposta da Equipa dos Ambientes Inovadores de 

Aprendizagem. Merece também destaque a oficina de formação sobre Literacia Marítima que resultou de 

uma aposta da Direção Regional de Educação no tema Mar e no Programa de Literacia e Cultura Marítima 
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como uma excelente ferramenta para trabalhar a flexibilidade curricular, podendo ser transversal a outros 

projetos. Ao todo, no âmbito das ciências, concretizaram-se cerca de 120 horas de formação.      

Apoio Escolar Online (AEO) - Este projeto visa prestar apoio escolar a todos os alunos da RAM que 

frequentam os 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e o ensino secundário, contribuindo para o seu sucesso 

educativo. Neste sentido, o AEO dispõe de uma plataforma e de uma equipa de professores que, recorrendo 

à metodologia de e-learning, proporciona um apoio extraescolar a todos os alunos, facultando assim a 

igualdade de oportunidades. Através do projeto pretende-se dotar a Região Autónoma da Madeira de 

experiência e saberes integrando as tecnologias de informação no currículo. 

Em 2020, criaram-se novos recursos destinados ao 2.º ciclo do ensino básico. Atualizou-se também a 

plataforma e os recursos em tecnologias que tinham ficado descontinuados. O AEO passou a estar disponível 

no projeto dos Manuais Digitais, através da disponibilização de uma APP, para esse efeito. Foram apoiados 

cerca de 700 alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e secundário.  

Avaliar+ (Plataforma de Lançamento de Notas AEC do 1.º Ciclo) - Tem como objetivo possibilitar às escolas 

do 1.º CEB gerir e otimizar os seus próprios critérios de avaliação, definidos em Conselho Escolar, por cada 

atividade de enriquecimento curricular, bem como o lançamento das avaliações dos alunos. Pretende-se dar 

resposta a uma lacuna reportada por diversas escolas, simplificando o procedimento de avaliação para os 

professores e normalizando a estrutura do documento avaliativo para todas as escolas, nos três períodos ou 

2 semestres. 

TIC@EDU - Engloba todas as atividades relacionadas com as tecnologias educativas nos estabelecimentos de 

educação e ensino, com os coordenadores de TIC, de todas as escolas da RAM, desde a educação pré-escolar 

até à conclusão do ensino básico. 

CAP3R (Capacitar a Aprendizagem Promovendo Estratégias de 3D e 3R’s (Robótica, Realidade Aumentada 

e Realidade Virtual) - Trabalha com a robótica educacional há 10 anos na RAM. Neste âmbito, nas escolas, 

pretende-se proporcionar um ambiente de aprendizagem enriquecedor, nas diversas áreas disciplinares e 

nos diferentes níveis curriculares, como na matemática; física; expressão musical e dramática; português; 

mecânica; educação tecnológica e história, promovendo os clubes da robótica. 

No âmbito desde projeto realizou-se a Feira Tecnológica. 

ProRed (Produção de Recursos educativos digitais) - O objetivo fulcral do projeto ProRed é desenvolver e 

colocar à disposição dos agentes educativos (pais, encarregados de educação e docentes) recursos 

educativos em formato digital, orientados para crianças da educação Pré-Escolar e alunos dos 1.º e 2.º ciclos 

do ensino básico, que sirvam de suporte ao processo de ensino e aprendizagem e investigação, assente numa 

estratégia de inovação e qualidade de difusão de conhecimento. 



 

 

 42 

Robot City (projeto em parceria) - A DRE, com vista a inovar em novas práticas inovadoras em educação, 

iniciou um novo projeto internacional no âmbito da robótica, intitulado ROBOT CITY. O projeto é 

desenvolvido com quatro instituições europeias (Espanha, Grécia, Alemanha e Polónia), onde será explorada 

a temática da robótica recorrendo ao uso de dispositivos móveis. A oportunidade de participar neste projeto 

com parceiros que trabalham no desenvolvimento e implementação de novas tecnologias educativas 

permite a expansão da rede de contactos e a partilha de boas práticas, contribuindo assim para o 

enriquecimento dos saberes e experiências da nossa instituição. 

Com este projeto pretende-se oferecer um ambiente de aprendizagem divertido, que motive os jovens a 

iniciar uma viagem ao mundo da robótica ensinando os conceitos básicos de programação e robótica; que 

lhes proporcione um espaço para apresentar os seus projetos de robótica, encontrar e partilhar instruções e 

ideias, bem como material didático. No âmbito do programa Erasmus+, está a ser desenvolvido o conceito 

do simulador ROBOTCITY para a introdução à robótica e programação, assim como para a criação do 

protótipo do jogo digital educativo, seguido dos respetivos testes com alunos. Pretende-se ainda o 

desenvolvimento da comunidade virtual ROBOTCITY para partilha de trabalhos.  

A entidade parceira é a Associación Cazalla-Intercultural (Lorca, Espanha). 

Devido à situação pandémica, este projeto que tinha data prevista para a sua conclusão a 31 de agosto de 

2020, teve uma extensão até ao dia 31 de agosto de 2021. 

A DRE participou ativamente na 1.ª e 2.ª fases de teste da aplicação Robot City com alunos e professores da 

RAM e coordenou a avaliação destas duas fases de teste (inquéritos e relatórios). 

ECoS - Early Coding in Schools (projeto em parceria com a EB1/PE da Cruz de Carvalho) - A DRE, em conjunto 

com os seus parceiros da União Europeia, deu continuidade aos trabalhos para o desenvolvimento do projeto 

internacional: ECoS - Early Coding in Schools, cujo foco é a aprendizagem de programação em contexto 

educativo da história e cultura regional. Apesar deste projeto estar em fase embrionária, é possível constatar 

o impacto que os resultados terão na educação regional, nacional e internacional, dado o seu caráter 

multidisciplinar e à possibilidade de implementação na realidade escolar. 

Está a ser desenvolvido o conceito de plataforma para o ensino e aprendizagem de programação, bem como 

a criação do protótipo da plataforma e do respetivo tutorial de introdução à programação na linguagem 

Python.  

Foi criada uma tabela com mais de 30 locais importantes da RAM com a respetiva descrição e breve história, 

a implementar no mapa virtual da Plataforma ECoS. Participamos ativamente na fase de testes do protótipo 

da Plataforma ECoS com professores da RAM e na respetiva avaliação (inquéritos e relatório). 

Foi dinamizada, no âmbito da iniciativa CodeWeek 2020 (outubro de 2020), uma atividade de introdução à 

programação com todos os alunos do 4.º de escolaridade da EB1/PE da Cruz de Carvalho. No seguimento 
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desta atividade, criou-se um guião de aula para todos os professores interessados em implementar esta 

mesma atividade, facultado na página web de recursos do GMTE. 

Devido à situação pandémica de COVID-19, este projeto que tinha data prevista para a sua conclusão a 31 de 

outubro de 2020, teve uma extensão até ao dia 31 de agosto de 2021. 

Histórias de En(cantar) no PE e 1.º CEB, pela Equipa de Animação (EA) - Este projeto visa 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.  

No âmbito das animações planificadas para este ano, não nos foi possível atingir a meta estipulada, tendo 

em conta o condicionamento imposto pela pandemia de COVID-19. Do mesmo modo, não foi possível realizar 

todos os espetáculos propostos, tendo-se ficado a 53% da meta. As animações e espetáculos foram realizados 

no 1.º e 4.º trimestres. Durante o 2.º e 3.º trimestres, a EA desempenhou tarefas em teletrabalho, dando 

continuidade a novos projetos para futuras animações, à preparação de novas formações, bem como, à 

criação de alguns conteúdos pedagógicos para disponibilizar no site da DRE na área da Educação Artística. A 

retoma das animações no 4.º trimestre, exigiu a alteração do planeamento e organização das mesmas, sendo 

que foram realizadas sala a sala, para reduzir o número de crianças por animação.  

Relativamente ao número de crianças participantes, atingimos 22% da meta dos espetadores das animações 

e 21% dos espetadores dos espetáculos. Isto foi consequência da redução do número de crianças que podiam 

assistir às animações e do número de espetadores por sala de espetáculos, imposta pela Direção-Geral de 

Saúde (DGS). 

As animações por sala resultaram na permanência de mais tempo em cada estabelecimento, reduzindo-se o 

número de instituições abrangidas. Por esta razão a concretização da respetiva meta ficou nos 30%.  

No que concerne às intervenções artísticas, ficamos pelos 40% da meta prevista. Realizou-se uma 

intervenção em colaboração com a RTP-Madeira, na apresentação de um programa televisivo com teatro de 

fantoches e uma ação de sensibilização “O trabalho da Equipa de Animação no desenvolvimento da Educação 

Artística na RAM;” para a Unidade Curricular - Seminário Interdisciplinar das Expressões no curso de 

Educação Básica, na Universidade da Madeira. 

Em relação aos parceiros, a EA contou com 11 parceiros, e realizou 67 parcerias. 

Em relação às histórias, a EA atingiu a meta proposta. Foram criadas/adaptadas cinco histórias: duas no 

âmbito das animações, uma apresentada neste ano e outra que será apresentada nas escolas em 2021; uma 

para o Dia Mundial da Criança, cuja divulgação foi efetuada nas comemorações do Dia Mundial da Criança, 

em formato vídeo, na plataforma do YouTube e redes sociais; uma com a temática da COVID-19, com o 
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objetivo de reforçar as normas de higiene e segurança nos tempos atuais desta pandemia, história que foi 

gravada em suporte vídeo, cuja apresentação ao público está prevista para 2021 e uma história alusiva ao 

Natal, levada à cena no Centro Cultural John dos Passos - espetáculo de Natal com várias sessões. Ainda foi 

criada uma história alusiva à sensibilização face à pandemia, que será apresentada, no início de 2021, em 

forma de ebook - com áudio e ilustrações feitas pela EA. 

Apesar de 2020 ter sido um ano atípico, considero que conseguimos redirecionar a nossa ação e o nosso 

tempo para a criação e adaptação de novas histórias, para a criação de conteúdos pedagógicos para o site 

EA - Educação Artística e para a criação/realização de formação contínua para docentes.  Os 11 elementos 

que integram a Equipa são essenciais para a manutenção do projeto, porém, sentimos a necessidade de um 

elemento masculino, com competências na área da expressão dramática, para dar voz e corpo nas animações 

e outos projetos da EA.   

Da Escola ao Palco (Educação Artística (M/ED/D) no PE e 1.º CEB) - Este projeto, que está na génese da 

DSEA, tem como principais atribuições a coordenação do apoio nas áreas artísticas no PE e 1.º CEB, apoio 

técnico pedagógico das práticas artísticas no Pré-Escolar (PE) e 1.º CEB, no domínio das expressões musical 

e dramática, e da dança, coordenação do projeto Modalidades Artísticas (MA) (dança, canto coral, 

cordofones tradicionais madeirenses, instrumental e expressão dramática/teatro) em contexto de 

enriquecimento curricular no 1.º CEB.  

A operacionalização desta área de intervenção materializa-se através de uma equipa de 3 coordenadores 

concelhios e 1 coordenador regional. 

O número de professores em exercício foi de 82, revelando, uma vez mais, a estabilidade deste corpo docente. 

O número de escolas abrangidas com valência de 1.º CEB, desceu de 84 para 83, devido ao encerramento do 

Externato do Bom Jesus, mantendo-se, tal como no ano transato, uma ação efetiva e uma cobertura da quase 

totalidade das escolas do 1.ºCEB da RAM (públicas e privadas). Excetua-se dos seguintes estabelecimentos: 

Centro de Reabilitação Psicopedagógica Sagrada Família e Colégio de Apresentação de Maria. Já no indicador 

“Número de alunos abrangidos no 1.º CEB”, verificou-se uma diminuição (passando de 8314 para 7850) - 

tendência que se verifica nos últimos anos. 

O número de instituições abrangidas com valência de pré-escolar (3/5 anos) manteve-se. Embora o indicador 

revele uma diminuição de 102 para 100, isto deve-se à fusão de escolas.  

No indicador “Grupos de modalidades no 1.º CEB”, constata-se um aumento, passando dos 542 para os 610 

grupos, o que poderá ser explicado pelo desdobramento de turmas (devido à situação pandémica, passaram 

a estar separadas). 

No que concerne ao número de reuniões de coordenação foram realizadas 128, tendo-se revelado essenciais 

para o bom funcionamento da coordenação desta área de intervenção. 
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Já em relação às atividades de apoio técnico pedagógico, atingiu-se 74% da meta pré-estabelecida. O 

acompanhamento presencial ficou bastante condicionado pelas restrições inerentes à situação pandémica. 

Desta forma, considera-se muito positivo a percentagem alcançada. (Por exemplo, se a Semana Regional das 

Artes (SRA) e outros eventos regionais tivessem sido realizados, a meta deste indicador provavelmente 

ultrapassaria os 100%). 

Mesmo em tempo de pandemia foram promovidos e adaptados alguns dos eventos regionais. Neste âmbito 

destaca-se a realização da primeira edição do Advento Musical, que contou com uma participação expressiva 

de alunos, docentes e escolas do 1.º CEB da RAM.  

Modalidades Artísticas no Ensino Básico/Ensino Secundário - As Modalidades Artísticas decorrem da 

implementação de um projeto no âmbito das expressões artísticas no ensino genérico nas escolas da RAM. 

Surgiu com duas áreas específicas - instrumental e canto coral - e em 1995, com a implementação da “Escola 

a Tempo Inteiro” deu corpo ao atual modelo de projeto, desenvolvido em contexto de enriquecimento 

curricular no 1.º CEB. A partir do ano letivo 2002/2003 o projeto foi alargado aos 2.º e 3.º CEB e ensino 

secundário proporcionando, assim, continuidade do trabalho desenvolvido naquele ciclo. 

Este ano aderiram a este projeto, 25 escolas dos 2.º e 3.º CEB e ensino secundário, representando 96% das 

escolas públicas da RAM. Esta adesão resulta no desenvolvimento de 76 projetos (95% da meta) nas oito 

áreas de intervenção, nomeadamente: artes plásticas (17); canto coral (4), cinema e arte digital (1); 

cordofones tradicionais madeirenses (11); dança (11); expressão dramática/teatro (14); instrumental (18) e 

produção áudio digital. Frequentaram estes projetos 889 alunos, perfazendo 89% da meta definida para o 

ano 2020. Neste âmbito, as condições especiais de 2020 (pandemia de COVID-19) refletiram-se na adesão 

dos alunos a estes projetos, uma vez que os mesmos são desenvolvidos em contexto extracurricular e em 

turnos contrários ao horário curricular. Por outro lado, as medidas adotadas pelas escolas de não permitir a 

junção de alunos de turmas diferentes, também contribuiu para aquela redução.   

No que diz respeito ao acompanhamento técnico pedagógico, os coordenadores das Modalidades Artísticas 

realizaram 72 ações de acompanhamento. Este acompanhamento realizou-se através de contactos diretos 

ou através de plataformas online (email, Teams, etc.). No âmbito da coordenação deste projeto, 

promoveram-se 30 reuniões, cumprindo-se a meta estipulada para 2020. Estas reuniões ocorrem em várias 

dimensões: na coordenação regional, na planificação de projetos que têm a colaboração dos coordenadores 

das modalidades e na ligação às escolas, através dos coordenadores de atividades extracurriculares das 

escolas da RAM e respetivos concelhos executivos. 

Em jeito de síntese, pode referir-se que o projeto Modalidades Artísticas tem uma boa dinâmica assente nos 

projetos desenvolvidos nas escolas, no entanto, sugere-se o reforço de horas semanais aos coordenadores 

de modalidades (atualmente 4h), de forma a poder dar uma resposta mais efetiva às solicitações dos 

professores, tendo em vista a melhoria das dinâmicas associadas: mais acompanhamento pedagógico; 
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colaboração na organização de eventos; melhores práticas pedagógicas; maior qualidade de performance 

dos alunos. 

Regionalização do currículo de educação musical dos 2.º e 3.º CEB - O projeto de Regionalização do Currículo 

de Educação Musical visa a sistematização e disponibilização de materiais/recursos pedagógicos no âmbito 

das componentes regionais e locais no currículo, na área do património musical madeirense.  

No que se refere aos indicadores do ano 2020, verifica-se que a percentagem de planificações recolhidas no 

âmbito deste projeto ultrapassou a meta proposta. Por outro lado, o impacto da pandemia foi devastador 

nos restantes indicadores, pois estes decorrem das idas às escolas e do contacto direto com os alunos, 

professores e direções executivas. Deste modo, as iniciativas promovidas no âmbito do projeto (conferências 

pedagógicas), situaram-se nos 37% da meta inicialmente proposta. As reuniões nas escolas totalizaram 33% 

da meta anual e o número de professores no projeto foi 67, ou seja, 103%, ultrapassando a meta anual. Em 

relação à criação, foram criadas 6 novas atividades. 

No que concerne às atividades pedagógicas no site educação artística, no campo Projeto Regionalização do 

Currículo de Educação Musical, foram inseridas 30 novas atividades bem como um conjunto de atualizações 

de atividades já inseridas no site, com novos e mais recursos, bem como a atualização de planificações. 

Pequenos artistas, grandes criações (Expressão Plástica) - A coordenação na área de expressão plástica 

(enriquecimento curricular), pressupõe o apoio técnico pedagógico aos docentes de expressão plástica, 

através do acompanhamento de atividades e projetos, não só a nível escolar, mas também a nível regional.  

Neste âmbito também abrangem a proposta e a orientação de formação na área das artes/expressão plástica 

para educadores de infância e docentes do ensino básico e secundário, a organização e coordenação da 

Exposição Regional de Expressão Plástica (inserida na Semana Regional das Artes), 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 e ensino secundário.  

Analisando os dados do ano destacam-se: O número de ações de acompanhamento (atividades) realizados 

em 2020. Este acompanhamento pedagógico, tem-se revelado profícuo no estreitamento de ligações e na 

responsabilização e rigor teórico/prático da atividade nas escolas. Este indicador situou-se nos 138% da meta 

anual, fruto da estratégia adotada para o apoio prestado e da intensificação nos 1.º e 4.º trimestres. Durante 

o ano foram realizados 10 workshops sendo assim atingida a meta definida. Esta continua a ser uma 

estratégia de proximidade junto dos alunos, docentes e escolas em que vale a pena apostar.  

O número de docentes a lecionar expressão plástica pela primeira vez ficou-se pelos 21 docentes, traduzindo-

se num aumento em relação ao que havia sido registado no ano transato e situando a meta acima do que 

era espectável (105%).  
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Podendo ser reflexo de várias situações, nomeadamente da situação de instabilidade que as escolas têm 

vivido no último ano e constantes adaptações que têm presenciado nos seus modelos de trabalho e 

estratégias de ensino, impostos pelas medidas de combate à pandemia, a percentagem de planificações 

recebidas ficou-se pelos 45%, o que se traduz num incumprimento da meta estipulada (60% de todos os 

professores a orientar a atividade). A adoção de um outro procedimento para a recolha de informação, que 

passou a ser entregue pelos professores, aquando da reunião geral de docentes de artes plásticas, no início 

do ano letivo, poderá justificar este resultado. 

Foram desenvolvidas 8 formações na área da expressão plástica, totalizando 200h de formação, tendo-se 

registado uma elevada procura pela formação (304 inscritos para cerca de 1/3 das vagas disponíveis). Esta 

procura e as avaliações pelos formandos revelam a sua grande satisfação com o trabalho que tem vindo a 

ser desenvolvido neste campo. 

Relativamente aos concursos de Expressão Plástica, a pandemia de COVID-19 também repercutiu nos 

concursos promovidos, tendo havido alterações ou adiamentos em algumas iniciativas. Ainda assim, o 

balanço é bastante positivo. À exceção do Concurso Pequenos Artistas Plásticos da Madeira, evento que foi 

adiado para 2021, todas as metas definidas para 2020, foram atingidas ou ultrapassadas. Os números 

apresentados podem ser justificados pelas implicações da pandemia, uma vez que este tipo de concursos e 

trabalho solicitado pode ser facilmente desenvolvido pelos alunos, autonomamente e com recurso aos seus 

materiais. Este tipo de iniciativas é assim uma estratégia a manter.  

Vejamos em pormenor: a) Concurso de Expressão Plástica TENHO UM BICHO NO MEU JARDIM - Nesta 

iniciativa que teve de ser convertida para desafio online, foram recebidos 1260 trabalhos e atribuídos 11 

prémios.  

Considerando as alterações ao concurso e o formato como decorreu, pode afirmar-se que a estratégia 

adotada conduziu ao êxito desta iniciativa; b) Concurso de Expressão Plástica (Delta Cafés) TENHO UM 

MUNDO NO MEU CORAÇÃO, contou com a participação de 38 escolas, tendo sido recebidos 249 trabalhos e 

sido atribuídos 10 prémios.  

Esta iniciativa também sofreu alterações para poder ser levada a cabo uma vez que, por solicitação do 

parceiro, tiveram de ser ajustadas as datas em que as saquetas de açúcar puderam ser concretizadas e 

disponibilizadas nos estabelecimentos comerciais (do final do 2.º trimestre passou para o final do 3.º 

trimestre). Ainda assim, todos os indicadores subjacentes a esta iniciativa foram largamente superados; c) 

Concurso Internacional da Bulgária - foram submetidos a concurso trabalhos (659), provenientes de 42 

escolas. Desta forma, as metas definidas situaram-se nos 210%, no número de escolas participantes e nos 

1318% no número de trabalhos recebidos. Foi igualmente atribuído em 2020 um número recorde de prémios 

nesta competição internacional (28) a alunos da Região. 
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Relativamente ao projeto da Exposição Regional de Expressão Plástica THE HEART OF ART, preparado e 

projetado em articulação com os professores, foi adiado para 2021. Pela sua natureza pedagógica - 

estratégias e técnicas exploradas de grande relevância para desenvolvimento artístico e plástico das crianças 

– é crucial que estes tipos de iniciativas se mantenham.   

No que concerne às atividades de criação na área em análise, registamos 33, publicadas e disponibilizadas 

no site oficial educação artística, sendo que a sua meta foi superada (132%). Por outro lado, nos 1.º e 2.º 

trimestres, foram preparadas e enviadas para os professores um conjunto de 94 propostas de trabalho, 

concebidas em linha com os conteúdos disponibilizados pela telescola, durante o confinamento.  

Ainda durante o ano 2020, realizaram-se diversos projetos da Direção de Serviços, nomeadamente: a) O 

projeto aCORDE que envolveu a preparação da exposição (preparação da proposta e de materiais e entrega 

e recolha de trabalhos das escolas) e na sua montagem. Participaram 13 escolas com projeto de Modalidade 

Artística de Artes Plásticas e 6 Centros de Atividades Ocupacionais; b) Preparação de propostas de trabalho 

de expressão plástica e criação dos respetivos materiais de apoio. Foram preparadas diversas atividades e 

gravadas 3 propostas; c) Criação de ilustrações e colaboração na animação do vídeo da música/canção Este 

vírus não é rei; d) Orientação de 3 workshops de expressão plástica no âmbito do X Congresso de Educação 

Artística; Colaboração na área da imagem (design gráfico e animação), com a criação de diverso material 

gráfico relativo a diversos projetos da DSEA (cartazes para concursos e eventos, banners e imagens de 

divulgação para o site, Facebook e Instagram, imagens e animações em vídeo ou troféus).  

Apesar da instabilidade provocada pela pandemia, tentamos acomodar as mudanças necessárias e adotar 

medidas no sentido de contribuir para a superação dos condicionamentos e limitações a que os projetos e 

iniciativas foram sujeitos.  

Semana Regional da Artes - O condicionamento imposto pela pandemia impossibilitou a operacionalização e 

realização da Semana Regional das Artes.  

Projeto Natação no 1.º CEB - Num espaço com as características específicas da RAM, saber nadar é uma 

competência fundamental que deve ser adquirida nas idades mais precoces por toda a população escolar. A 

Expressão e Educação Físico-Motora, enquanto componente obrigatória do currículo do 1.º ciclo do ensino 

básico, integra a natação como uma das modalidades facultativas do programa. Neste sentido, a DSDE 

apostou e investiu nas aulas de natação para os alunos deste ciclo de ensino. Este projeto pretende promover 

a aprendizagem da natação junto dos alunos do 1.º ciclo; fomentar e desenvolver a natação enquanto 

modalidade desportiva, de recreação, de salvamento aquático e de promoção da condição física e saúde e 

aumentar o número de alunos que sabem nadar. As aulas de natação são ministradas uma vez por semana, 

durante 60 minutos, no bloco de Enriquecimento Curricular, e são orientadas por 10 professores, distribuídos 

pelos vários concelhos, coadjuvados pelo professor que leciona a EEFM na escola. O trabalho desenvolvido 

rege-se sobretudo pelas orientações emanadas pelo Ministério da Educação. Existe uma preocupação com a 
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formação dos professores, e neste sentido, com o propósito de aperfeiçoar conhecimentos e práticas 

pedagógicas, a DSDE, em parceria com a Associação de Natação da Madeira (ANM), promove todos os anos 

formação nesta área. No final do ano letivo, a DSDE promove, em cada concelho, os Festivais de Natação, 

que obedecem a um documento orientador emitido pela DSDE, cujo objetivo é regular e harmonizar a 

prática. Estes festivais, ecléticos e multidisciplinares, fazem uma abordagem às habilidades motoras básicas 

que envolve a natação pura (prova de 25m costas e 25m crol para os alunos dos 3.º e 4.º anos de 

escolaridade), o Polo aquático e as modalidades náuticas.   

Projeto de Introdução à Prática de Modalidades com “Frisbee” - Inicialmente intitulado FO@M - Flying 

Objects@Madeira, pretende divulgar e promover jogos praticados com “Frisbee”, nomeadamente, as 

modalidades Ultimate, Frisbee e Disc Golf, nas escolas dos 1.º e 2.º ciclos do ensino básico da RAM, 

promovendo a formação e a sensibilização para a prática destas modalidades junto dos docentes de 

Educação Física. 

Projeto Escolinhas de Ginástica - Proporciona aos alunos o ensino das bases da ginástica e da literacia motora 

num contexto pedagógico diversificado e motivador. Neste sentido, a ginástica é tida como uma atividade 

divertida que cria inúmeros desafios, proporcionando um excelente contributo para o desenvolvimento de 

várias capacidades coordenativas e condicionais. Os objetivos deste projeto visam proporcionar aos alunos 

um amplo reportório de atividades que lhes permitam experimentar novos movimentos, trabalhar 

individualmente e em grupo determinadas habilidades e competências, assim como, estimulá-los a agirem 

sobre os objetos de forma a reconhecer as suas propriedades, identificando as suas múltiplas possibilidades 

de utilização individual e coletiva. Pretende, ainda, proporcionar aos professores e alunos a realização de 

pequenas coreografias apelando à sua capacidade criativa e à necessidade de se adaptar à mudança 

constante associada ao processo de construção coreográfico. Neste sentido, é permitido aos alunos uma 

apresentação das coreografias em atividades escolares, o que constitui um momento pedagógico rico e 

aliciante. 

Golfe na Escola (projeto em parceria com a Federação Portuguesa de Golfe) - Este projeto tem como 

objetivo dar a conhecer o Golfe enquanto modalidade, tornando a sua prática acessível, bem como 

proporcionar uma experiência motora diversificada na escola e no seu espaço natural, no campo de Golfe, 

aos alunos das escolas do 1.º ciclo do ensino básico, através da sua participação no “Circuito Drive Challenge”, 

da responsabilidade da Federação Portuguesa de Golfe (FPG), nas várias fases (concelhia, regional, nacional 

e internacional), e da participação dos docentes no “Circuito Drive Prof”. Os equipamentos portáteis (kits Tri-

Golfe) são cedidos pela FPG à DRE, que articula a sua utilização com as escolas.  

Esgrima Mais (projeto em parceria com a Associação de Esgrima da Região Autónoma da Madeira) - Este 

projeto tem como objetivo proporcionar a prática de uma modalidade alternativa nas escolas e instituições 

de solidariedade social da RAM, contribuindo para o desenvolvimento físico, cognitivo e social das crianças 
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e dos jovens. Compete à Associação de Esgrima da Região Autónoma da Madeira (AERAM) promover 

formação aos docentes de EEFM e ceder dois conjuntos de 14 kits de iniciação (máscara + florete) nas suas 

aulas e à DRE articular com as escolas, os docentes e a AERAM, a gestão do material e a promoção de eventos. 

Ténis na Escola (projeto em parceria com a Associação de Ténis da Madeira) - Este projeto tem como 

objetivo dar a conhecer e promover a aprendizagem do ténis junto dos alunos do 1.º CEB, bem como ser 

mais um incentivo à promoção da igualdade de oportunidades, ao sucesso educativo e à aquisição de estilos 

de vida ativos e saudáveis. 

Xadrez na Escola (projeto em parceria a Federação Portuguesa de Xadrez) - Este projeto tem como objetivo 

desenvolver conhecimentos e competências mais aprofundadas nesta área e capacitar os professores para 

lecionar e acompanhar o ensino de Xadrez nas escolas. Esta é uma modalidade que contribui para o 

desenvolvimento intelectual e para a melhoria das aprendizagens dos jovens. Este projeto pretende, 

igualmente, ao longo do ano letivo, realizar encontros entre escolas por forma a pôr em prática todos os 

conhecimentos adquiridos. 

Bilhar na Escola (projeto em parceria com a Associação Madeirense de Bilhar) - Este projeto tem como 

objetivo desenvolver conhecimentos e competências mais aprofundadas nesta área e capacitar os 

professores para lecionar e acompanhar o ensino do Bilhar nas escolas. Esta é uma modalidade que contribui 

para o desenvolvimento intelectual e para a melhoria das aprendizagens dos jovens. 

 

Objetivo n.º 2 Ponderação: 50% 

Contribuir para o desenvolvimento de medidas de promoção da inclusão e do sucesso educativo 
 

 

Indicador 1 - Peso 50% 
Meta 

(A) 
Executado 

(B) 
Avaliação 

(B - A) 

N.º de iniciativas implementadas com vista à promoção da 
inclusão e sucesso educativo 

12 
(tolerância de 1) 

13 Atingido 

 

Análise da Execução 

O Conselho da União Europeia retomou a resolução sobre o combate ao abandono escolar precoce e o 

sucesso escolar para todos (Resolução do Parlamento Europeu, dezembro de 2011), em que se defende o 

grande objetivo da Estratégia «Europa 2020» relativo ao abandono escolar precoce, o que permitiu manter 

este problema no topo das agendas políticas nacionais e contribuiu para promover as reformas educativas.  

A SRE, através da DRE, assumiu o compromisso da implementação de medidas promotoras do sucesso de 

todos os alunos das escolas da RAM, tendo criado condições para que as escolas, em função da sua 

autonomia, possam adotar medidas adequadas ao respetivo contexto educativo, que possibilitem um 

trabalho de proximidade com os alunos e contribuam para a melhoria dos resultados escolares, para uma 

https://www.madeira.gov.pt/dre/Estrutura/DRE/Projetos/ctl/Read/mid/6286/InformacaoId/66067/UnidadeOrganicaId/32/CatalogoId/0
https://www.madeira.gov.pt/dre/Estrutura/DRE/Projetos/ctl/Read/mid/6286/InformacaoId/66067/UnidadeOrganicaId/32/CatalogoId/0
https://www.madeira.gov.pt/dre/Estrutura/DRE/Projetos/ctl/Read/mid/6286/InformacaoId/66067/UnidadeOrganicaId/32/CatalogoId/0
https://www.madeira.gov.pt/dre/Estrutura/DRE/Projetos/ctl/Read/mid/6286/InformacaoId/66067/UnidadeOrganicaId/32/CatalogoId/0
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educação de qualidade e para o sucesso. Desta forma também será possível a redução do abandono escolar 

precoce. 

No que concerne ao desenvolvimento de Medidas de Promoção da Inclusão e do Sucesso Educativo (quadro 

4), foram desenvolvidas 13, tendo-se atingido a meta estabelecida. 

Iniciativas de Promoção da Inclusão e do Sucesso Educativo Serviço 

1 Estratégia Regional para o Desenvolvimento de uma Educação Inclusiva 

DSEE 

2 
Avaliação de novos casos e monitorização de diagnósticos e encaminhamentos, ao 
nível da audição  

3 
Plano de acompanhamento no âmbito da transição para a vida adulta dos alunos com 
um Plano Individual de Transição  

4 
Promoção de cursos de formação profissional adaptados e de percursos 
individualizados  

5 Procura ativa de emprego  

6 
Promoção de iniciativas no âmbito da Educação Inclusiva (encontros de crianças, 
alunos e profissionais envolvidos, sensibilizações e outros eventos em datas 
comemorativas significativas) 

7 Acompanhamento às Sessões de Telensino para o ensino secundário 

8 Convivialidade, Ética e Mediação Escolar DSATE 

9 Recreio Vivo  
DSATE/DATE 

10 Prébásico.Psi 

11 
Promoção de competências especializadas na área da Acessibilidade e Ajudas 
Técnicas  

DSATE/DAAT 

12 
Promoção da leitura inclusiva através da criação em colaboração com autores e 
coordenadores de bibliotecas escolares de livros em formatos acessíveis 

13 
Elaboração e implementação, em articulação com as escolas, de projetos 
potenciadores do sucesso escolar dos alunos da RAM 

DSIFIE 

Quadro 4 | Medidas de promoção da inclusão e do sucesso educativo implementadas pela DRE 

 

No âmbito das medidas promotoras da inclusão e do sucesso educativo, a DSEE implementou 6 iniciativas, 

designadamente: 

Estratégia Regional para o Desenvolvimento de uma Educação Inclusiva - Esta iniciativa foi implementada 

conforme previsto, tendo sido realizadas neste âmbito as seguintes ações: 

- Conclusão do plano de trabalho previsto e desenvolvido pela DSEE no âmbito da adaptação à Região do 

Decreto-Lei n.º 54/2018, que culminou com a publicação do Decreto Legislativo Regional nº 11/2020, a 29 

de julho; 

- Reuniões com os órgãos de gestão dos EEE, com o objetivo de assegurar o envolvimento e capacitação no 

âmbito da Educação Inclusiva; 
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- Reuniões para garantir o envolvimento e capacitação dos docentes especializados;  

- Reuniões concelhias com as equipas técnicas dos CREE’s, em colaboração com Divisão de Apoios Técnicos 

Especializados; 

- Reuniões de esclarecimento e de sensibilização com as equipas multidisciplinares nos estabelecimentos de 

educação e ensino que solicitaram apoio; 

- Ação de formação dirigida a assistentes técnicos e operacionais, no âmbito do apoio educativo 

especializado, promovida pelas várias equipas da DSEE, em articulação com a DFC; 

- Ações de sensibilização, de esclarecimentos e de formação promovidas e desenvolvidas pelas equipas dos 

CREE’s e pelas equipas de Intervenção Precoce na Infância subordinadas a variadas temáticas, com o objetivo 

de assegurar a capacitação dos diferentes intervenientes; 

- Colaboração na elaboração do Manual de Apoio intitulado Nos Caminhos do sucesso e da inclusão. 

Referenciais e Práticas. Este Manual, de natureza dinâmica, configura-se como um instrumento de apoio aos 

estabelecimentos de educação e ensino na organização, gestão e operacionalização do currículo que, na 

salvaguarda da sua autonomia, poderão a ele recorrer acolhendo, adaptando e ajustando os referenciais e 

práticas propostos, adequando-os ao seu contexto. Constitui-se, igualmente, como um documento auxiliar 

para os pais ou encarregados de educação, os elementos da comunidade educativa e outros agentes 

envolvidos na educação da RAM. 

Avaliação de novos casos e monitorização de diagnósticos e encaminhamentos, ao nível da audição - No 

âmbito específico das avaliações de novos casos na área da audiologia, no ano 2020, foram efetuadas 370 

avaliações a crianças e alunos. Estabeleceu-se, ainda, um acompanhamento mais direto a 44 crianças e 

alunos das Escolas de Referência para a Educação Bilingue de Alunos Surdos (EREBAS) e de outras escolas, 

com graus de surdez mais grave (tabela 1). 

Concelho N.º de avaliações audiológicas 

Funchal 180 

Câmara de Lobos 47 

Ribeira Brava 30 

Ponta do Sol 7 

Calheta 24 

Porto Moniz 3 

S. Vicente 14 

Santana 4 

Machico 15 

Santa Cruz 44 

Porto Santo 2 
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Concelho N.º de avaliações audiológicas 

TOTAL 3701 

Tabela 1 | N.º de avaliações audiológicas, por concelho 

 

Plano de acompanhamento no âmbito da transição para a vida adulta dos alunos com um Plano Individual 

de Transição - Em 2020, deu-se continuidade à “Estratégia 15 MAIS” nas seguintes escolas do concelho do 

Funchal: EB23 Dr. Horácio Bento de Gouveia; EBS Gonçalves Zarco; EB23 dos Louros; EBS Dr. Ângelo Augusto 

da Silva e EB23 Dr. Eduardo Brazão de Castro. 

Esta medida tem como objetivo organizar uma resposta articulada e de cooperação com as escolas para 

alunos com 15 anos ou mais, com um Plano Individual de Transição para a vida pós-escolar, que vá ao 

encontro das expetativas dos alunos e das famílias e que responda às suas necessidades específicas. 

Enquanto medida, a “Estratégia 15 MAIS” mantém-se no concelho do Funchal, atendendo a que envolve os 

recursos humanos do CREE Funchal, formando uma “estrutura intermédia” de suporte aos alunos em 

transição para a vida adulta, cujo plano de intervenção prevê um reforço das medidas de promoção de 

autonomia pessoal e social.  

Nos restantes concelhos, esta resposta é garantida pelos restantes CREE’s em articulação com os 

estabelecimentos de educação e ensino. Em 2020, e no âmbito desta medida, foi desenvolvido um trabalho 

de suporte às escolas, sendo que a intervenção diferiu em função das especificidades dos alunos, contudo e 

de uma forma geral, as atividades de promoção da capacitação e da autonomia pessoal e social, bem como 

as atividades de vida na comunidade, foram reforçadas.  

De referir ainda a importância da articulação com as famílias, que constituiu um aspeto positivo para o 

sucesso dos objetivos delineados, assim como o desenvolvimento de um trabalho de parceria entre as 

escolas, os serviços da DRE e as estruturas da comunidade envolvidas. Esta intervenção esteve condicionada 

devido às medidas de contingência inerentes à pandemia de COVID-19. 

Promoção de cursos de formação profissional adaptados e de percursos individualizados - Anualmente, no 

STFP, é realizada uma sondagem interna e externa aos docentes especializados das escolas dos diversos 

concelhos acerca das ações formativas a propor como oferta formativa para o ano letivo seguinte. As ações 

propostas e aprovadas pela DRE para o ano letivo 2020/2021 foram: Empregado/a de Andares, Empregado/a 

de Mesa e Operador de Jardinagem. Devido à atipicidade do final do 3.º período do ano letivo 2019/2020, a 

realização do processo de candidatura para o ano letivo de 2020/2021 sofreu algumas alterações. Deste 

modo, quer as entrevistas, quer as inscrições dos candidatos obedeceram a medidas elaboradas pelo plano 

 

1 Para além das avaliações audiológicas, uma profissional acompanha de forma persistente os alunos surdos das EREBAS e outras 
escolas com alunos com graus de surdez mais severo e/ou profundo, num total de 44 crianças e alunos. 
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de contingência do STFP. Uma vez que o processo de candidatura sofreu alterações, também foi necessário 

elaborar o Plano de Contingência para que o regresso à formação presencial ocorresse dentro das normas e 

respeitando as medidas de segurança, medidas essas que continuam em vigor. Prosseguindo com a 

organização e o funcionamento do apoio técnico-pedagógico, os orientadores pedagógicos (OP) das várias 

ações formativas mantiveram os dossiers completos e atualizados. Estes também estão presentes em todas 

as reuniões de avaliação (momentos formais de avaliação). Os gestores de processo (GP), além de 

responsáveis pela Formação Prática em Contexto de Trabalho (FPCT) dos formandos que lhes foram 

atribuídos, mantiveram a Plataforma GesDis atualizada. 

A Equipa de Apoio aos Procedimentos de Gestão manteve os dossiers técnico-pedagógicos e financeiros 

atualizados e deu apoio aos diferentes elementos da equipa formativa.  

Foi elaborado um Plano Individual de Formação e Educação (PIFE) no qual, além de outros aspetos do 

percurso formativo, foram determinadas as competências a serem atingidas no desenvolvimento das várias 

componentes da formação profissional (Formação para a Integração, Formação de Base, Formação 

Tecnológica e Formação Prática em Contexto de Trabalho). Todos os intervenientes (formandos, 

encarregados de educação/representantes legais e equipa técnico-pedagógica) foram envolvidos na 

construção do PIFE. 

Os momentos de avaliação foram formalmente definidos no início do ano. Trimestralmente, foram avaliadas 

as competências definidas e as atingidas por cada formando. 

No final de 2020, o STFP tinha em funcionamento: 5 turmas de 1.º ano; 6 turmas de 2.º, 10 turmas de 3.º e 

4 turmas a concluir a formação. 

Procura ativa de emprego - Ao longo da formação, na Unidade de Formação de Curta Duração (UFCD) 

Procura Ativa de Emprego, é dado a conhecer, aos formandos do STFP, o Instituto de Emprego da Madeira 

(IEM, IP-RAM) e o Clube de Emprego da Associação dos Amigos das Pessoas com Necessidades Educativas da 

Madeira (AAPNEM).  Nesta UFCD e em outras com conteúdos afins, é ensinado a construir o curriculum vitae. 

O Gestor de Processo (GP) sensibiliza os formandos para os programas de emprego do IEM, IP-RAM. Durante 

o tempo em que os formandos estão na FPCT, os GP que os acompanham mantém as entidades sensibilizadas 

para futuras oportunidades de trabalho para os jovens em formação. Os formandos deixam os seus contactos 

no STFP e no Clube de Emprego e, sempre que surge uma oportunidade de integrarem um programa de 

emprego, qualquer uma destas entidades os contacta. Os GP, em muitos dos casos, ajudam os ex-formandos 

a se inscreverem nos programas de emprego do IEM, IP-RAM.  

No ano letivo 2019/2020, 29 formandos terminaram a formação, o que representa uma taxa de sucesso de 

53,7%. Dos 29 formandos, 11 eram do percurso B (dupla certificação) e 18 do percurso C (certificação 

profissional sem nível). Foi também feita a auscultação telefónica à empregabilidade desses mesmos ex-



 

 

 55 

formandos. Destes, 31 % estava a trabalhar em dezembro de 2020. Alguns dos jovens emigraram, outros 

reingressaram no STFP, outros ainda prosseguiram estudos.  

Promoção de Iniciativas no âmbito da Educação Inclusiva (encontros de crianças, alunos e profissionais 

envolvidos, sensibilizações e outros eventos em datas comemorativas significativas) - A DASC desenvolveu 

um conjunto de iniciativas que visam contribuir para a efetivação de uma Educação Inclusiva. Com vista a 

garantir uma educação equitativa, estas atividades contribuem para o reconhecimento das especificidades e 

das diferenças como algo de enriquecedor para todas as comunidades educativas envolvidas. Estas ações 

tiveram como objetivos principais: sensibilizar para a diferença; sensibilizar para a realidade das pessoas 

surdas e das pessoas cegas; aproximar as realidades das crianças e alunos surdos e cegos à realidade dos 

outros alunos, promovendo a equidade; sensibilizar e informar para formas diferentes de educar, ensinar e 

aprender; sensibilizar para realidades e enquadramentos psicológicos diferentes - funcionamento, 

comportamento, organização e estruturação.  

Em conformidade, no decorrer do ano 2020 promoveram-se 19 iniciativas formativas no âmbito da surdez e 

da cegueira, num total de 20 horas, em estreita colaboração e entre as equipas de acompanhamento à surdez 

e à cegueira e os estabelecimentos de ensino e serviços.  

Foram ainda desenvolvidas ações de sensibilização e de formação na área de Técnicas de Orientação e 

Mobilidade e de Língua Gestual Portuguesa (LGP) (ações concertadas entre a DASC e os estabelecimento de 

ensino, com maior expressão nas 3 EREBAS: EB1/PE/C Professor Eleutério de Aguiar, EB23 dos Louros e ES 

Francisco Franco - e em outras escolas / serviços com alunos surdos, designadamente: Escola Básica e 

Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva e Escola Profissional Francisco Fernandes, num total de 8 grupos de 

formação). Em 2020, não houve nenhuma formação especifica destinada ao Treino de Orientação e 

Mobilidade, contudo, uma das Escolas de Referência atrás mencionadas promoveu uma atividade 

diretamente relacionada com a orientação e mobilidade, destinada a colegas de um aluno cego.  

Destaca-se ainda a Comemoração do Dia Nacional do Intérprete de LGP, no Cineteatro de Santo António, no 

dia 22 de janeiro de 2020. Esta ação contou com a presença de 95 participantes: 70 alunos surdos, 17 

profissionais e 8 convidados (docentes e intérpretes de LGP, docentes especializados, técnicos 

especializados). Esta atividade teve como principais objetivos: promover a cultura surda, intensificar o seu 

conhecimento, reconhecer o papel fulcral do intérprete de Língua Gestual junto das pessoas surdas e 

comunidade escolar e, ainda, promover o convívio entre as crianças/alunos e estes profissionais, que são uma 

das pontes de comunicação com o mundo dos ouvintes.   

O Dia Mundial do Braille celebra-se a 4 de janeiro, dia em que se assinala o nascimento de Louis Braille, o 

criador do sistema de leitura e de escrita que permite, através do toque, que as pessoas cegas possam ler e 

escrever, contribuindo para a sua verdadeira inclusão na sociedade. Esta é uma data de extrema relevância 

para as pessoas cegas. O uso do Braille permite a comunicação de informações importantes entre pessoas 

cegas ou com baixa visão grave, garantindo competência, independência e equidade. Em 2020, esta 
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efeméride foi comemorada em fevereiro e foi desenvolvida por um psicólogo convidado, também ele cego, 

e pela Chefe de Divisão da DASC.  Nesta atividade participaram 23 alunos, colegas de um aluno cego do 7.º 

ano de escolaridade e o seu Diretor de Turma.  

A DASC tem sentido uma necessidade constante de adequar as suas práticas em prol de uma educação 

verdadeiramente inclusiva, principalmente no acompanhamento e colaboração ao nível da orientação para 

os produtos de apoio essenciais para os alunos cegos, bem como no acompanhamento ao nível do apoio 

técnico e construção de materiais em Braille e relevos. Como complemento ao serviço efetuado pela DAAT e, 

pelo facto da DASC possuir recursos humanos específicos e especializados nesses domínios de intervenção 

(intérpretes de Língua Gestual Portuguesa), foi construído um conjunto de Conteúdos Pedagógicos Acessíveis 

com 77 conteúdos. Refira-se que foi efetivada uma colaboração com as Escolas de Referência (das quais se 

destaca a EB1/PE/C Prof. Eleutério Aguiar, através do Centro de Recursos Eleutério Aguiar, sob a coordenação 

de um docente com formação na área da educação de surdos) e outras escolas, através da articulação entre 

as Intérpretes de LGP e os docentes de LGP, docentes especializados, docentes titulares de turma e docentes 

das disciplinas. O aumento de novos conteúdos pedagógicos adaptados deve-se ao empenho da equipa 

envolvida no sentido de responder, de forma assertiva e incisiva, às necessidades das crianças e alunos surdos 

com ferramentas de intervenção que visam uma pedagogia essencialmente visual, fundamental para as suas 

aprendizagens.   

A DRE assinalou também o dia 3 de dezembro - o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência - instituído em 

1998, pela Organização das Nações Unidas (ONU). Esta efeméride tem como propósito promover o debate e 

a consciencialização para a temática da inclusão das pessoas com deficiência, incapacidades ou outras 

necessidades especiais. Neste âmbito, a DRE lançou um concurso criativo destinado a todos os alunos do 

ensino básico e do ensino secundário, com vista a promover uma reflexão acerca das temáticas dos direitos 

das pessoas com deficiência, a igualdade de oportunidades e a inclusão. Este desafio, subordinado ao tema 

“Reduzindo diferenças, somando oportunidades” foi trabalhado junto dos alunos e respetivos professores e 

culminou com a elaboração de uma ilustração, uma pintura, uma colagem, um recorte, uma quadra, um 

poema, uma história ou outro trabalho criativo alusivo ao tema. 

A cerimónia de entrega dos prémios aos 1.º classificados de cada escalão decorreu no dia 3 de dezembro, no 

auditório da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro. Foi ainda entregue uma menção 

honrosa a dois alunos do pré-escolar que participaram na iniciativa embora esse nível de ensino não estivesse 

contemplado no concurso.  

Pese embora as limitações impostas pela COVID-19, docentes e técnicos que trabalham com estas crianças, 

coadjuvados pelos encarregados de educação, conseguiram levar à participação de 310 alunos dos 1.º, 2.º, 

3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário e um do pré-escolar, pertencentes a 44 escolas, dos 

concelhos da Calheta, de Câmara de Lobos, do Funchal, de Machico, da Ponta do Sol, do Porto Santo, da 

Ribeira Brava, de Santa Cruz, de Santana, de São Vicente, e ainda da Escola Portuguesa de Moçambique. Foi 
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também devido às contingências da pandemia que a DRE dinamizou uma Exposição Online, que decorreu em 

simultâneo à entrega de prémios, no Site e Facebook da DRE, para dar a conhecer todos os trabalhos 

apresentados a concurso. 

Durante o ano 2020, a DASC colaborou com a SRE no acompanhamento às Sessões de Telensino para o ensino 

secundário, por forma a assegurar qualidade e equidade e nas quais as Intérpretes de LGP envolvidas 

desempenharam um papel fulcral e exemplar na tradução e interpretação dos conteúdos pedagógicos, 

tornando-os acessíveis a 6 alunos surdos do ensino secundário, apesar do formato novo e inesperado. 

Convivialidade Escolar - No âmbito deste projeto são desenvolvidos vários programas/subprojetos nas 

diferentes escolas da RAM desde o 1º ciclo até ao ensino secundário. Assim, são apresentadas a todas as 

escolas da RAM, as várias alternativas de intervenção existentes no âmbito da Convivialidade Escolar, para 

que as escolas possam desenvolver os programas que mais vão ao encontro das necessidades por si 

identificadas. Deste modo, foram desenvolvidas nas várias escolas da RAM os programas “Divertidamente” 

(programa destinado ao 1º ciclo, de literacia emocional que visa trabalhar as competências emocionais dos 

alunos); “Jogos da Prevenção” (programa em parceria com a UCAD que visa trabalhar nos alunos do 1º ciclo 

as competências de vida, indicadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como sendo as que contribuem 

para prevenir a adoção de comportamentos desviantes de dependências e comportamentos aditivos); 

“Orientadores Educativos” (anterior projeto Gerir e Potenciar o Sucesso do Aluno (GPS), que se destina a 

todos os níveis de ensino e que trabalha conjuntamente com professores no sentido de fornecer uma espécie 

de tutoria e articulação com as famílias); “Consultoria às Escolas” (reuniões regulares com as escolas para 

reflexão e planeamento em conjunto com os órgãos de gestão e coordenadores de projetos, para 

implementação e levantamento de medidas e estratégias de resposta às necessidades das escolas); 

“Mediação Escolar” (programa de apoio a todas as escolas de todos os níveis de ensino para debater, 

encontrar plataformas de entendimento entre escolas e famílias e elaboração de planos de ação para casos 

específicos e de significativa gravidade). 

Para além destes programas, a equipa da Convivialidade Escolar faz também o acompanhamento e 

monitorização do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2003/M, de 5 de junho, que aprovou o Estatuto do 

Aluno e Ética Escolar da RAM, através de uma plataforma criada para o efeito, onde as escolas introduzem 

todos os dados referentes aos comportamentos desviantes. Deste forma, é possível obter uma estatística 

global da RAM ao nível da indisciplina nas escolas. 

No âmbito do “Divertidamente”, foram realizadas apresentações do programa às equipas de todas as escolas 

do 1º ciclo dos concelhos de Câmara de Lobos e Machico. O programa foi também apresentado a todos os 

técnicos da área de psicologia da DRE e à EB1/PE/C de Ponta Delgada e Boaventura, por solicitação da mesma. 

Foi ainda organizada e dinamizada uma oficina de formação para os professores dinamizadores deste 

programa, com um total de 32 horas em que participaram 16 escolas. 
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No que concerne ao programa “Jogos da Prevenção”, foram realizadas apresentações do programa em duas 

escolas por solicitação das mesmas, a todas as escolas dos concelhos de Câmara de Lobos e Machico e ainda 

ao grupo profissional de psicologia da DRE. 

Foi também organizada e dinamizada uma oficina de formação para os professores dinamizadores do referido 

programa, com a duração de 32 horas, onde participaram 18 escolas. 

No âmbito deste programa foram feitos também acompanhamentos das sessões nalgumas escolas que 

estiveram a dinamizar o programa mediante solicitação dos professores. 

Relativamente ao programa “Orientadores Educativos”, foi organizada uma oficina de formação de 36 horas 

onde participaram 15 formandos, todos eles a desenvolver este programa nas suas escolas. 

Ao nível do processo de acompanhamento e monitorização do Estatuto do Aluno, foi criada uma plataforma 

para facilitar o registo às escolas, sendo que já foi recolhida toda a informação. 

Foi também elaborada uma plataforma para que as escolas possam solicitar a intervenção da equipa da 

Convivialidade para acompanhamento/aconselhamento em relação a qualquer das valências do Projeto da 

Convivialidade Escolar. 

Recreio Vivo - Ao longo de 2020 foi dada continuidade ao desenvolvimento de ações que visaram a 

prossecução dos objetivos propostos para o Recreio Vivo, nomeadamente a promoção de uma reflexão com 

vista à valorização e compreensão do recreio enquanto espaço de aprendizagem junto da comunidade 

educativa; o reforço do tempo e do espaço para o brincar livre na escola; a reconfiguração dos espaços de 

recreio e das práticas de supervisão e o envolvimento proativo de toda a comunidade educativa neste 

processo. 

Considera-se que foi possível concretizar estes objetivos através da intervenção realizada ao nível da 

consultoria efetuada nas escolas, bem como na vertente da formação que abrangeu os diversos elementos 

da comunidade educativa. 

Relativamente ao ano 2020 os constrangimentos advindos da situação de pandemia limitaram algumas ações 

do Recreio Vivo, outras necessitaram de encontrar outros formatos de atuação, na sua implementação nas 

seguintes escolas: EB1/PE de São Roque (Lombo Segundo); EB123/PE Bartolomeu Perestrelo (161 alunos - 

Educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico) e EB1/PE do Boliqueime (164 alunos - Educação pré-escolar 

e 1.º ciclo do ensino básico). 

As ações do Recreio Vivo incidiram sobretudo no/a: (Re)configuração do espaço recreio - seleção e introdução 

de materiais e outros equipamentos com vista ao favorecimento da exploração, interação, da brincadeira e 

do jogo; acompanhamento e observação do recreio semanalmente, permitindo a identificação e seleção de 

materiais a introduzir ou retirar, bem como a mediação de conflitos; promoção de espaços de partilha com 

auxiliares que fazem a supervisão do recreio; estabelecimento de parcerias e protocolos. Foi estabelecido um 

protocolo de colaboração com a UMa - Departamento de Ciências de Educação no âmbito do estágio do 

Programa de Unidade Curricular de Intervenção Comunitária. 
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Assim, o Recreio Vivo acompanhou e integrou 5 estagiárias em contexto de recreio na EB1/PE de São Roque 

(Lombo Segundo) e EB1/PE do Areeiro e Lombada de outubro de 2019 a junho de 2020. A partir de outubro 

de 2020, foram integrados outros 4 estagiários. Neste âmbito, foram construídos vídeos para a comunidade 

educativa, com o intuito de promover o brincar junto das crianças: 

1.º vídeo - Apresentação do “Recreio ao minuto” 

2.º vídeo - “Gostarias de construir uma casinha?” 

3.º vídeo - “O que farias com uma caixa de cartão?” 

4.ª vídeo - “Qual é a tua brincadeira preferida?” - Comemoração do Dia Internacional do Brincar (28 de maio) 

No concelho de Câmara de Lobos, foi delineado um plano de ação para as seguintes escolas: EB1/PE do Jardim 

da Serra, EB1/PE da Lourencinha e EB1/PE da Ribeira de Alforra, tendo em vista a sua operacionalização em 

2021. 

Considera-se importante destacar que as ações do Recreio Vivo têm possibilitado o alargamento da reflexão 

sobre a temática do brincar e a sua importância no desenvolvimento da criança a outras escolas e a outros 

concelhos, fortalecendo as parcerias e estreitando laços com as escolas. 

Prébásico.Psi - A atividade desenvolvida deu continuidade às orientações já definidas no ano transato: a 

produção de materiais e orientações de suporte ao trabalho em contexto educativo junto de crianças e alunos 

a frequentarem a educação pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico, apoiando ainda os adultos que com elas 

convivem (pais/encarregados de educação e educadores/professores). 

Os materiais podem ser elaborados de raiz ou produzidos depois de uma pesquisa, análise e adaptação de 

recursos já existentes na literatura e investigação existente nas áreas de interesse. Estes recursos são 

trabalhados juntos dos interessados num registo de consultoria colaborativa. 

Foi dada continuidade à elaboração de materiais de apoio em duas áreas: desenvolvimento socioemocional 

e funcionamento executivo. Alguns dos materiais surgiram em resposta às solicitações de apoio de docentes 

ou à necessidade de informar e sensibilizar os encarregados de educação, nomeadamente: grelha de 

monitorização da frustração; reconhecer a frustração e a raiva; a importância do sono; ansiedade e TPC’s, 

regulação da impulsividade, pausas cerebrais, questionário sociométrico. 

Foram adquiridos alguns recursos, livros e jogos educativos para apoiar a produção dos materiais.  

No início do segundo período, do ano letivo 2019/2020, foi realizada uma reunião com a Diretora pedagógica 

do Externato Princesa Dona Maria Amélia para estudar formas de monitorização junto dos docentes, da 

implementação e utilidade dos materiais fornecidos. Esta estratégia foi inviabilizada em resultado dos 

condicionamentos impostos pela pandemia decorrente da COVID-19. 

Em consequência desta situação, os trabalhos foram reorientados para a elaboração de material destinado 

sobretudo aos pais/encarregados de educação no apoio aos seus educandos, então em situação de ensino à 

distância.  
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Entre os meses de abril e maio foram produzidos materiais sob a rúbrica #Aprendoemcasa, sendo enviados à 

direção pedagógica do estabelecimento, para seu posterior reencaminhamento e envio pelos docentes aos 

respetivos encarregados de educação, tais como: “Decálogo: para uma aprendizagem em família em tempos 

de pandemia”, Horário tradicional, Horário em imagens, “O meu Contrato”. 

Foram ainda feitos alguns contactos e envios diretamente junto de pais via Skype e correio eletrónico. 

A partir do mês de setembro de 2020 a técnica iniciou atividades na EB1/PE da Cruz de Carvalho. No início do 

ano letivo algum do material produzido foi fornecido à coordenadora da equipa EMAEI daquela escola. 

No Externato Princesa Dona Maria Amélia, no primeiro período de atividades letivas foi implementada uma 

colaboração, apresentada em resultado de deliberação em equipa EMAEI, junto do grupo de educadoras das 

salas de pré-escolar, onde foram fornecidos materiais para trabalhar junto das crianças competências de 

literacia emergente e na área socioemocional. 

Entre os materiais produzidos encontram-se algumas orientações para o trabalho com crianças com 

Perturbação de Hiperatividade com Défice de Atenção (PHDA). 

Elaboração e implementação, em articulação com as escolas, de projetos potenciadores do sucesso escolar 

dos alunos da RAM - Tendo em vista a promoção da inclusão e sucesso educativo e atendendo aos 

fundamentos, bem como aos princípios, orientações e normas constantes do Decreto Legislativo Regional n.º 

11/2020/M, de 29 de julho, da Portaria n.º 235/2021, de 10 de maio e do Despacho n.º 457/2020, de 24 de 

novembro, a SRE convida as escolas, no âmbito da sua autonomia organizacional e pedagógica, a conceber e 

a apresentar projetos de promoção do sucesso escolar.  

Estas políticas educativas exigem o desenvolvimento de uma nova conceção organizacional de escola que, 

sendo mais autónoma, se torna aliciante, inclusiva e criadora de condições que aglutinem a participação ativa 

e exigente de todos os intervenientes - com especial incidência na vinculação efetiva dos encarregados de 

educação e dos alunos - no desenvolvimento de ambientes de aprendizagem favoráveis à implementação de 

projetos próprios que valorizem as boas experiências e promovam práticas colaborativas, assumindo, estes 

projetos, na sua centralidade, a promoção do sucesso educativo e a melhoria contínua das aprendizagens e 

qualificações dos alunos.  

A concretização da autonomia pedagógica e organizativa exige, de acordo com os princípios inscritos na 

Portaria n.º 235/2021, de 10 de maio, e no Despacho n.º 457/2020, de 24 de novembro, decisões sustentadas 

pela escola e condições para as concretizar, sendo os progressos obtidos por cada escola, um dos indicativos 

do seu compromisso, da sua correta orientação estratégica, boa gestão pedagógica e rigorosa utilização de 

recursos.  

As atribuições da DRE englobam, entre outras, “coordenar, acompanhar e propor orientações, em termos 

pedagógicos e didáticos, para a promoção do sucesso e prevenção do abandono escolar”. Para a consecução 

deste objetivo, a Divisão de Ação e Inovação Pedagógica (DAIP) concebeu o Programa de Promoção do 

Sucesso Escolar que foi desenvolvido através da criação de candidaturas de projetos próprios das escolas da 
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RAM, definidas nos termos do regime de candidatura PPSE. É neste contexto que a DAIP atuou, colaborando 

na operacionalização das medidas definidas, assim como de outros projetos e programas específicos de 

intervenção pedagógica, promotores de novos modelos organizativos e de novas dinâmicas, com recurso às 

tecnologias educativas e às inovações pedagógicas. 

Este trabalho é realizado em estreita ligação com os estabelecimentos de ensino, bem como através do 

estabelecimento de parcerias com outras entidades, numa ótica de enriquecimento do sistema educativo 

regional. Em 2020, o trabalho desenvolvido pela DAIP assentou numa lógica de colaboração, monitorização 

e avaliação do sucesso escolar e de outros projetos que fomentem a inovação pedagógica. Neste sentido, a 

DAIP executou as seguintes atividades: criação de modelo de projeto de promoção do sucesso escolar; 

acompanhamento e avaliação das medidas de promoção do sucesso escolar; monitorização dos projetos; 

recolha e tratamento de dados; reuniões de acompanhamento dos projetos de promoção do sucesso escolar; 

elaboração de relatório final; divulgação de projetos de promoção da inclusão e do sucesso educativo e de 

outros projetos que fomentem a inovação pedagógica. Para além disso, a DAIP criou uma base de dados para 

análise de resultados dos projetos de promoção do sucesso escolar.  

Os PPSE exigiram um acompanhamento permanente e um olhar crítico na monitorização periódica e na 

realização do relatório final. Foi efetuada a análise dos resultados obtidos e foram feitas algumas sugestões 

de melhoria. Em síntese, a DRE, através dos PPSE, contribuiu de forma significativa para a realização de uma 

meta consagrada no Programa de Governo para a Educação: a melhoria do sucesso escolar. 

De referir que em março de 2020, tendo em conta a situação pandémica causada pela COVID-19, foram 

criados planos de contingência para conter a pandemia que levaram à necessidade de suspensão das aulas 

presenciais e à adoção do ensino à distância. Dadas as circunstâncias, os Projetos de Promoção do Sucesso 

Escolar foram adaptados, seguindo as orientações dadas pela Direção Regional de Educação, através do 

documento - “Plano de Ensino @ Distância”. 

Das candidaturas aprovadas, a DAIP acompanhou e monitorizou 15 projetos, designadamente: 

Projeto “Estreito +” (Escola, Porto Seguro) - (EB23 do Estreito de Câmara de Lobos) - Este projeto abrange um 

total de 133 alunos no 2.º ciclo e de 311 alunos no 3.º ciclo. Os principais objetivos são aumentar o sucesso 

e combater o abandono escolar, envolvendo projetos interdisciplinares nas várias turmas abrangidas. Os 

resultados do 2.º ciclo indicam que o projeto Estreito+ foi benéfico, sendo que as turmas envolvidas 

melhoraram as suas médias e desenvolveram competências digitais e tecnológicas que permitiram um bom 

desempenho no ambiente de ensino à distância. Relativamente ao 3.º ciclo, os resultados apontam para uma 

melhoria significativa dos resultados escolares, comportamento e assiduidade.  

Projeto “Fénix” - Projeto de promoção do sucesso no Português e na Matemática (EBS Dr. Luís Maurílio da 

Silva Dantas) - Este projeto abrange 5 turmas, uma de cada ano, desde o 5.º até ao 9.º ano, envolvendo um 

total de 92 alunos. Este projeto está direcionado para os alunos com dificuldades nas disciplinas de português 
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e/ou matemática. Atendendo à filosofia do projeto, são constituídos “ninhos” de acordo com as dificuldades 

diagnosticadas nos alunos, no início do ano letivo, passiveis de reajustes após os momentos de avaliação 

formal ou sempre que se verifique necessidade. A avaliação indica que este projeto está a contribuir 

positivamente para o sucesso escolar, reduzindo o insucesso cumulativo nas disciplinas de português e 

matemática. 

Projeto “Aulas de Apoio Pedagógico Acrescido e de Apoio ao Estudo” Português e Matemática (EB/PE de 

Santo António e Curral das Freiras) - Este projeto está direcionado aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos e tem como 

propósito aumentar o desempenho escolar nas disciplinas de português e matemática. Dadas as dificuldades 

acrescidas relacionadas com a situação pandémica e o ensino à distância, existiu a necessidade de adaptar 

as avaliações, pelo que a taxa de sucesso ficou ligeiramente abaixo da meta prevista. 

Projeto “BARTOLOMAT - Promoção do sucesso na Matemática - 3.º ciclo” (EB123/PE Bartolomeu Perestrelo) 

- Este projeto tem como objetivos fomentar o interesse e o gosto pela matemática, promover o sucesso e 

combater o abandono escolar precoce na disciplina de matemática. Foi implementado em todas as turmas 

de 7.º ano de escolaridade, envolvendo 125 alunos. A avaliação revela a necessidade de dar continuidade 

após reavaliação do projeto. 

Projeto "Melhoria da qualidade do ensino da Matemática" (EB23 Dr. Eduardo Brazão de Castro) - Este projeto 

destina-se a todas as turmas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e tem por objetivos contribuir para o 

desenvolvimento de capacidades matemáticas e estimular o gosto pela matemática, englobando um total de 

184 alunos. A avaliação do projeto demostra o cumprimento das metas objetivas de melhoria da qualidade 

das aprendizagens e de redução das taxas de insucesso escolar. 

Projeto "PCCL - Projeto Cooperação, Criatividade e Liderança" (EBS Gonçalves Zarco) - O projeto tem como 

principais objetivos melhorar o sucesso escolar e o desenvolvimento integral dos alunos e fomentar o 

trabalho em equipa. Destina-se a 3 turmas (6.º, 8.º e 9.º ano), em continuidade, envolvendo um total de 73 

alunos. Os resultados demostram que as metas previstas foram atingidas.  

Projeto “Laboratório de Matemática” (EBS Dr. Ângelo Augusto da Silva) - Este projeto tem como destinatários 

71 alunos do 2.º ciclo e visa um trabalho na área da matemática direcionado para a especificidade de cada 

aluno. Tem como objetivo o desenvolvimento de cada aluno, na disciplina de matemática a partir do nível 

em que se encontra, de forma a reforçar as bases e conhecimentos matemáticos, com recurso a plataformas 

digitais com inúmeros conteúdos e jogos, assim como a utilização da Khan Academy. A avaliação permite-

nos concluir que este projeto contribuiu para a promoção do sucesso e para a motivação dos alunos no 

estudo da disciplina de matemática.   

Projeto “Estrela Português” - (EB123/PE do Porto da Cruz) - O projeto destina-se a todas as turmas dos 2.º e 

3.º ciclos na disciplina de português. Tem como objetivos elevar a qualidade e o nível de sucesso dos alunos, 

melhorar os resultados escolares e reduzir as taxas de retenção na disciplina de português. Os resultados 
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apresentados indicam que as metas foram alcançadas, sendo que a escola propõe-se dar continuidade ao 

projeto no próximo ano letivo nos mesmos moldes. 

Projeto “Estrela da Matemática” - (EB123/PE do Porto da Cruz) - O projeto destina-se a todas as turmas dos 

2.º e 3.º ciclos na disciplina de matemática. Tem como objetivos incrementar a taxa de 

aproveitamento/transição na disciplina de matemática, assim como contribuir para o desenvolvimento de 

capacidades matemáticas e para o desenvolvimento pessoal e social; e estimular o gosto pela matemática 

através de jogos educativos e desenvolver o raciocínio matemático.  Os resultados apresentados indicam que 

as metas foram alcançadas, sendo que a escola propõe-se dar continuidade ao projeto no próximo ano letivo 

nos mesmos moldes. 

Projeto “TurmaMais (TM)” - EBS Machico - O projeto destina-se a todas as turmas dos 2.º e 3.º ciclos do 

ensino básico nas disciplinas de português e matemática e tem como objetivos a melhoria dos resultados 

escolares e a redução do abandono/absentismo escolar. Os resultados indicam que as metas foram 

superadas em ambas as disciplinas. 

Projeto “Projeto de Apoio para Exame Nacional (PAENAC)” e “Apoio Pedagógico Acrescido (APA)” - (ES Jaime 

Moniz) - Este projeto destina-se a todos os alunos do ensino secundário e tem como objetivos diminuir o 

insucesso escolar nas disciplinas onde os alunos revelam mais dificuldades e preparar os alunos nas 

disciplinas sujeitas a Exame Nacional. A análise dos resultados dos alunos que frequentaram os apoios 

revelou que, na sua globalidade, de acordo com os indicadores da assiduidade dos alunos e das avaliações 

internas, verificou-se uma redução do insucesso escolar.    

Projeto “Promoção do Sucesso na Matemática” - (EBS de Santa Cruz) - Este projeto destina-se a todos os 

alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário com dificuldades na disciplina de matemática, 

tendo como objetivo promover o sucesso nesta disciplina.  A análise dos resultados permite-nos aferir que 

(pese o facto de ter sido um ano letivo atípico), em termos gerais, os resultados obtidos foram positivos.  

Projeto “Matemática REFORÇO” (EB23 Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior) - O projeto tem como 

destinatários 3 turmas de 5.º ano e 3 turmas de 6.º ano, abrangendo um total de 59 alunos. Tem como 

principal objetivo melhorar os resultados na disciplina de matemática. Os resultados indicam que as metas 

foram parcialmente cumpridas e que o projeto tem proporcionado aos alunos um ensino/aprendizagem o 

mais individualizado possível, permitindo debelar dificuldades e manter o ritmo o mais constante possível. 

Projeto "Escola de Sucesso" (EBS Bispo D. Manuel Ferreira Cabral) - Este projeto destina-se a todas os anos 

de escolaridade, desde o 2.º ciclo ao secundário, e visa criar condições para que todos os alunos, sem exceção 

possam desenvolver competências em prol do sucesso escolar, pela implementação de medidas de 

promoção do sucesso escolar como complemento de apoio à prática letiva e a operacionalização das medidas 

definidas no Projeto Educativo de Escola. Os resultados indicam que os objetivos foram parcialmente 

atingidos. 
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Projeto “Área de Integração e Sucesso” (EBS D. Lucinda Andrade) - Este projeto destina-se a apoiar todos os 

alunos lusodescendentes, desde o 2.º ciclo do ensino básico ao ensino secundário. Tem como objetivo criar 

condições para a obtenção de bom aproveitamento escolar e promover a integração dos alunos na escola, 

na comunidade e no sistema educativo português. Os resultados indicam que existiu uma melhoria a nível 

da integração e adaptação dos alunos, que se verificou já a partir do 1.º período. Uma vez que o projeto 

ajudou a colmatar as lacunas detetadas de forma adequada, permitindo uma adaptação efetiva destes alunos 

ao meio, possibilitando um maior sucesso académico, a escola propôs-se a dar continuidade ao projeto.  

A apreciação global dos projetos promotores do sucesso escolar indica que os resultados das aprendizagens 

dos alunos tiveram uma evolução bastante positiva, face às metas que os projetos se propunham alcançar. 

Promoção de competências especializadas na área da Acessibilidade e Ajudas Técnicas - Em 2020, foram 

dinamizadas as ações de formação “Acessibilidade, Comunicação e Tecnologias de Apoio”, com duração de 

9 horas, destinada a 18 docentes e técnicos superiores, e a oficina “Software adaptado livre e gratuito”, com 

duração de 2 horas, a 9 docentes da EBS da Calheta.  

Foram ainda realizadas 3 das 7 ações de sensibilização solicitadas sobre “Leitura Fácil” na EB23 do Estreito 

de Câmara de Lobos e na EB1/PE do Jardim da Serra e “Acessibilidade, Comunicação e Tecnologias de Apoio” 

na EB1/PE do Caniço, destinadas a alunos e docentes. 

Promoção da leitura inclusiva através da criação em colaboração com autores e coordenadores de 

bibliotecas escolares de livros em formatos acessíveis - Em 2020, manteve-se a colaboração com os 

coordenadores dos técnicos das bibliotecas escolares, através da supervisão das versões em formatos 

acessíveis de uma história original criada por esses técnicos superiores. Foi ainda organizada uma ação de 

formação sobre “Sistemas de Comunicação Aumentativa e/ou Alternativa”, com o apoio da Fundação Altice 

e destinada aos técnicos superiores de biblioteca, no entanto, devido à pandemia de COVID-19, a sua 

realização não foi possível. 

 

Indicador 2 - Peso 50% 
Meta 

(A) 
Executado 

(B) 
Avaliação 

(B - A) 

N.º de ações desenvolvidas no âmbito da Autonomia e 
Flexibilidade Curricular 

110 
(tolerância de 11) 

66 Não atingido 

 

No âmbito do disposto no Decreto-Lei n.º 55/2018, é dada à escola a faculdade para gerir o currículo dos 

ensinos básico e secundário e a organização das matrizes curriculares base, ao nível das áreas disciplinares, 

disciplinas e respetiva carga horária, assente na possibilidade de enriquecimento do currículo com os 

conhecimentos, capacidades e atitudes que contribuam para alcançar as competências previstas no Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
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No que diz respeito às ações desenvolvidas no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular, a DSEPEEBS 

promoveu 66 ações de monitorização e acompanhamento, não atingindo a meta estipulada. Estas ações de 

monitorização e acompanhamento aos estabelecimentos de educação e ensino foram realizadas no âmbito 

da implementação do Decreto-Lei n.º 55/2018, 6 de julho, bem como de atividades condizentes com vista à 

adaptação dos regimes constantes do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, alterado pela Lei n.º 116/2019, 

de 13 de setembro, e do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, originando o Decreto Legislativo Regional 

n.º 11/2020/M, de 29 de julho, a saber: 43 sessões formativas por equipas pedagógicas, destinadas aos 

docentes dos 1.º e 2.º anos de escolaridade; 3 sessões de esclarecimento, solicitadas pelas escolas e por 

outros serviços da SRE, direcionadas para as dúvidas e inquietações decorrentes da implementação do 

Decreto-Lei n.º 55/2018, 6 de julho; 13 reuniões de equipa de acompanhamento e monitorização ao processo 

de autonomia e flexibilidade curricular; 1 sessão de trabalho no Seminário Líderes Pedagógicos, no âmbito 

da autonomia e flexibilidade curricular; 2 sessões de trabalho no Projeto de Monitorização, 

Acompanhamento e Investigação em Avaliação Pedagógica; 4 sessões de trabalho e formações referentes ao 

processo de avaliação da aprendizagem dos alunos. 

O incumprimento da meta estabelecida deve-se ao facto de, e no sentido de fazer face à pandemia de COVID-

19, as atividades letivas, não letivas e de componente de apoio à família, de caráter presencial terem sido 

suspensas pelas autoridades regionais e nacionais competentes, a partir do dia 16 de março de 2020, através 

das Resoluções n.ºs 101/2020, de 13 de março, 115/2020, 116/2020, 117/2020, 118/2020, todas de 16 de 

março, sem prejuízo de outras resoluções, que lhes seguiram, nos termos da lei.  

O facto dos estabelecimentos de educação e ensino do território nacional, e também da RAM, terem mantido 

a suspensão integral das atividades presenciais para todos as crianças e alunos desde a valência creche ao 

10.º ano de escolaridade, em conformidade com as indicações das autoridades de saúde, avaliada a evolução 

da situação epidemiológica, não permitiu assegurar a continuidade das sessões formativas junto das equipas 

pedagógicas das escolas e impossibilitou a realização de uma formação já planeada sobre o plano de inovação 

pedagógica destinada a todas as escolas da RAM.   

 

Objetivo de Eficiência Ponderação: 30% 
 

Objetivo n.º 3 Ponderação: 100% 

Estabelecer redes de trabalho cooperativo, com vista à melhoria do desempenho organizacional 
 

 
 

Indicador 1 - Peso 100% 
Meta 

(A) 
Executado 

(B) 
Avaliação 

(B - A) 

N.º de protocolos de cooperação estabelecidos 
76 

(tolerância de 8) 
118 Superado 
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Análise da Execução 

O estabelecimento de parcerias e protocolos com entidades públicas e privadas tem sido uma mais-valia quer 

no âmbito do financiamento, quer na prossecução da missão da DRE.  

Perante um contexto desfavorável de ajustamento económico e financeiro que famílias e organizações 

públicas e privadas atravessam, é imperioso reforçar a cooperação, fomentar uma cultura participativa e de 

corresponsabilização e promover sinergias. A partilha de objetivos e conhecimentos que se estabelecem com 

diferentes organizações apresenta benefícios significativos, porquanto veicula a criação de formas 

inovadoras, rentáveis e eficientes de atuação, bem como a operacionalização de projetos vários, que 

constituem um alicerce fundamental para a promoção e o desenvolvimento de relações de cooperação 

nacional e internacional em matéria de educação conducentes a práticas de qualidade.  

Em 2020, foram celebrados 118 protocolos de cooperação entre a DRE e diversos parceiros, que vieram a 

constituir mais-valias para todos os envolvidos, o que permitiu superar a meta prevista em cerca de 45%. 

A grande maioria dos protocolos foram estabelecidos pela DSEE, nomeadamente através do STFP, uma vez 

que a colocação dos formandos em entidades acolhedoras para a realização da FPCT implica a formalização 

de protocolos. Em 2020, foram formalizados 53 protocolos para a FPCT.  

A DASC formalizou 2 protocolos. O primeiro, com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, para a supervisão e 

revisão de conteúdos adaptados (para LGP) contendo informação sobre saúde psicológica pertinente para a 

população, referente à COVID-19. O segundo, com a Associação de Surdos, Pais, Familiares e Amigos, da 

Madeira, que articula o apoio e acompanhamento aos surdos adultos, através do serviço de Tradução e 

Interpretação de Língua Gestual Portuguesa para colaborações em contexto da SRE e ainda no transporte e 

apoio logístico para algumas atividades da responsabilidade da DASC, designadamente na deslocação a 

algumas escolas fora do concelho do Funchal, para realização de ações/iniciativas. 

Tendo como objetivo estabelecer redes de trabalho cooperativo, com vista à melhoria do desempenho 

organizacional, foram estabelecidos pela DATE 41 protocolos de cooperação com diferentes entidades, 

sendo que 38 referem-se a novas parcerias, 2 a redes de trabalho cooperativo já estabelecidas e às quais tem 

sido dada continuidade, em virtude da sua importância e 1 nova rede de trabalho colaborativo na área da 

parentalidade. 

As redes de trabalho cooperativo a que tem sido dada continuidade referem-se ao Programa de Intervenção 

Solidária, numa parceria com a Cáritas Diocesana do Funchal e ao Programa Férias Inclusivas, em cooperação 

com a SociohabitaFunchal, E.M., na CRIAMAR e a Associação Portuguesa de Deficientes. A nova rede de 

trabalho colaborativo relaciona-se com a participação da DRE no Projeto Regional para a Parentalidade (PRP), 

numa organização intersectorial. 
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Relativamente ao Programa de Intervenção Solidária (PIS), este tem como âmago apoiar e acompanhar 

famílias com baixos recursos financeiros e outras problemáticas que necessitam de apoio ao nível de géneros 

alimentares, como o facultado mediante esta iniciativa. Ao longo do ano de 2020, foram apoiados 35 

agregados familiares com crianças, jovens e adultos com necessidades especiais, acompanhados pelos 

serviços da DRE.  

A avaliação efetuada a esta iniciativa permitiu constatar a unanimidade, por parte quer das famílias, quer 

dos profissionais envolvidos, relativamente à pertinência da continuidade desta iniciativa, sendo 

considerada, em termos globais, uma mais-valia ao contribuir para a satisfação de algumas necessidades 

básicas e consequentemente para uma melhoria do bem-estar das famílias. 

A iniciativa de construir, implementar e avaliar um Projeto Regional para a Parentalidade foi desde logo 

abraçada com muito entusiasmo. As investigações e os estudos mais recentes têm evidenciado que quanto 

mais precoces são as intervenções e as políticas que promovem o crescimento e o desenvolvimento das 

capacidades humanas, mais capazes se tornam as pessoas de participar autonomamente na vida social 

(Carvalho et al., 2016). 

A um nível preventivo, a intervenção na área das competências parentais deverá constituir janelas de 

oportunidades para melhorar os níveis de informação dos pais e o seu papel parental de uma forma mais 

adequada e positiva. Um programa de formação parental bem estruturado pode alterar comportamentos, 

atitudes e ser a alavanca que muitas famílias necessitam para o sucesso dos seus filhos e para o seu próprio 

êxito.  

A prevenção em saúde mental na família, por meio de intervenções sistemáticas e baseadas em evidências, 

para a promoção de práticas parentais positivas, auxilia a inserção social familiar e o ajustamento da criança 

no ambiente escolar (Abreu-Lima et al., 2010). 

Investir na prevenção, intervenção e promoção da Saúde Psicológica nos vários contextos, obriga a uma 

estratégia planeada e intersectorial, atendendo a que a atenção nas ações reparadoras é também de fulcral 

importância na intervenção com famílias em situações de vulnerabilidade social.  

Em linha com os programas internacionais e nacionais, o PRP integra-se numa política regional concertada e 

participada e visa constituir-se num meio facilitador da ação parental, fortalecendo competências e 

promovendo o desenvolvimento integral da criança.  

Este projeto preconiza uma intervenção a longo-prazo, constituído por diversas medidas, que implica a 

mobilização de vários colaboradores, numa ação intersectorial (educação, saúde e segurança social), 

possibilitando, deste modo, uma resposta coordenada e abrangente ao nível da Região Autónoma da 

Madeira. 
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Neste sentido, o PRP possibilita o desenvolvimento de medidas de apoio que potenciem a capacidade dos 

pais e/ou substitutos parentais de crianças com idades compreendidas entre os 0 e os 18 anos de idade, no 

desenvolvimento de estratégias que facilitem a resolução positiva das “crises” de desenvolvimento e do 

próprio ciclo de vida da família. 

Com a utilização do Programa Anos Incríveis, cientificamente validado, os profissionais dos setores da 

educação, saúde e segurança social, após terem recebido formação que os capacitou para este programa, 

estão a implementar intervenções em grupo nos diferentes concelhos da RAM, contribuindo-se, assim, para 

uma intervenção mais eficaz ao nível da parentalidade positiva, rentabilizando recursos, evitando a 

sobreposição de respostas e descentralizando e aproximando os serviços das famílias. 

Com efeito, os estudos sobre este programa realçam a sua utilidade quer na diminuição de fatores de risco 

(e.g., diminuição de problemas de comportamento da criança), quer no aumento de fatores protetores, 

nomeadamente, no desenvolvimento de competências socioemocionais da criança e dos pais (Seabra-Santos 

et al., 2016). 

Para a dinamização dos grupos (constituídos por pais e cuidadores) com aplicação do Programa Anos 

Incríveis, foi necessário aos dinamizadores garantir as condições consideradas constituintes do próprio 

Programa Anos Incríveis, e que se relacionaram com: a identificação das famílias; a realização de ações de 

sensibilização sobre o PRP nas comunidades envolventes; a seleção de um local neutro na comunidade para 

a realização das sessões, de fácil acesso para as famílias; a disponibilidade dos técnicos e do espaço para a 

definição de um horário compatível com as necessidades dos pais; a necessidade de, eventualmente, 

assegurar o transporte dos participantes; a necessidade de assegurar o babysitting para as crianças; os meios 

audiovisuais necessários à concretização do plano das sessões, e material de desgaste. 

Ao longo de 2020 foram iniciados 9 grupos, o que permitiu envolver 108 famílias.  

Com a pandemia de COVID-19, foram vários os constrangimentos que foi necessário fazer face, desde a 

manutenção do contacto com as famílias pelo recurso aos equipamentos informáticos, como pela 

dinamização de sessões online, que implicaram uma preparação adicional dos dinamizadores. 

Em dezembro de 2020, foram concluídos os dois primeiros grupos dos Anos Incríveis da Região Autónoma 

da Madeira, mais propriamente nos concelhos do Porto Santo e do Funchal, estando as equipas envolvidas 

já a preparar um novo grupo. 

A iniciativa Férias Inclusivas, que resulta de um trabalho em rede com a SociohabitaFunchal, E.M., a CRIAMAR 

e a Associação Portuguesa de Deficientes, tem como intuito a participação de crianças e jovens com 

necessidades especiais nas atividades desenvolvidas nos Centros Comunitários do Funchal, nos períodos de 

interrupção letiva, como uma forma de ocupação destes alunos, proporcionando oportunidades de 

socialização e interação entre pares.  
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Em 2020, devido às contingências provocadas pela pandemia, participaram apenas 2 alunos com 

necessidades especiais nas atividades dinamizadas. 

Quanto às experiências laborais e ocupacionais, a frequência da escolaridade com adaptações curriculares 

significativas exige que três anos antes da idade limite da escolaridade obrigatória seja delineado um plano 

individual de transição (PIT), complementar ao programa educativo individual, no sentido de preparar 

atempadamente e faseadamente a transição do aluno para a vida pós-escolar e, sempre que possível, para 

o exercício de uma atividade profissional (de acordo com o disposto no artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 

54/2018, de 6 de julho, na sua redação atual e no n.º 4 do artigo 23.º do Decreto Legislativo Regional n.º 

11/2020, de 29 de julho). 

O PIT é elaborado de acordo com os interesses, competências (académicas, vocacionais, pessoais e sociais) 

e expectativas do aluno e dos pais/encarregados de educação, com enfoque no desenho de um projeto de 

vida, ponto de partida para a organização dos meios e recursos necessários para alcançar essa visão, sendo 

este pressuposto, por excelência, um preditor da inclusão aplicado a qualquer contexto, inclusive o escolar. 

Este plano deve incluir, entre outras, experiências laborais/estágios em contexto de trabalho, sendo os 

contactos e a articulação regulares entre a escola, a família e a entidade onde decorre a experiência laboral 

decisivos para o sucesso do aluno. 

Neste âmbito, foram formalizados 38 protocolos ao nível das experiências laborais e das atividades 

ocupacionais. 

Ainda no âmbito da DSATE, através da DAAT foram assinadas novas adendas aos 2 protocolos celebrados 

entre a DRE e a Fundação Altice, que facilitaram a continuidade dos projetos: “Teleaula - Aprender Sem 

Barreiras” e “Todos Podem Ler”. Refira-se que a DAAT integra a rede de núcleos da Fundação Altice na área 

da acessibilidade e comunicação. 

Finalmente, a DSDE manteve os 20 protocolos de cooperação, na sua maioria com Associações de 

Modalidades Desportivas, bem como com a Associação Portuguesa de Deficientes da Madeira - Delegação 

da Madeira. 

 

Objetivo de Qualidade Ponderação: 30% 
 

Objetivo n.º 4 Ponderação: 100% 

Contribuir para o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais dos trabalhadores da SRE 
 

 
 
 
 
 



 

 

 70 

Indicador 1 - Peso 100% 
Meta 

(A) 
Executado 

(B) 
Avaliação 

(B - A) 

Grau de satisfação dos formandos 
4 

(tolerância de 
0,2) 

4,66 Superado 

 

Análise da Execução 

Nas suas atribuições, a DRE coordena e promove a formação do pessoal docente e não docente da SRE, 

concebendo e implementando o plano anual de formação para os seus colaboradores, em articulação com 

os serviços da SRE, escolas e outras entidades vocacionadas para o efeito. Deste modo, a DRE responde às 

necessidades de atualização de conhecimentos técnicos e de desenvolvimento de competências pessoais e 

profissionais, em função das necessidades detetadas, contribuindo para a responsabilização, motivação, 

dignificação e valorização profissional dos seus colaboradores, que assim contribuem para uma maior 

qualidade nos serviços prestados. 

Em 2020, o grau de satisfação dos formandos, apurado com base nas 4139 respostas obtidas, foi de 4,66, 

apresentando um desvio positivo face à meta definida. Para a recolha da informação foi aplicado um 

questionário aos formandos, no final das atividades formativas, a partir de notificação gerada pela 

Plataforma Interagir. Nem sempre foi possível o preenchimento dos questionários na sala de formação o que, 

por vezes, resultou numa percentagem de respostas, por ação, inferior ao número de participantes que 

concluíram com aproveitamento. Contudo, por se garantir o anonimato absoluto dos formandos, as 

respostas poderão, eventualmente, ser até mais fidedignas. 

Utilizou-se uma escala de Likert, de 1 a 5, em que os níveis 1 e 2 representam valores negativos, e o 5 

representa o nível máximo. Os formandos foram convidados a pronunciar-se sobre os seguintes itens:  

1. Ritmo de desenvolvimento da ação; 

2. Duração prevista para o tratamento dos temas; 

3. Os conteúdos desenvolvidos corresponderam às suas expectativas; 

4. Aplicabilidade dos temas desenvolvidos na atividade profissional; 

5. Cumprimento dos objetivos estabelecidos para a ação; 

6. Rigor e clareza no tratamento dos temas; 

7. Metodologia adotada; 

8. Avaliação global da ação.  

Do questionário constavam ainda dois itens de resposta aberta referentes aos aspetos mais positivos e aos 

aspetos a melhorar e um terceiro item para comentários e sugestões. O item mais pontuado, com 3198 

respostas de nível 5, foi o item 6 que diz respeito ao rigor e clareza no tratamento dos temas, seguido do 

item 4, com 3147 respostas de nível 5, sobre a aplicabilidade dos temas desenvolvidos na atividade 

profissional. O terceiro item mais pontuado foi o 5, referente ao grau de cumprimento dos objetivos 
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estabelecidos para a ação, com 2989 respostas de nível 5. Estes três itens destacam-se por terem merecido 

uma avaliação de nível 5. 

A tabela 2 pretende ilustrar os resultados que acima se descrevem incluindo os outros itens que obtiveram 

entre cerca de 60% e 70% de respostas de nível 5. 

Item Nível atribuído N.º de respostas 

1. Rigor e clareza no tratamento do(s) tema(s) 5 3198 

2. Aplicabilidade do(s) tema(s) desenvolvido(s) na atividade profissional 5 3147 

3. Cumprimento dos objetivos estabelecidos para a ação 5 2989 

4. Os conteúdos desenvolvidos corresponderam às suas expetativas 5 2864 

5. Metodologia adotada 5 2803 

Tabela 2 | Itens com melhores resultados na avaliação da satisfação dos formandos - respostas de nível 5, superiores a 60% 

 

Esta avaliação da satisfação dos formados vem confirmar que o plano de formação delineado tem 

correspondido às necessidades sentidas pelos docentes no seu exercício profissional, como comprovam 

especificamente os valores obtidos nos itens 3., 4. e 7. Os resultados permitem também inferir o 

reconhecimento da qualidade do trabalho realizado pela equipa de formadores da DRE, quer internos, quer 

externos, nomeadamente através das pontuações obtidas nos itens 5., 7. e 6., sendo este último, Rigor e 

clareza no tratamento dos temas, o item que mais respostas de nível 5 obteve, com uma média de 4,72. 

Será de referir ainda que os itens menos pontuados pelos formandos, atendendo às médias atingidas, são, 

por ordem decrescente, os itens 1., Ritmo de desenvolvimento da ação, e 2., Duração prevista para o 

tratamento dos temas, com média de 4,52 e de 4,31, respetivamente. 
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4.2. | Análise da Taxa de Execução dos Objetivos 

As tabelas 3, 4 e 5 sintetizam o grau de execução do Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) da 

DRE, atendendo aos objetivos de eficácia, eficiência e qualidade e respetivos indicadores de desempenho 

traçados para 2020, bem como evidenciam os resultados alcançados e os desvios verificados. 

Objetivos Ponderação Peso 
Indicadores de 
Desempenho 

Meta 
2020 

Concretização 
Desvios 

R
e

su
lt

ad
o

 Classificação 

Su
p

er
o

u
 

A
ti

n
gi

u
 

N
ão

 A
ti

n
gi

u
 

A
b

so
lu

to
 

R
e

la
ti

vo
 

(%
) 

 
 

Eficácia (40%) 

  

1.  
Garantir a 

coordenação 

técnico- 

-pedagógica e a 

monitorização 

das medidas da 

política 

educativa em 

vigor. 

50% 

50% 

N.º de ações de 
acompanhamen-

to/supervisão 
aos 

estabelecimento
s de educação e 
ensino e outras 

instituições para 
orientações 

pedagógicas e 
curriculares 

1680 

(tolerância 
168) 

2004 X   156 9,3% 

50% 
N.º de projetos 
implementados 

64 
(tolerância 

de 3) 
68  X  1 0% 

 

2. 
Contribuir para o 
desenvolvimento 

de medidas de 
promoção da 
inclusão e do 

sucesso 
educativo 

50% 

50% 

N.º de iniciativas 
implementadas 

com vista à 
promoção da 

inclusão e 
sucesso 

educativo 

12 
(tolerância 

de 1) 
13  X  0 0,00% 

50% 

N.º de ações 
desenvolvidas 
no âmbito da 
Autonomia e 
Flexibilidade 

Curricular 

110 
(tolerância 

de 11) 
66   X -33 -30% 

Tabela 3 | Taxa de execução dos objetivos do parâmetro eficácia 
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Objetivos Ponderação Peso 
Indicadores de 
Desempenho 

Meta 
2020 

Concretização 
Desvios 

R
e

su
lt

ad
o

 Classificação 

Su
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o

u
 

A
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n
gi

u
 

N
ão

 A
ti

n
gi
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A
b
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R
e
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(%
) 

 
 

Eficiência (30%) 

  
3.  

Promover o 
trabalho em 

rede. 

100% 100% 

N.º de 
protocolos de 
cooperação 

estabelecidos 

76 
(tolerância 

de 8) 
118 X   34 44,7% 

Tabela 4 |Taxa de execução dos objetivos do parâmetro eficiência 

 

Objetivos Ponderação Peso 
Indicadores de 
Desempenho 

Meta 
2020 

Concretização 
Desvios 

R
e

su
lt

ad
o

 Classificação 

Su
p

er
o

u
 

A
ti

n
gi

u
 

N
ão

 A
ti

n
gi

u
 

A
b

so
lu

to
 

R
e

la
ti

vo
 

(%
) 

 
 

Qualidade (30%) 

  5.  
Contribuir para o 
desenvolvimento 
de competências 

pessoais e 
profissionais dos 

trabalhadores 
da SRE. 

100% 100% 

Grau de 
satisfação dos 

formandos 
(escala de 1 a 5) 

4,0 
(tolerância 

de 0,2) 
4,66 X   0,46 11,5% 

Tabela 5 | Taxa de execução dos objetivos do parâmetro qualidade 

Pela análise da tabela 6 e do gráfico 1, verifica-se que a maioria dos objetivos que a DRE se propôs cumprir 

no ano de 2020 foi atingida (apenas 1 foi parcialmente atingido), sendo que apraz registar a superação de 

três objetivos. 

 Grau de Realização     
dos Objetivos 

Operacionais (%) 

Peso do Objetivo 
Operacional 

no Parâmetro (%) 

Contribuição        
para o         

Parâmetro (%) 

Avaliação      
Global  

(%) 

Eficácia 
Objetivo 1 104,97% 50% 52,48% 

91,12% 
Objetivo 2 77,27% 50% 38,64% 

Eficiência Objetivo 3 140,48% 100% 140,48% 140,48% 

Qualidade Objetivo 4 110,95% 100% 110,95% 110,95% 

Tabela 6 | Taxa de execução dos objetivos do Quadro de Avaliação e Responsabilização 
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Quanto à ponderação, verifica-se que o parâmetro eficácia é o mais preponderante, com um peso de 40%. 

A DRE congregou esforços no sentido da sua concretização, no entanto apenas foi possível atingir uma taxa 

de execução de 91,12%, devido aos constrangimentos inerentes à pandemia COVID-19. Já os parâmetros de 

eficiência e de qualidade, com um peso de 30% cada, foram superados, com taxas de realização de 140,48% 

e 110,95%, respetivamente. 

Em termos gerais, a autoavaliação desta Direção Regional espelha-se na expressão qualitativa de 

Desempenho Satisfatório, com um grau de realização dos objetivos de, aproximadamente, 112%, conforme 

apresentado na tabela 7. 

 
Taxa de Realização  
do Parâmetro (%) 

Ponderação 
do Parâmetro (%) 

Contributo  
do Parâmetro (%) 

Avaliação Global 
(%) 

Eficácia 91,12% 40,00% 36,45% 

111,88% Eficiência 140,48% 30,00% 42,14% 

Qualidade 110,95% 30,00% 33,29% 

Tabela 7 | Taxa de execução do Quadro de Avaliação e Responsabilização, por parâmetros de avaliação 

 

Esta menção atendeu a fatores de índole diversa: 

- Atingiu todos os objetivos ou os mais relevantes, verificando-se, assim, o cumprimento da alínea b) do n.º 1 

do artigo 17.º - com a epígrafe Expressão qualitativa da avaliação - do Decreto Legislativo Regional n.º 

27/2009/M, de 21 de agosto, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 12/2015/M, de 21 de dezembro. 

Gráfico 1 | Taxa de execução dos objetivos do Quadro de Avaliação e Responsabilização 
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- Foram parcialmente cumpridas as metas dos objetivos do parâmetro eficácia, superadas as dos parâmetros 

eficiência e qualidade, que assumem uma importância estrutural na ação estratégica da organização, em 

conformidade com os objetivos programáticos do Programa do XIII Governo Regional 2019-2023 e do Plano 

de Desenvolvimento Económico e Social da Região Autónoma da Madeira para 2030. 

 

4.3. | Análise dos Recursos Mobilizados 

4.3.1. | Recursos Humanos 

Relativamente aos recursos humanos que no decurso do ano de 2020 desempenharam funções na DRE, e 

comparando com a situação planeada aquando da elaboração do QUAR, verificou‐se um acréscimo de 36 

trabalhadores, tal como se pode verificar na tabela 8. 

  
N.º de trabalhadores 

(estimativa) 
N.º de trabalhadores 

(efetivos) 
Desvio 

Dirigentes - Direção Superior 1 1 0 

Dirigentes - Direção Intermédia 32 30 -2 

Pessoal Docente 95 100 +5 

Técnico Superior 119 132 +13 

Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 28 37 +9 

Coordenador Técnico 6 6 0 

Assistente Técnico                   91 98 +7 

Técnicos de Informática 2 2 0 

Assistente Operacional 78 82 +4 

Carreira Subsistente 3 3 0 

Totais 455 491 +36 

Tabela 8 | Análise da execução dos recursos humanos 

 

4.3.1.1. | Resultado da avaliação do desempenho do SIADAP-RAM 2 e do SIADAP-RAM 3  

Face ao disposto no Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M, de 21 de agosto, alterado pelo Decreto 

Legislativo Regional n.º 12/2015/M, de 21 de dezembro - diploma que estabelece o sistema integrado de 

gestão e avaliação de desempenho na administração regional autónoma (SIADAP-RAM) - os resultados da 

aplicação do subsistema de avaliação do desempenho bienal dos dirigentes da administração regional 

autónoma da Madeira (SIADAP-RAM 2) e dos trabalhadores da administração pública regional (SIADAP-RAM 

3) referente ao período entre 1 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2020 estão apresentados na tabela 

9. 
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Desempenho 

Excelente 
Desempenho 

Relevante 
Desempenho 

Adequado 
Desempenho 
Inadequado 

Dirigente - - - - 

Técnico Superior -  56 97  - 

Assistente Técnico -  26 50  - 

Assistente Operacional - 19   40 - 

Totais -  101  187 - 

Tabela 9 | Resultado da avaliação do desempenho do SIADAP-RAM 2 e do SIADAP-RAM 3 

 

Foram validados, para além da quota de 25% de desempenhos “Relevante”, e nos termos do artigo 71.º do 

Decreto Legislativo Regional n.º 12/2015/M, com a redação agora dada pelo n.º 5 do artigo 77.º do Decreto 

Legislativo Regional n.º 18/2020/M, mais 29 avaliações com a menção de “Relevante”, no SIADAP-RAM 3,  

face às propostas e fundamentos dos respetivos avaliadores aos trabalhadores envolvidos no 

desenvolvimento destas atividades da DRE, com carater de excecionalidade, distribuídas pelas carreiras da 

seguinte forma: carreira técnica superior (17), carreira de assistente técnico (7) e carreira de assistente 

operacional (5). 

Assim, do total de 153 técnicos superiores, foram validadas 56 propostas com a menção de relevante; do 

total de 75 assistentes técnicos, foram validadas 26 propostas com a menção de relevante e do total de 59 

assistentes operacionais, foram validadas 19 propostas com a menção de relevante. 

Do universo de trabalhadores da DRE, 19 trabalhadores foram avaliados pelo mecanismo do suprimento da 

avaliação, nos termos dos artigos 39.º e 40.º do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M, de 21 de agosto, 

alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 15/2015/M, de 21 de dezembro, e cujos fundamentos se 

encontram expressos e aprovados nas atas n.ºs 1, 2 e 3 do ano de 2021, do Conselho de Coordenação da 

Avaliação da DRE, de 5 de fevereiro,  de 26 de março e de 18 de maio, respetivamente. 

30 trabalhadores da DRE não estão contabilizados nesta avaliação, uma vez que exerceram funções noutros 

serviços/escolas pelo que foram avaliados pelos serviços onde efetivamente exerceram funções, nos termos 

das orientações da DRAE/DRAPMA.  

Foram objeto de apreciação 4 processos de reclamação que, após apreciação, que mereceram decisão 

favorável, por não estarem sujeitos a quota nesta fase do processo, pelo que passaram à menção de 

relevante e extra quota (SIADAP RAM 3: 3 da carreira técnica superior e 1 da carreira de assistente técnico). 
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4.3.2. | Recursos Financeiros 

Para a prossecução das suas atribuições, a DRE utiliza recursos financeiros que têm origem no orçamento da 

RAM, através da SRE, não tendo autonomia financeira. Nessa medida, os recursos financeiros empregues 

apenas são exclusivamente os correspondentes aos valores aprovados, para cada ano, em sede do 

orçamento. Assim sendo, os meios financeiros que a DRE passa a dispor para serem utilizados em despesas 

são automaticamente remetidos para o orçamento de funcionamento e para os projetos de investimento 

inscritos no Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Regional (PIDDAR).  

O orçamento de funcionamento corresponde ao conjunto de recursos afetos ao funcionamento da DRE e à 

sua atividade. Por regra, este é constituído por três partes distintas: uma relativa ao agrupamento das 

despesas com o pessoal, outra relativa a despesas com aquisição de bens e serviços (por uma questão de 

simplificação, pouca relevância e por não existirem diferenças significativas, também se incluem neste grupo 

as despesas relativas a encargos financeiros e transferências correntes) e ainda o grupo das despesas de 

capital. Por estarmos perante três tipos de despesa com regras e formas de formação significativamente 

diferentes entre si, estas três fatias do orçamento de funcionamento são tratadas de forma distinta. 

Nas despesas com pessoal, parte significativa dos encargos tem caráter permanente, e rege-se por regras 

fixadas na lei. Estamos perante uma despesa fixa, cuja “margem de manobra” (as ações da gestão anual) é 

significativamente diminuta.  

No ano de 2020, a execução dos recursos financeiros é a apresentada na tabela 10.  

 

Recursos Financeiros Estimado 2 Realizado Desvio Desvio (%) 

Orçamento de Funcionamento 12 575 660,00 € 12 050 295,85 € 525 364,15 € 4,18% 

Plano de Investimentos e Despesas de 
Desenvolvimento da Administração 

Regional (PIDDAR) 
230 886,00 € 69 244,79 € 161 641,21 € 70,01% 

Tabela 10 | Taxa de execução dos recursos financeiros 

 

Relativamente ao ano de 2020, e devido aos efeitos da pandemia COVID-19, nomeadamente o encerramento 

ou redução ao mínimo dos serviços e a utilização dos orçamentos inicialmente previstos para despesas para 

a aquisição de equipamentos de proteção individual, resultou numa execução orçamental muito abaixo do 

previsto, exceto no que respeita às despesas com pessoal. O desvio da taxa de execução do orçamento de 

funcionamento corresponde apenas a cerca de 4% do valor estimado, sendo que em relação às despesas 

inerentes ao PIDDAR, o desvio situou-se em cerca de 70%.  

 

2 Alguns valores das dotações iniciais foram retificados relativamente aos dados inicialmente fornecidos no QUAR para 2019. 
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V. Relatório Sintético 
 

(artigo 27.º, n.º 1, alínea b) do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M, de 21 de agosto, alterado pelo Decreto 

Legislativo Regional n.º 12/2015/M, de 21 de dezembro) 

 
A DRE, serviço central da administração direta da SRE, promove, desenvolve e operacionaliza as políticas 

educativas da RAM de âmbito pedagógico e didático relativas à educação pré-escolar, aos ensinos básico e 

secundário e à educação extraescolar, numa perspetiva inclusiva, propiciadora do desenvolvimento 

formativo, pessoal, social e profissional, bem como superintende na organização dos exames. 

Norteada por cinco objetivos estratégicos, definidos superiormente: promover políticas educativas inclusivas 

que contribuam para a melhoria da qualidade das aprendizagens, para o combate ao insucesso e para a 

prevenção do abandono escolar precoce; desenvolver projetos e medidas que fomentem a elevação da 

qualificação educacional dos alunos; fomentar a corresponsabilização da comunidade na inclusão social de 

crianças, jovens e adultos; desenvolver redes integradas de apoio conducentes à otimização dos serviços 

prestados; e assegurar uma gestão rigorosa e transparente dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais, 

em 2020, esta Direção Regional prosseguiu as suas atribuições, tendo por referência o desiderato de atingir 

patamares mais elevados na qualidade dos serviços que presta à comunidade.  

Assim, desdobraram-se os objetivos estratégicos em 6 objetivos operacionais, dos quais 4 foram transpostos 

para o Quadro de Avaliação e Responsabilização, sendo que 2 são de eficácia, 1 de eficiência e 1 de qualidade.  

Compulsando e analisando o teor das tabelas 3 a 5, que antecedem, verifica-se com facilidade que as metas 

fixadas para aqueles 4 objetivos corresponderam a resultados efetivos em 2020 que se traduziram num grau 

de concretização classificado de “parcialmente atingido” e “superado”.  

Num olhar mais atento aos indicadores de desempenho conclui-se o seguinte: 

» Nos objetivos de eficácia… 

1. Garantir o desenvolvimento curricular, as medidas de apoio complementares ao currículo e 

a coordenação técnico-pedagógica na educação de infância e nos ensinos básico e 

secundário (OE1 e OE2), elegeram-se 1680 ações de acompanhamento/supervisão (com 

uma tolerância de 168) aos estabelecimentos de educação e ensino para orientações 

pedagógicas e curriculares e executaram-se 2004 ações de acompanhamento/supervisão. 

Ainda no âmbito deste objetivo, definiram-se 64 projetos a serem implementados na DRE 

(com uma tolerância de 3) e executaram-se 68 projetos. 
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2. Contribuir para o desenvolvimento de medidas de promoção da inclusão e do sucesso 

educativo, definiu-se a implementação de 12 medidas (com uma tolerância de 1) e 

realizaram-se 13. Ainda no âmbito deste objetivo, estabeleceu-se a realização de 110 ações 

desenvolvidas no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular (com uma tolerância de 

11) e executaram-se apenas 66 devido ao facto de, no sentido de fazer face à pandemia de 

COVID-19, as atividades letivas, não letivas e de componente de apoio à família, de caráter 

presencial terem sido suspensas pelas autoridades regionais e nacionais competentes, a 

partir do dia 16 de março de 2020. 

 

» Nos objetivos de eficiência… 

3. Estabelecer redes de trabalho cooperativo, com vista à melhoria do desempenho 

organizacional, pretendeu-se estabelecer 76 protocolos de cooperação (com uma 

tolerância de 8), e foram concretizados 118 com diferentes parceiros, públicos e privados.  

 

» Nos objetivos de qualidade… 

4. Contribuir para o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais dos 

trabalhadores da SRE, elegeu-se um grau de satisfação dos formandos de 4,0 valores, numa 

escala de 1 a 5 (com uma tolerância de 0,2), e obteve-se 4,66 valores. 

 

Para uma leitura mais detalhada dos indicadores de gestão da DRE, remete-se para as tabelas apresentadas 

entre as páginas 71 e 73.  

Esta Direção Regional possui uma estrutura orgânica que permite disponibilizar serviços inovadores e 

diferenciados. Destaque-se os seguintes: 

(i) serviços de apoio técnico especializado e pedagógico ao nível da educação pré-escolar e do ensino básico 

e secundário; 

(ii) serviços orientadores e potenciadores da transição das crianças, jovens e adultos com deficiência ou 

incapacidade e/ou outras necessidades especiais, desde a intervenção precoce, educação, ensino, pré- 

profissionalização, formação e reabilitação, permitindo por processos integrados e inclusivos a obtenção da 

desejada educação e inclusão sociofamiliar e profissional dos utentes; 

(iii) serviços que proporcionam ações integradas de educação artística ao nível da educação pré-escolar e do 

ensino básico e secundário; 
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(iv) serviços que asseguram de forma transversal a expressão e educação física e motora e o desporto escolar 

em todos os níveis de ensino. 

 

» Proposta 

Tendo por base as metas fixadas e os resultados obtidos, ao abrigo do previsto no n.º 1 do artigo 17.º do 

Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M, de 21 de agosto, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 

12/2015/M, de 21 de dezembro, e considerando o parecer a emitir nos termos do n.º 2 do artigo 16.º do 

mesmo diploma pelo serviço da SRE com atribuições em matéria de planeamento, estratégia e avaliação, 

propõe-se que a menção qualitativa a atribuir à DRE corresponda a Desempenho Satisfatório, dado que esta 

“atingiu todos os objetivos ou os mais relevantes”. 

 

À consideração superior.  

Funchal e DRE, 15 de abril de 2021 

 

 

O Diretor Regional, 
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VI. Execução dos Objetivos Operacionais por Perspetiva 
 

Quadro 5 | Matriz de objetivos operacionais e indicadores da DRE 

Objetivos Operacionais Indicadores 

P
e

rs
p

e
ti

va
 |

 C
lie

n
te

s 

1 

Garantir o 
desenvolvimento 

curricular, as medidas de 
apoio complementares 

ao currículo e a 
coordenação técnico-

pedagógica na educação 
de infância e nos ensinos 

básico e secundário 

N.º de ações de acompanhamento/supervisão das equipas nos 
estabelecimentos de educação e ensino para orientações pedagógicas 
e curriculares 

Taxa de resposta às necessidades de intervenção técnica especializada 
e pedagógica 

N.º de projetos implementados 

N.º de ajudas técnicas/produtos de apoio disponibilizados 

N.º de recursos educativos digitais, edições e conteúdos adaptados 

2 

Contribuir para o 
desenvolvimento de 

medidas de promoção da 
inclusão e do sucesso 

educativo 

N.º de iniciativas implementadas com vista à promoção da inclusão e 
sucesso educativo 

N.º de ações desenvolvidas no âmbito da Autonomia e Flexibilidade 
Curricular 

N.º de escolas aderentes à disciplina de Ciências da Computação 

N.º de salas de Ambientes Inovadores de Aprendizagem 
implementadas na RAM 

N.º de alunos abrangidos pelos projetos dos manuais digitais 

3 

Promover atividades 
educativas, artísticas e 

desportivas que 
contribuam para o 

desenvolvimento da 
população escolar 

N.º de eventos na área da educação, educação artística e desporto 
escolar e adaptado 

N.º de alunos/utentes participantes nos eventos 

P
e

rs
p

e
ti

va
 |

 P
ro

ce
ss

o
s 

4 

Promover a qualidade 
dos serviços prestados, 
com vista à satisfação 

dos clientes 

Índice médio de satisfação dos clientes externos e stakeholders 

Índice médio de satisfação da comunidade educativa com os projetos 
de formação pessoal e social, de enriquecimento e complemento 
curricular 

Taxa de satisfação dos clientes internos com a intervenção na área 
das tecnologias adaptadas 

5 

Estabelecer redes de 
trabalho cooperativo, 

com vista à melhoria do 
desempenho 

organizacional 

N.º de protocolos de cooperação estabelecidos 

N.º de plataformas de apoio e de trabalho em rede 

N.º de publicações 

N.º de visitantes do portal da DRE 

N.º de projetos candidatados a cofinanciamento 

P
e

rs
p

e
ti

va
 |

 

D
e

se
n
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im
e

n
to

 

O
rg

an
iz

ac
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n
al

 

6 

Contribuir para o 
desenvolvimento de 

competências pessoais e 
profissionais dos 

trabalhadores da SRE 

N.º total de horas de formação 

N.º total de formandos 

Taxa de horas de formação em áreas prioritárias (educação inclusiva, 
flexibilidade curricular, perfil dos alunos, cidadania e desenvolvimento 
e aprendizagens essenciais) 

Grau de satisfação dos formandos 
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    OBJETIVO OPERACIONAL 

1. 

Garantir o desenvolvimento curricular, as medidas de apoio complementares 
ao currículo e a coordenação técnico-pedagógica na educação de infância e nos 
ensinos básico e secundário  

Indicadores de 
desempenho 

Meta 
DRE 

Resultado DRE 

Total Desvios 
Desvios 

(%) DSEPEEBS DSEE DSIFIE DSATE  DSEA DSDE 

1. N.º de ações de 
acompanhamento/ 
supervisão das equipas nos 
estabelecimentos de 
educação e ensino para 
orientações pedagógicas e 
curriculares 

1680 
(tolerância: 168) 

228 728 310 345 268 125 2004 156 9,3% 

2. Taxa de resposta às 
necessidades de intervenção 
técnica especializada e 
pedagógica 

Áreas técnicas: 

82,5% 
(tolerância: 5%) 

- 

- 

- 

88% 

- - 

88% 0,5% 0,6% 

Pedagógica: 
95% 

(tolerância: 5%) 

96,7% - 96,7% 0% 0% 

3. N.º de projetos 
implementados3 

64 
(tolerância: 3) 

- 6 44 5 5 8 68 1 0 

4. N.º de ajudas 
técnicas/produtos de apoio 
disponibilizados 

2500 
(tolerância: 125) 

- - - 3550 - - 3550 925 37% 

5. N.º de recursos 
educativos digitais, edições 
e conteúdos adaptados 

11 
(tolerância: 1) 

- - - 22 - - 22 10 90,9% 

 
 » Avaliação do Objetivo: 

 

A DRE é o organismo que promove, desenvolve, operacionaliza e apoia as políticas educativas na RAM, de 

âmbito pedagógico e didático relativas à educação pré-escolar, escolar, extraescolar e às modalidades 

especiais de educação, nomeadamente no que se refere às áreas curriculares, de enriquecimento do 

currículo, instrumentos de ensino e avaliação, numa perspetiva inclusiva, contribuindo para a melhoria 

contínua da qualidade das aprendizagens. Deste modo, o objetivo garantir o desenvolvimento curricular, as 

medidas de apoio complementares ao currículo e a coordenação técnico-pedagógica e nos ensinos básico e 

secundário, através de várias iniciativas/ações, concretiza medidas que ajustam os currículos às necessidades 

de uma educação e ensino cada vez mais exigentes e inclusivos, tendo em vista a melhoria dos resultados 

escolares dos alunos. 

 

3 Ver projetos e projetos em parceria (pp. 17-19). 
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Através da implementação de várias iniciativas/ações que sistematizam, avaliam e registam as práticas dos 

diferentes profissionais, numa perspetiva de melhoria contínua, rigor, reflexão e tomadas de decisão 

orientadas para um elevado padrão de qualidade nas respostas aos utentes e suas famílias, procedemos à 

análise dos indicadores definidos no Plano Anual de Atividades de 2020. 

Quanto à taxa de resposta às necessidades de intervenção técnica especializada e pedagógica esta situou-se 

nos 88% (tabela 11) e nos 96,7% (tabela 12), o que permitiu superar e atingir a meta, respetivamente. Para 

o primeiro resultado contribuíram a DATE e a DAAT da DSATE, enquanto que o segundo esteve a cargo dos 

diversos serviços da DSEE (DAEE, DASC e STEE). 

 

Áreas de intervenção 
Taxa de resposta 
(em percentagem) 

Psicologia, serviço social, psicomotricidade, ciência de educação e diagnóstico e 
terapêutica 

80% 

Produtos de Apoio 96% 

Taxa de resposta (em média) 88% 

Tabela 11 | Taxa de resposta às solicitações para avaliação nas áreas técnicas 

 

Áreas de intervenção 
Taxa de resposta 
(em percentagem) 

Pedagógica 96,7% 

Taxa de resposta (em média) 96,7% 

Tabela 12 | Taxa de resposta às solicitações para avaliação na área pedagógica 

 

A taxa de resposta às necessidades de intervenção técnica especializada nas áreas da psicologia, serviço 

social, psicomotricidade, ciências da educação, nutrição e diagnóstico e terapêutica, foi, em média, de 80%. 

Durante o ano de 2020, ingressaram na DRE vários novos profissionais que possibilitaram o aumento da 

capacidade de resposta em termos de intervenção técnica, apoiando as escolas e os serviços na promoção 

do sucesso educativo de todas as suas crianças e alunos, nomeadamente: 3 psicólogos; 4 psicomotricistas; 2 

assistentes sociais e 1 nutricionista. 

Todavia, ainda existem muitos profissionais com o seu horário de trabalho repartido por vários concelhos e 

âmbitos de intervenção, pelo que se encontram a decorrer procedimentos concursais nas áreas da psicologia, 

terapia da fala e serviço social, o que possibilitará, em termos futuros, aumentar a capacidade de resposta 

em termos de intervenção técnica e garantir uma ação mais concertada nas equipas educativas. 

Importa ressalvar que as medidas de isolamento físico para conter a pandemia de COVID-19 implicaram 

diversas consequências na vida de cada um, acarretando profundas mudanças nos contextos educativos e 

familiares. Neste sentido, a intervenção dos técnicos superiores especializados nos contextos educativos 

também necessitou de se adaptar às contingências, reinventando-se numa modalidade de intervenção à 
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distância, alicerçada numa ação articulada e concertada entre os vários intervenientes, de forma a assegurar 

as respostas ajustadas às necessidades da respetiva comunidade educativa. 

Já no que diz respeito à área dos produtos de apoio, a taxa foi de 96%. Este resultado deveu-se à necessidade 

de privilegiar a cedência de produtos de apoio e outras tecnologias de apoio e consequente 

acompanhamento telefónico, por correio eletrónico, online, além do presencial a 245 crianças, alunos e 

outras pessoas que necessitam de produtos de apoio ou outras tecnologias de apoio. Em 2020, foram 

rececionados 58 novos pedidos de avaliação na área das tecnologias de apoio ou teleaula e avaliados ou 

reavaliados 63 crianças, alunos ou outras pessoas com deficiências e/ou incapacidade. 

No que concerne à avaliação de condições de acessibilidade e mobilidade nos estabelecimentos de educação 

e domicílios e emissão de pareceres foram realizadas 3 visitas para avaliação de alunos com deficiência 

motora nos seguintes estabelecimentos: EBS Gonçalves Zarco e EB1/PE do Areeiro e Lombada. Foi ainda 

realizada uma avaliação num domicílio e outra na Pousada da Juventude do Funchal. No total foram 

elaborados 5 pareceres.  

No que respeita à taxa de resposta às necessidades de intervenção pedagógica esta situou-se nos 96,6%, o 

que permitiu superar a meta estabelecida em cerca de 11%. À semelhança dos anos anteriores, este 

resultado está diretamente relacionado com a total cobertura da rede escolar por parte de docentes 

especializados, embora com algumas dificuldades originadas pontualmente ao longo do ano, por motivo de 

atestados médicos, agravado no ano de 2020 pela situação da pandemia que motivou ausências por motivos 

de isolamento profilático. Em dezembro de 2020, o número de docentes especializados colocados nos 

estabelecimentos de educação e ensino da RAM totalizou 464. 

Abordando mais especificamente a taxa de resposta pedagógica da DASC e do STEE esta situou-se nos 100%.  

Em relação à DASC, os profissionais deram uma resposta à totalidade dos pedidos efetuados. Note-se que, 

apesar de algumas restrições de ordem logística e de escassez de recursos, foram dadas respostas às 

solicitações de intervenção pedagógica, num tempo médio de resposta de 10 dias úteis, apesar de, no ano 

em análise, a equipa ter ficado reduzida por motivos de aposentação e de saúde.  

No que respeita ao STEE, apesar da adversidade do confinamento que se manteve ao longo do 3.º período do 

ano letivo 2019/2020, a elaboração do plano de ensino à distância permitiu rapidamente repensar o 

acompanhamento dado aos alunos e este foi proposto às famílias. Estabeleceram-se contactos com os 

pais/encarregados de educação e designaram-se também tutores de caso para facultar orientações técnicas 

e pedagógicas às famílias. Organizaram-se materiais e equipamentos facilitadores dos apoios ao domicílio, 

para remeter às famílias. Definiram-se horários e calendarização de apoios síncronos, de forma a garantir o 

apoio semanal às famílias; definiram-se reuniões semanais entre a equipa técnica, permitindo estabelecer um 

acompanhamento e a definição de novas orientações, num processo contínuo de resposta às necessidades 
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individuais. Relativamente às sessões desenvolvidas à distância foram sempre propostas atividades que iam 

ao encontro dos recursos materiais disponíveis na residência do aluno e às necessidades reveladas pelas 

famílias.  

Relativamente ao número de ajudas técnicas/produtos de apoio disponibilizados pela DAAT, a meta foi 

superada em 37%, com a implementação de 3550 medidas (cedência de ajudas técnicas/produtos de apoio, 

adaptações de acessibilidade na sala de aula, teleaula e outros espaços escolares - e/ou conteúdos em 

formatos acessíveis), num total de 245 crianças, alunos ou outras pessoas com deficiências ou incapacidade 

apoiadas.  

É ainda de salientar que, no âmbito do registo das cópias em formatos acessíveis, de acordo com a Lei n.º 

92/2019, de 4 de setembro, foram fornecidas 560 cópias em formato digital adaptadas para a escrita e 

preparadas 32 cópias em Braille e imagens tácteis, 40 cópias em caracteres aumentados e 1 audiolivro para 

utilização individual e exclusiva da pessoa/aluno beneficiário, e que se encontram contabilizadas nas medidas 

supracitadas. 

Quanto ao número de recursos educativos digitais, edições e conteúdos adaptados, a DRE, através da DAAT, 

elaborou 22. A coleção eBooks leitura Inclusiva foi aumentada com 8 novos ebooks disponibilizados no portal 

da DRE. Ainda no contexto da pandemia, e atendendo à necessidade de demonstrar a utilização de 

plataformas e programas e às solicitações de atividades lúdico-didáticas, foram criados 5 vídeos 

demonstrativos da utilização de tecnologias de apoio igualmente disponibilizados no portal da DRE e nas 

redes sociais, a saber: “Ferramentas de Aprendizagem no Microsoft Office 365”; “Leitor Envolvente no 

Microsoft Teams”; “Melhorar as competências na Matemática... com o PhotoMath”; “A ALi apresenta 

“Porque não podemos ir à escola” e “Covid-19: Porque ficar em casa”. 

Foi ainda criada uma área de atividades lúdico interativas (ALi) no mesmo portal e produzidos e 

disponibilizados 7 conjuntos de atividades online para crianças: “ALi e a Covid 19”, “ALi e as Rimas”, “ALi e a 

Psicomotricidade”, “ALi e as Emoções”, “Horta de Cores”, “Ogima” e “A primeira aventura”. A ALi apresenta 

também outras atividades que podem ser impressas e realizadas em família, sendo que, em 2020, foram 

produzidos e/ou publicados 2 conjuntos de atividades para impressão: “Vem jogar ao «Jogo do Cubo» com a 

ALi” e “ALi e as Férias de Verão 2020”, baseadas na coleção e-Books Leitura inclusiva das histórias: “O Gato 

Amarelo”, “Ogima” e “Pintarolas - Uma aventura no mar”. Neste seguimento foram registados 1518 acessos 

a esta área lúdica interativa (ALi) no portal da DRE.  
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    OBJETIVO OPERACIONAL 

2. 
Contribuir para o desenvolvimento de medidas de promoção da inclusão e do 
sucesso educativo 

Indicadores de 
desempenho 

Meta 
DRE 

Resultado DRE 

Total Desvios 
Desvios 

(%) DSEPEEBS DSEE DSIFIE DSATE  DSEA DSDE 

1. N.º de iniciativas 
implementadas com vista 
à promoção da inclusão e 
sucesso educativo4 

12 
(tolerância: 1) 

- 7 1 5 - - 13 0 0% 

2. N.º de ações 
desenvolvidas no âmbito 
da Autonomia e 
Flexibilidade Curricular 

110 
(tolerância: 11) 

66 - - - - - 66 -33 -30% 

3. N.º de escolas 
aderentes à disciplina de 
Ciências da Computação 

6 
(tolerância: 1) 

- - 30 - - - 30 23 383,3% 

4.º N.º de salas de 
Ambientes Inovadores de 
Aprendizagem 
implementadas na RAM 

5 
(tolerância: 1) 

- - 6 - - - 6 0 0% 

5.º N.º de alunos 
abrangidos pelos 
projetos dos manuais 
digitais 

4200 
(tolerância: 

420) 

- - 4700 - - - 4700 80 1,9% 

 
 » Avaliação do Objetivo: 

O Programa do XIII Governo Regional da Região Autónoma da Madeira assumiu a necessidade de elevar as 

qualificações académicas, pessoais e profissionais de todos os alunos, como condição prioritária para o 

desenvolvimento económico, social e cultural da Região Autónoma da Madeira (RAM), atribuindo à 

Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia a responsabilidade da adoção de medidas educativas 

sustentáveis, para que a todos os alunos seja possível a aquisição de competências úteis e duradouras, 

suscetíveis de os colocar em posição favorável para enfrentar os desafios dos diferentes ciclos de vida que 

têm pela frente. 

As Ciências da Computação estão relacionadas com o conhecimento sobre a programação, a tecnologia, a 

internet, a inteligência artificial, entre outros aspetos. Pretendem, na sua génese, que os alunos tenham a 

oportunidade de saber como funciona o mundo digital e tecnológico e prepará-los para uma sociedade 

 

4 Ver iniciativas de promoção da inclusão e do sucesso educativo (p.51). 
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repleta de novos desafios e de problemas, e para que possam beneficiar de um futuro auspicioso e de um 

mundo melhor. A promoção educativa no âmbito das Ciências da Computação revela-se importante porque 

pretende ajudar os alunos a poderem fazer parte de uma educação moderna. Esta temática é vista também 

como uma ferramenta que permite que os alunos possuam uma melhor análise da sociedade de hoje, com 

um foco especial para o futuro. 

As Ciências da Computação pretendem preparar os alunos como agentes informados da nossa sociedade, 

independentemente do tipo de carreira profissional que sigam. E, numa diversidade educativa em que cada 

escola e sala vivem, é importante a adaptação e a contextualização das diferentes experiências educativas. E 

quaisquer que sejam as estratégias exploradas por cada escola, por cada sala de aula, por cada professor, 

possam de facto construir ambientes de aprendizagem fortalecidos e equitativos. 

No desenvolvimento das atividades, importa dar a conhecer aos alunos os diferentes conceitos, de forma a 

que tenham a oportunidade de explorá-los e construírem o seu próprio conhecimento, através das diferentes 

atividades, sejam elas com ou sem tecnologia. 

No que diz respeito ao número de escolas aderentes à disciplina de Ciências da Computação, atendendo a 

que esta disciplina aborda e desenvolve conteúdos emergentes e pertinentes para o desenvolvimento de 

novas competências, essenciais à formação dos alunos, a meta prevista foi amplamente ultrapassada, pois 

para além das 6 escolas do 1.º ciclo do ensino básico convidadas, para a fase experimental, aderiram mais 24 

escolas, perfazendo um total de 30.  

O conceito de Ambiente Inovador de Aprendizagem foi criado com o intuito de promover uma mudança 

paradigmática na educação. Estes espaços pretendem contribuir para o ponto de viragem rumo à inovação 

e diferenciação pedagógica. O seu design flexível e o conjunto de tecnologias disponíveis neste espaço 

possibilitam abordagens dinâmicas no acesso ao conhecimento, envolvendo os alunos numa aprendizagem 

que se deseja mais próxima dos seus interesses e necessidades. 

A implementação destes espaços têm sido um sucesso, para a inovação e diversificação das aprendizagens. 

Em 2020, o número de salas de Ambientes Inovadores de Aprendizagem implementadas na RAM, foi 6. 

Os Manuais Digitais é um projeto da SRE, assumido por todas as escolas do 2.º e 3.º ciclos. O projeto visa 

fornecer aos alunos da região um tablet com todos os manuais digitais e acesso a uma plataforma online de 

ensino-aprendizagem com recurso educativos digitais. Estes são uma ferramenta estruturante do currículo, 

potenciadores de uma participação ativa na construção do conhecimento, uma vez que permitem 

implementar metodologias inovadoras, valorizando o trabalho colaborativo e promovendo uma maior 

motivação por parte dos alunos. Estes recursos permitem ainda incentivar a resolução de problemas, a 

interajuda e o aumento do espírito crítico dos alunos. 
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Pretende-se desta forma fomentar uma alteração no modo de funcionamento da sala aula, através da 

introdução de novas metodologias de trabalho que permitam simultaneamente a flexibilidade curricular, o 

princípio da educação inclusiva e a diferenciação pedagógica. 

Em 2020, abrangeu todos os alunos do 5.º e 6.º ano de escolaridade, bem como as turmas do 7.º ano de 

escolaridade das escolas dos concelhos da Calheta, Ribeira Brava e São Vicente. No total foram abrangidos 

neste projeto cerca de 4700 alunos. 
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    OBJETIVO OPERACIONAL 

3. 
Promover atividades educativas, artísticas e desportivas que contribuam para 
o desenvolvimento da população escolar 

Indicadores de 
desempenho 

Meta 
DRE 

Resultado DRE 

Total Desvios 
Desvios 

(%) DSEPEEBS DSEE DSIFIE DSATE  DSEA DSDE 

1. N.º de eventos na área 
da educação, educação 
artística e desporto 
escolar e adaptado 

266 
(tolerância: 27) 

- - - 1 95 27 123 -116 -43,6% 

2. N.º de alunos/utentes 
participantes nos eventos 

23200 
(tolerância: 

2320) 

- - - 109 7770 10000 17879 -3001 -12,9% 

3. N.º de atividades 
lúdico-pedagógicas e/ou 
recursos  

1287 
(tolerância: 

129) 

- - - - 2548 - 2548 1132 88,0% 

 
 » Avaliação do Objetivo: 

No que diz concerne ao objetivo promover atividades educativas, artísticas e desportivas que contribuam 

para o desenvolvimento da população escolar, a DRE promoveu e desenvolveu diversas iniciativas que 

constituíram exemplos de boas práticas e que contribuíram para a sensibilização, divulgação e partilha do 

trabalho efetuado, promovendo o desenvolvimento criativo e global de todos os intervenientes. Estas 

atividades têm por finalidade última a maximização da eficácia dos serviços e o aumento dos níveis de 

eficiência dos recursos financeiros, humanos e tecnológicos disponíveis. Apesar das restrições orçamentais 

e dos condicionalismos impostos, foi possível desenvolver diversas iniciativas que contribuíram para a 

sensibilização e a divulgação do trabalho realizado em prol de toda a comunidade e para o reforço da opinião 

pública nos domínios da educação, da inclusão e da igualdade de oportunidades. 

Em relação ao número de eventos na área da educação, educação artística e desporto escolar e adaptado, a 

DRE pretendia realizar 266 eventos, no entanto, devido aos constrangimentos inerentes à situação 

pandémica e às fortes medidas implementadas para promover a contenção da mesma, a maioria dos eventos 

planeados foram cancelados, tendo sido apenas concretizados 122, o que impossibilitou o cumprimento da 

meta estabelecida. Dos 122 eventos organizados pela DRE, 1 foi dinamizado pela DAAT, 95 pela DSEA e 26 

pela DSDE, conforme abaixo apresentado. 

Através da DAAT fez-se a entrega de equipamentos informáticos (portátil e tablet) e um conjunto de kits de 

livros e atividades em formatos acessíveis, que se realizou a 2 de maio, no âmbito do projeto “Todos Podem 

Ler”, que se encontra na 5.ª etapa de fase de disseminação às Bibliotecas Escolares da RAM, em parceria com 

a Fundação Altice. Esta entrega de equipamentos contemplou mais 4 estabelecimentos de ensino previstos 

na 5.ª etapa, nomeadamente a EB1/PE do Areeiro e Lombada, a EB1/PE/C de S. Gonçalo, a EB123S/PE/C do 
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Porto Moniz e a EB1/PE do Estreito da Calheta. Neste evento, que foi transmitido pela RTP Madeira, 

estiveram presentes apenas os diretores dos estabelecimentos de ensino e a chefe de divisão da DAAT.  

Os outros dois eventos que estavam planeados pela DAAT não foram realizados atendendo às limitações 

impostas pela pandemia, designadamente o III Seminário Tecnologias de Apoio na Educação previsto para 

29 e 30 de abril e a apresentação pública das novas edições da Coleção eBooks-Leitura Inclusiva.  

Na área do desporto escolar estavam programados 250 eventos, porém, apenas foram realizados 27. Os 

eventos realizados contemplaram: concentrações/torneios em quase todos os fins de semana; dias da 

modalidade nas escolas; promoção das modalidades nas escolas e noutros locais públicos e outras atividades 

pontuais, nomeadamente, Corta Mato, Mega Sprint e Semana Europeia do Desporto Escolar. No que diz 

respeito ao 1.º CEB, foram realizados 5 eventos. Ao nível da Atividade Motora Adaptada, foram 

desenvolvidos 4 eventos, sendo que os restantes 17 foram realizados ao nível dos 2.º e 3.º ciclos do ensino 

básico e ensino secundário. 

Nas atividades do desporto escolar, participaram cerca de 10000 alunos/utentes, desde crianças da educação 

pré-escolar, alunos dos 1.º, 2.º e 3º CEB e ensino secundário, Instituições de Educação Especial e Centros de 

Atividades Ocupacionais. 

A DSEA realizou um total de 95 atividades, distribuídas da seguinte forma: 67 animações e 8 espetáculos pela 

Equipa de Animação, 12 intervenções artístico/pedagógicas (2 da Equipa de Animação e 10 da Expressão 

Plástica) e 8 eventos/espetáculos. As dinâmicas associadas às celebrações dos Dias Mundiais do Teatro (27 

de março), da Voz (16 de abril) e da Dança (29 de abril) não foram realizadas, devido aos condicionamentos 

imposto pela pandemia. Dos 95 eventos destacam-se os seguintes:  

aCORDE - é um evento regional alusivo à comemoração dos Cordofones Tradicionais Madeirenses, tendo-se 

comemorado pela 1.ª vez, o Dia Regional dos Cordofones Madeirenses no dia 4 de fevereiro.  Neste âmbito, 

realizou-se a 3.ª edição do “aCORDE” que contou com um convidado externo, o prof. Pedro Mestre que 

proferiu a palestra de abertura do evento. Em termos de participação, tivemos a envolvência de 530 alunos 

oriundos de várias escolas do EB e dos cursos livres do Conservatório - Escola das Artes Eng.º Luíz Peter Clode.   

Fizeram parte deste programa vários concertos, palestras, uma exposição direcionada ao público e 4 

workshops, direcionados aos alunos do 1.º CEB, como forma de sensibilização para a iniciação à prática dos 

cordofones. Realizou-se um roteiro para as escolas visitantes que contemplou: visita guiada à Assembleia 

Legislativa da Madeira, assistência a um concerto, visita à sede da Associação Musical e Cultural Xarabanda 

e ao espaço de construção de instrumentos do construtor Carlos Jorge. Neste evento deu-se continuidade 

ao reconhecimento de individualidades que se destacaram na área dos cordofones, atribuindo-se 2 troféus 

(Carlos Santos e Cândido Drumond de Vasconcelos). 

Festival regional de dança escolar - Devido à pandemia, o Festival Regional de Dança Escolar foi adaptado 

para concurso online e contou com a colaboração dos professores com projetos de modalidade artística de 
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dança nas escolas da RAM. Assim, participaram 8 instituições do ensino básico, ficando a meta pelos 53%, 

sob a orientação de 8 docentes (47% da meta), 14 alunos (9% da meta). Entende-se que foi muito positivo 

promover este concurso, pois permitiu aos alunos vivenciar a dança em contexto de confinamento e 

associado a um concurso.  

Dia mundial da música - A celebração do Dia mundial da música (1 outubro de 2020) operacionalizou-se com 

a criação de uma atividade artística, disponibilizada aos alunos do ensino básico e secundário, incidindo na 

música mais regravada de todos os tempos, “Yesterday” dos Beatles. Na criação desta atividade participaram 

21 alunos da EB1/PE de Câmara de Lobos que, em conjunto com 6 docentes, interpretaram a música acima 

descrita. Os alunos tiveram uma participação coral enquanto que os docentes gravaram com instrumentos 

reais. Relativamente às metas definidas para o referido evento, tendo em conta a situação pandémica, as 

mesmas situaram-se em valores muito baixos (aproximadamente 25%) à exceção da participação dos 

professores (100%). 

Festival de coros escolares - O IV Festival de coros escolares da RAM decorreu em formato online, entre os 

dias 7 e 18 de dezembro, com transmissões em streaming na rede social Facebook na página da Direção de 

Serviços de Educação Artística. Contou com a participação de 12 escolas do 1.º CEB (100% da meta), 14 

docentes (93% da meta) e 382 alunos (76% da meta). Em termos de metas, todos os indicadores ficaram 

abaixo do que estava pré-definido, mas tendo em conta as condicionantes inerentes à pandemia, os números 

revelaram-se extremamente positivos.  

Advento Musical - Este evento foi promovido pela primeira vez e decorreu online, entre os dias 1 e 25 de 

dezembro, tendo passado por várias fases (planeamento; definição de escolas participantes; identificação e 

seleção de reportório; realização de ensaios e acompanhamento pedagógico e gravação áudio e vídeo), 

tendo culminado com a publicação dos 25 vídeos nas redes sociais e canal youtube da Direção de Serviços de 

Educação Artística, acompanhados de uma mensagem natalícia de cada escola participante. 

Esta primeira edição contou com a participação de 24 escolas do 1.º CEB; 28 docentes e 790 alunos, contando 

com o apoio da equipa Educamedia e a parceria do JM - Madeira.  

Relativamente ao n.º de alunos/utentes participantes nos eventos promovidos pela DSEA, este indicador 

integra as participações dos alunos no contexto dos eventos/espetáculos e concursos. Foram contabilizadas 

as crianças e espectadores nas animações e nos espetáculos da Equipa de Animação; alunos participantes 

nos concursos da Expressão Plástica; no Dia Mundial da Música; no Dia dos Cordofones Tradicionais 

Madeirenses, nos Festivais de coros e de dança escolar e nos Espetáculos interativos, no total foram 7770 

participações ao longo do ano. Este número espelha a oportunidade que é dada a todos os alunos de 

participar em pelo menos um evento. Já em termos performativos em contexto de evento regional, a 

participação de alunos tem vindo a baixar, em virtude de estarmos a apostar em performances de menor 
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dimensão, mas com maior consistência do ponto de vista artístico. Esta opção também resulta, não só do 

facto de algumas escolas estarem com um número reduzido de alunos, mas também das dificuldades 

existentes na angariação de parceiros para apoio nos transportes.  

No que se refere ao número de atividades lúdico-pedagógicas e/ou recursos foram realizadas 2548, o que 

equivale a uma taxa de execução de 88% face ao previsto. Neste indicador foram contabilizadas a criação de 

histórias e atividades; a criação de propostas e sua disponibilização no site de Educação Artística; atividades 

pedagógicas no site de Educação Artística; e atividades lúdico/pedagógicas contempladas nos concursos de 

Expressão Plástica. 

No que concerne à criação de histórias/recriação de histórias pela Equipa de Animação, as 5 histórias criadas 

dizem respeito às animações, à comemoração do Dia Mundial da Criança, ao espetáculo de Natal e uma 

história inerente à temática da COVID-19. No que diz respeito à criação de atividades performativas no 1.º 

CEB, estas foram disponibilizadas aos professores. Foram registadas 33 atividades de criação, na área da 

expressão plástica, tendo ainda sido publicadas e disponibilizadas online para consulta por parte dos 

docentes outras 18. Foram ainda criados 10 instrumentais de apoio aos projetos da DSEA.  

Relativamente aos concursos de Expressão Plástica, a pandemia também se repercutiu nos concursos 

promovidos, tendo havido alterações ou adiamentos em algumas iniciativas. Ainda assim, o balanço é 

bastante positivo. À exceção do Concurso Pequenos Artistas Plásticos da Madeira, evento que foi adiado para 

2021, todas as metas definidas para 2020, foram atingidas ou ultrapassadas. Os números apresentados 

podem ser justificados pelas implicações trazidas pela pandemia, uma vez que este tipo de concursos e 

trabalho solicitado pode ser facilmente desenvolvido pelos alunos, autonomamente e com recurso aos seus 

materiais.  

No âmbito do Concurso de Expressão Plástica Tenho um bicho no meu jardim, que teve de ser convertido 

para desafio online, foram recebidos 1260 trabalhos e atribuídos 11 prémios. Considerando as alterações ao 

concurso e o formato como decorreu, pode afirmar-se que a estratégia adotada conduziu ao êxito desta 

iniciativa. 

O Concurso de Expressão Plástica Tenho um mundo no meu coração, contou com a participação de 38 escolas, 

tendo sido recebidos 249 trabalhos e sido atribuídos 10 prémios. Esta iniciativa também sofreu alterações 

para poder ser levada a cabo uma vez que, por solicitação do parceiro (Delta Cafés), tiveram de ser ajustadas 

as datas em que as saquetas de açúcar puderam ser concretizadas e disponibilizadas nos estabelecimentos 

comerciais (do final do 2.º trimestre passou para o final do 3.º trimestre).  

Ao Concurso Internacional da Bulgária foram submetidos 659 trabalhos, provenientes de 42 escolas. Foi 

igualmente atribuído em 2020 um número recorde de prémios nesta competição internacional, 

nomeadamente 28 a alunos da Região. 

 



 

 

 95 

    OBJETIVO OPERACIONAL 

4. 
Promover a qualidade dos serviços prestados, com vista à satisfação dos 
clientes 

Indicadores de 
desempenho 

Meta 
DRE 

Resultado DRE 

Total Desvios 
Desvios 

(%) DSEPEEBS DSEE DSIFIE DSATE  DSEA DSDE 

1. Índice médio de 
satisfação dos clientes 
externos e stakeholders 

4,05 
(tolerância: 0,20) 

- 4,09 - - 4,72 - 4,40 0,15 3,8% 

2. Índice médio de 
satisfação da comunidade 
educativa com os projetos 
de formação pessoal e 
social, de enriquecimento 
e complemento curricular 

3,93 
(tolerância: 0,20) 

- - - - - - - -3,93 -100% 

3. Taxa de satisfação dos 
clientes internos com a 
intervenção na área das 
tecnologias de apoio 

85% 
(tolerância: 5%) 

- - - 88,1% - - 88,1% 0 0% 

 
 » Avaliação do Objetivo: 

 

Hodiernamente, as organizações são encaradas como grupos flexíveis e interligados de fluxos de 

informações, transitando-se para uma visão organizacional como uma rede interligada e interatuante de 

processos, que visam a satisfação das necessidades dos clientes. Nesta senda, através do objetivo promover 

a qualidade dos serviços prestados com vista à satisfação dos clientes, pretende-se monitorizar e avaliar o 

desempenho organizacional auscultando alguns clientes e partes interessadas da DRE, no sentido de aferir a 

sua satisfação com este serviço público. 

No ano de 2020, o índice médio de satisfação dos clientes externos e stakeholders foi aferido para a DSEE, 

através do STEE e do STFP, e para a DSEA, tendo-se obtido uma média de 4,40, numa escala de 1 a 5 valores, 

o que permitiu superar a meta. Os primeiros dois serviços obtiveram uma média de 4,09 valores, enquanto 

que a DSEA verificou uma média de 4,72 valores. 

Os resultados da DSEE foram obtidos pela média aritmética da análise dos questionários aplicados no STFP 

de 3,5 valores (Avaliação dos Grau de Satisfação dos Formandos e Avaliação dos Grau de Satisfação das 

Famílias dos Formandos) e no STEE de 4,67 valores (Avaliação do Grau de Satisfação das Famílias). 

Em relação ao STFP aplicou-se o inquérito de satisfação a 29 formandos do 3.º ano (ações formativas iniciadas 

em 2016/2017 - 2019/2020), ao qual apenas responderam 27 formandos. Foram também inquiridas 27 

famílias dos formandos. 
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Relativamente à satisfação dos formandos, o nível 3 (Satisfeito) foi o mais indicado nas 23 questões. 

Relativamente à satisfação das famílias, o nível 4 (Muito Satisfeito) foi o mais indicado, num total de 20 

questões. Considerando a média das duas avaliações, obteve-se um índice de satisfação de 3,5 valores.  

Relativamente ao STEE, aplicou-se o questionário de avaliação do grau de satisfação das famílias, tendo sido 

alcançado o resultado de 4,67 valores, o que revela um índice de satisfação das famílias inquiridas muito 

positivo. 

De destacar que 100% dos inquiridos responderam que recomendariam este serviço. Para além disso, as 

questões que obtiveram melhores resultados (valores superiores a 4,8) foram as seguintes: “A informação 

disponibilizada tem qualidade”; “Periodicamente o serviço toma a iniciativa de me contactar e informar sobre 

o meu educando”; “A equipa parece-me tecnicamente bem preparada”; “Estou satisfeito com os resultados 

dos serviços prestados”; “O serviço tem um impacto positivo na qualidade de vida do meu filho/familiar e da 

minha família”; “No geral penso que o pessoal gosta daquilo que faz” e “Sou tratado de forma simpática 

quando telefono para o serviço”. 

No que diz respeito ao índice médio de satisfação dos clientes externos e stakeholders da DSEA foram 

aplicados inquéritos para a avaliação da satisfação nas diferentes áreas funcionais. A escala utilizada é a de 

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

Em relação aos resultados e sua relação com as metas estabelecidas, no caso da Equipa de Animação, o valor 

médio obtido é de 4,94; a avaliação resultante dos alunos em conferências no projeto RCEM, foi de 4,21; a 

avaliação dos professores presentes nas conferências foi de 5,00. Os restantes inquéritos não foram 

aplicados devido à situação de pandemia. A média dos três valores indicados anteriormente é de 4,72. 

A audição aos clientes é de grande importância para o serviço, pois permiti-nos perceber o seu índice de 

satisfação, analisar as suas sugestões e repensar a nossa ação, numa perspetiva de melhoria contínua.  

Relativamente ao índice médio de satisfação da comunidade educativa com os projetos de formação pessoal 

e social, de enriquecimento e complemento curricular, a avaliação das expetativas e grau de satisfação dos 

docentes e alunos envolvidos nos projetos, coordenados pela DGP, é concretizada ao longo do 3.º período, 

mais concretamente a partir do mês de maio, no entanto e devido aos condicionalismos decorrentes da 

pandemia vividos durante essa fase, foi decidido suspender o envio dos inquéritos aos estabelecimentos de 

educação e de ensino. Assim sendo, não foi possível realizar este indicador em 2020. 

No que diz respeito à taxa de satisfação dos clientes internos com a intervenção na área das tecnologias 

adaptadas atingiu-se a meta estabelecida com um valor de 88,1%, uma vez que se cumpriu com as 

expectativas dos docentes no que concerne à avaliação, cedência e intervenção técnica especializada na área 

da acessibilidade e ajudas técnicas/produtos de apoio realizadas pela equipa da DAAT.  
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Para avaliar as expectativas e o grau de satisfação dos docentes e outros técnicos especializados com as 

atividades desenvolvidas pela DAAT foi disponibilizado um questionário online em julho de 2020 tendo 

respondido 61 docentes/técnicos com os quais a equipa da DAAT colaborou diretamente. No questionário 

foi utilizada uma escala de 5 pontos: “muito satisfeito”, “satisfeito”, “neutro”, “insatisfeito” e “muito 

insatisfeito”.  

Declaram-se “satisfeitos” ou “muito satisfeitos”: 86,9% no que concerne à avaliação especializada na área da 

acessibilidade e ajudas técnicas/produtos de apoio; 95,1% relativamente à cedência ajudas 

técnicas/produtos de apoio; 90,1% em relação à intervenção técnica especializada em acessibilidade e ajudas 

técnicas/produtos de apoio nos estabelecimentos de educação e ensino; 80,3% à facilidade de comunicação 

com a equipa da DAAT durante o ensino a distância. 

É ainda de salientar que os respondentes, quando questionados sobre as “atividades que consideram 

prioritárias realizar pela equipa da DAAT”, indicaram: atividades lúdico-interativas adaptadas às necessidades 

especificas; formação presencial na área das tecnologias de apoio e comunicação acessível; formação online 

na área das tecnologias de apoio e comunicação acessível; disponibilização de livros e atividades em formatos 

acessíveis. A maioria (83,6%) referiu também estar interessado em realizar formação online nesta área, bem 

como afirmou já ter visitado a área "Tecnologias de Apoio"5 no portal da DRE (85,2%) 

Relativamente ao grau de importância (numa escala de 1 a 4) que atribuem aos recursos digitais 

disponibilizados pela DAAT no portal DRE e nas redes sociais, consideram por ordem decrescente de 

importância: Folheto Informativo “Tecnologias de Apoio em Educação” (98% atribuíram o valor “3” ou “4”); 

eBooks Leitura Inclusiva (96%), Área Lúdico Interativa - ALi (96%),  Vídeos (96%), Artigos (96%), Notícias 

(96%), Formulários (95%), Página Facebook “Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas” (91%).  

Por fim, é de salientar que, nos meses de maio e junho de 2020, os acessos a esta página aumentaram 

significativamente, coincidindo com a publicação dos vídeos demonstrativos e os folhetos “Tecnologias de 

Apoio em Educação - Estamos On”. 

 

 

 

 

 

 

5 Disponível em: https://www.madeira.gov.pt/dre/daat 

https://www.madeira.gov.pt/dre/daat
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    OBJETIVO OPERACIONAL 

5. 
Promover a qualidade dos serviços prestados, com vista à satisfação dos 
clientes 

Indicadores de 
desempenho 

Meta 
DRE 

Resultado DRE 

Total Desvios 
Desvios 

(%) DSEPEEBS DSEE DSIFIE DSATE  DSEA DSDE 

1. N.º de protocolos de 
cooperação estabelecidos 

76 
(tolerância: 8) 

- 55 - 43 - 20 118 34 44,7% 

2. N.º de plataformas de 
apoio e de trabalho em 
rede6   

11 
(tolerância: 1) 

12 12 0 0% 

3. N.º de publicações 47 
(tolerância: 1) 

1 - - 2 - - 4 0 0% 

4. N.º de visitantes do 
portal da DRE 

62000 
(tolerância: 

6200) 

60793 60793 0 0% 

5. N.º de projetos 
candidatados a 
cofinanciamento 

3 
(tolerância: 1) 

- 5 2 - - - 7 3 100% 

 
 » Avaliação do Objetivo: 

A promoção de um trabalho em rede permite a construção e a implementação de ações interinstitucionais, 

criando um diálogo plural entre os diversos setores de atividade. Neste âmbito, a DRE apoia e estimula as 

iniciativas relativas à aprendizagem em rede, com recurso às tecnologias de informação e comunicação, 

aplicadas a projetos educacionais, bem como operacionaliza o funcionamento de sistemas de ensino à 

distância no sistema educativo regional, apoiando e implementando medidas de promoção do sucesso 

escolar, através do recurso às tecnologias educativas digitais. Estas relações que se estabelecem com 

diferentes organizações apresentam benefícios significativos, porquanto veiculam a criação de formas 

inovadoras, rentáveis e eficientes de atuação, bem como a operacionalização de projetos vários, que 

constituem um alicerce fundamental para a promoção e o desenvolvimento de relações de cooperação 

nacional e internacional em matéria de educação conducentes a práticas de qualidade. 

O objetivo estabelecer redes de trabalho cooperativo, com vista à melhoria do desempenho organizacional 

pressupõe o estabelecimento de parcerias e de protocolos de colaboração com entidades públicas e privadas, 

enquanto alianças de apoio ao desenvolvimento, fomenta uma cultura participativa e de 

corresponsabilização, promove sinergias, subentende a partilha de objetivos e conhecimentos e nutre 

 

6 Ver plataformas de apoio e de trabalho em rede (p. 98). 
7 Inclui 1 publicação da DAT 
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relações de confiança recíproca. Em suma, a concretização deste objetivo pressupõe que a DRE desenvolva 

um trabalho articulado, garantindo uma maior eficácia e uma maior eficiência nos resultados. 

Em 2020, a DRE utilizou 12 plataformas de aprendizagem e de trabalho em rede (quadro 6), designadamente. 

Plataformas de apoio e de trabalho em rede Serviço 

Microsoft Teams Todos os serviços 

PLACE  DSEPEEBS 

Fundo Social Europeu Balcão 2020 
DSEE 

GESDIS 

Smartal 
DAAT 

Moodle 

Interagir DFC 

Moodle Escolas  

DTAIA 
Comunidades SRE 

Avaliar+ 

Apoio Escolar Online 

Site da Regionalização do Currículo de Educação Musical DSEAM 

Quadro 6 | Plataformas de apoio e de trabalho em rede utilizadas pela DRE 

 

Microsoft Teams - Decorrente da suspensão das atividades letivas presenciais desde o dia 13/03/2020, e no 

sentido de fazer face às contingências sanitárias provocadas pela pandemia, tornou-se indispensável o 

recurso a esta plataforma para a operacionalização do ensino e trabalho à distância, bem como do 

teletrabalho, para as reuniões de equipa, de grupos de trabalho e de gestão do expediente, entre outras 

facilidades disponibilizadas pela plataforma. 

De modo a acionar mecanismos didático-pedagógicos adequados e mobilizar a equipa educativa do STFP na 

procura e concretização de respostas potenciadoras do sucesso educativo dos seus formandos foi elaborado 

o Plano de Ensino à Distância). No âmbito do Plano de Ação Estratégica de Inovação Educacional das escolas 

da RAM, o STFP integrou o projeto “Manuais Digitais” Os docentes/formadores do STFP (que dão formação 

ao 1.º ano) receberam formação já em 2019 relativamente à utilização da plataforma de estudo “Escola 

Virtual”, nomeadamente a estrutura, os acessos, as funcionalidades e potencialidades da mesma, que lhes 

permite a criação de conteúdos, o trabalho em grupo e a diversidade de informação a ser ministrada aos 

formandos. Os docentes/formadores puderam realizar igualmente alguns exercícios práticos durante as 

sessões de formação, de modo a praticarem e conhecerem as ferramentas que a plataforma oferece, assim 

como compreender de que modo a “Escola Virtual” poderá ser uma mais valia na aquisição de conhecimentos 

dos formandos. 
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Plataforma da Comunidade Educativa (PLACE) - A DRE encetou no ano letivo 2016/2017 o registo da 

avaliação das aprendizagens dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, formalizadas no final de cada período 

letivo, numa plataforma própria (Avaliar+) que dependia da importação de informação, ao nível da base de 

dados, da plataforma PLACE Miúdos. Em outubro de 2020, as aplicações PLACE Miúdos e Avaliar+ ficaram 

indisponíveis para os estabelecimentos de educação e ensino. 

O registo de avaliação das aprendizagens dos alunos do 1.º ciclo, a partir do 1.º período/1.º semestre do ano 

letivo 2020/2021, é integrado na Plataforma da Comunidade Educativa (PLACE), utilizada, igualmente, pelas 

escolas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário. A organização do registo de avaliação é 

semelhante ao que já vinha sendo realizado e serve princípios idênticos aos das anteriores plataformas, de 

uma forma integrada com a restante informação que a mesma disponibiliza. 

Na sequência da alteração da legislação (Decreto Legislativo Regional n.º 11/2020/M), nomeadamente da 

extinção da medida currículo específico individual (CEI) foi também necessário reunir com a equipa da PLACE, 

de modo a proceder a alterações de registo que permitam aos estabelecimentos de educação e ensino 

registar os alunos com medidas de suporte à aprendizagem, nomeadamente medidas adicionais, adaptações 

curriculares significativas, de acordo com sua matriz curricular e aprendizagens substitutivas. 

Fundo Social Europeu Balcão 2020 - Para as candidaturas das ações formativas e monitorização destas ao 

Fundo Social Europeu (FSE) utilizou-se a plataforma Balcão Madeira 14-20. 

GESDIS - Dada a nova legislação (Decreto Legislativo Regional n.º 11/2020/M) foi necessário proceder à 

atualização e modificação da plataforma, de acordo com as orientações e medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão. Para o efeito, foram realizadas reuniões com a Direção Regional do Património e 

de Gestão dos Serviços Partilhados e foram desenvolvidas várias ações de acompanhamento e manutenção 

da mesma. Foi ainda disponibilizada informação e orientações online na própria plataforma e analisados os 

respetivos relatórios que permitiram o desenvolvimento de algumas ações de melhoria, nomeadamente: do 

registo da própria informação na plataforma e de ajustamento à realidade atual, no que respeita às 

alterações preconizadas pela própria legislação. Ainda não foram efetuadas todas as alterações necessárias, 

transitando as mesmas para 2021. 

Smartal - Manteve-se na disponibilização do serviço de Teleaula. 

Moodle - Manteve-se a utilização no apoio à formação. 

Moodle Escolas é um projeto da SRE, que visa disponibilizar a todas as escolas da RAM um espaço de 

aprendizagem dinâmico, interativo e eficaz. 

Em 2020, foi atualizado tanto a nível de versão de software como de recursos de processamento, para dar 

resposta a todos os pedidos e solicitações das escolas, principalmente na altura do confinamento, pois esta 

ferramenta foi fundamental na organização das tarefas no ensino à distância. 
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Moodle Escolas - Esta plataforma é um projeto da SRE que visa disponibilizar a todas as escolas da Região 

Autónoma da Madeira um espaço de aprendizagem dinâmico, interativo e eficaz. Em 2020 foi atualizado 

tanto a nível de versão de software como de recursos de processamento, para dar resposta a todos os 

pedidos e solicitações das escolas, principalmente na altura do confinamento, pois esta ferramenta foi 

fundamental na organização das tarefas no ensino à distância. 

Comunidades SRE - A plataforma comunidades SRE, é um espaço que permite o apoio do trabalho 

colaborativo e em rede, para todos os serviços da SRE. Em 2020 sofreu também uma atualização. 

Avaliar+ - Esta plataforma reveste-se  de grande importância na simplificação e desburocratização dos 

processos administrativos aplicados à gestão da educação, comprovando a necessidade de suportes 

tecnológicos adequados que permitem o fácil manuseamento e a fiabilidade da informação para um correto 

suporte à decisão, para que, quer a escola, quer a SRE, tomem em tempo real a recolha automática dessa 

informação para produzir conhecimento e tomar as melhores decisões educativas. Ao nível da avaliação das 

aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, a SRE dispõe assim, de informação atempada, correta e com a 

granularidade exigida, indispensável não só à tomada de decisão aos vários níveis como igualmente para se 

constituir como o nó essencial de uma rede que liga alunos, professores e encarregados de educação. Esta 

plataforma de apoio às escolas do 1.º ciclo na gestão da avaliação dos períodos/semestres é gerida pela 

DTAIA. 

A dinamização dessa rede, através da promoção da permuta de informação entre os vários agentes 

envolvidos é consubstanciada nas fichas de registo da avaliação dos alunos formalizadas no final de cada 

período letivo. Estas fichas de registo de avaliação das aprendizagens dos alunos do 1.º CEB, reúnem 

informações que permitem consubstanciar um juízo global sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos 

alunos nas diferentes disciplinas/componentes  do currículo e uma avaliação formativa nas áreas e atividades 

de enriquecimento curricular, no final de cada período letivo, entregue ao encarregado de educação do 

aluno, de preferência em reunião presencial, por forma a garantir a partilha de informação e o 

acompanhamento do percurso escolar do aluno.  

Apoio Escolar Online - O projeto AEO visa prestar apoio escolar a todos os alunos da RAM que frequentam 

os 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e o ensino secundário, contribuindo para o seu sucesso educativo. Em 

2020 procedeu-se à criação de novos recursos destinados ao 2.º ciclo e à integração estratégica no projeto 

dos Manuais Digitais.  

Site da Regionalização do Currículo de Educação Musical - Pode ser acedido no site regionalizacao-

educacaoartistica.madeira.gov.pt/. Durante o ano 2020, realizaram-se 11 conferências didáticas nas escolas 

dos 2.º e 3.º CEB e ensino secundário. Estas conferências incidiram na apresentação de temáticas 

relacionadas com o Natal madeirense.  
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Em termos do trabalho de campo, realizaram-se 5 reuniões nas escolas dos 2.º e 3.º CEB e ensino secundário 

com os professores e delegados de educação musical, de forma a aferir a sensibilidade destes perante este 

projeto e sensibilizar para o desenvolvimento mais efetivo do mesmo. Estas reunião são fundamentais pois 

promovem uma maior relação com as direções das escolas e com os professores, fundamental para o sucesso 

do projeto. Do total de escolas participantes no projeto de Regionalização do currículo de Educação Musical, 

92% enviaram as planificações através dos delegados de educação musical destas escolas. Estas planificações 

das atividades são uma base de trabalho na preparação das temáticas das conferências realizadas para e com 

a envolvência dos alunos, este ano pela primeira vez, com a envolvência direta do professor da turma. 

Em termos de trabalho da equipa de apoio à regionalização, tem sido feita a atualização do site, através da 

introdução de novas atividades e recursos, que serão utilizadas em futuras conferências didáticas nas escolas 

da RAM. 

Foram divulgadas pela DRE as 4 publicações previstas: 

Mensageiro do Recorrente - É um jornal online produzido e editado pela DRE, com a colaboração de alunos 

e professores do ensino recorrente, com o objetivo de divulgar os projetos e atividades dinamizadas pelas 

escolas e instituições no domínio do ensino recorrente; sensibilizar a comunidade educativa para a 

problemática da educação de adultos em contexto escolar e promover a utilização das tecnologias de 

informação e comunicação nos jovens e adultos.  

Desde setembro de 2019, o Mensageiro do Recorrente passou a estar disponível online para consulta através 

do site mensageiroebr.com, com a possibilidade de pesquisa, a partir de vários assuntos/temáticas que são 

partilhados regularmente. Esta publicação é atualizada mensalmente e sempre que os docentes enviam 

documentos para serem publicados.   

Folheto informativo “Tecnologias Adaptadas em Educação” - Estes folhetos pretendem divulgar, através de 

correio eletrónico e no portal da DRE, junto dos estabelecimentos de educação e ensino e outros serviços, as 

ajudas técnicas/tecnologias de apoio disponíveis, assim como as ações de sensibilização que podem ser 

realizadas e outras informações na área das tecnologias adaptadas às necessidades de alunos e de outras 

pessoas com necessidades especiais. Em 2020, foram divulgados 9 folhetos informativos, que abordam as 

atividades e eventos realizados ou previstos na área das tecnologias de apoio e software e outros produtos 

de apoio facilitadores da literacia e do sucesso escolar.  

Atendendo ao contexto da pandemia, foram realizados, excecionalmente, 20 folhetos informativos 

“Destaque ALi”, como forma de prestar informações adicionais à comunidade educativa sobre recursos a 

utilizar no ensino à distância. 

E-Books - Leitura Inclusiva - A coleção eBooks - Leitura Inclusiva tem como finalidade a divulgação e 

sensibilização para a importância do acesso universal à leitura. Estes 35 eBooks gratuitos podem ser 

descarregados em multiplataformas e integram versões em formatos alternativos para facilitar o acesso de 

https://mensageiroebr.com/
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alunos e outras pessoas. Em 2020, foram registados 8472 descarregamentos (2093 .pdf e 35 mp3) no portal 

da DRE, 7251 na Google Play e 300 na Apple Store. No total, desde 2014, a coleção atingiu os 37897 

descarregamentos. 

Revista Diversidades - Com a finalidade de divulgar estudos, projetos e boas práticas na área da educação, a 

DRE lançou em 2020, os dois novos números previstos da Revista Diversidades. Esta publicação, que tem sido 

divulgada ao longo dos últimos 17 anos, pretende fomentar o debate científico e profissional, o intercâmbio 

de ideias, assim como difundir as opiniões de especialistas que proporcionem melhorias ao nível das práticas 

educativas e formativas. Paralelamente, pretende informar e divulgar estudos e projetos de investigação-

ação, desencadeando um espaço de comunicação e de debate de ideias oriundas dos diferentes organismos 

da sociedade. O número 56 da Revista Diversidades foi intitulado Cidadania Digital e o número 57, Educação 

de Infância. Estes números contaram com o contributo de diversos colaboradores externos e internos (das 

diversas unidades orgânicas da DRE).   

Esta publicação está disponível para consulta na página web da DRE em: 

https://www.madeira.gov.pt/dre/Estrutura/DRE/Publicações. De forma a auscultar o grau de satisfação com 

esta publicação, foi disponibilizado um questionário na página web da DRE. Através da análise dos 

questionários de 90 respondentes, constatou-se que a média relativa ao grau de satisfação dos leitores é de 

4,42 valores (numa escala de 1 a 5).  

Na era da globalização, as TIC assumem um papel preponderante na divulgação da informação, pelo que, 

deste modo, o portal da DRE (https://www.madeira.gov.pt/dre/) ao disponibilizar no quadro do Sistema 

Educativo Regional, um conjunto de conteúdos que passam por uma série de conceitos base (educação 

especial, educação pré-escolar, ensino básico, ensino secundário, educação de adultos, formação, projetos, 

educação artística, desporto escolar, entre outros) é, sem dúvida, uma mais-valia na divulgação de boas 

práticas na área da educação e da inclusão. Assim sendo, em relação ao indicador número de visitantes do 

portal da DRE, em 2020, registaram-se 60793 visitas, o que permitiu atingir a meta prevista.  

Considerando os atuais constrangimentos financeiros, a DRE encetou um esforço redobrado com vista a 

aumentar a receita pública, verificando-se, assim, uma aposta nas candidaturas de projetos a 

cofinanciamento. Assim sendo, a DRE formalizou e viu aprovadas 4 candidaturas de projetos a 

cofinanciamento através do Fundo Social Europeu (FSE) e 1 candidatura pelo Orçamento Participativo da 

RAM, através do STFP e do STEE, respetivamente, e 2 candidaturas de projetos a cofinanciamento, através 

da DTAIA, sendo a entidade promotora/financiadora a Comissão Europeia. 

Os 7 projetos da DRE cofinanciados em 2020 (quadro 6) foram os seguintes: 

https://www.madeira.gov.pt/dre/Estrutura/DRE/Publicações
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Entidade Promotora/ 
Financiadora 

Programa Projeto Entidade Parceira        
(se aplicável) 

Estado 
(Aprovado /                

Não aprovado) 

Instituto para a 
Qualificação, IP-RAM 

/FSE 

M 1420 - 08 - 4229 - 
FSE - 000002             

C2017/2018 - 
2019/2020 

- Aprovado 

Instituto para a 
Qualificação, IP-RAM 

/FSE 

M 1420 - 08 - 4229 - 
FSE - 000003             

C2018/2019 - 
2020/2021 

- Aprovado 

Instituto para a 
Qualificação, IP-RAM 

/FSE 

M 1420 - 08 - 4229 - 
FSE - 000004      

C2019/2020 - 
2021/2022 

- Aprovado 

Instituto para a 
Qualificação, IP-RAM / 

FSE 

M 1420 - 08 - 4229 - 
FSE - 000005 

C2020/2021 - 
2022/2023 

- Aprovado 

Instituto de 
Desenvolvimento 

Regional 

Orçamento 
Participativo da RAM 

(OPRAM) 

Reconstrução da 
cozinha e tanque 

terapêutico  
(Quinta do Leme) 

Secretaria Regional 
dos Equipamentos 
e Infraestruturas 

(SREI) 

Aprovado8  

Comissão Europeia ERASMUS+ 
RoboLoco 

 (2020-1-NO01-
KA201- 076502) 

NORD University  
(Bodø, Noruega) 

Aprovado 

Comissão Europeia ERASMUS+ 

Knights of the 
European Grail 
(2020-1-DE03-
KA201-077210) 

Goethe-Institut Ev Aprovado 

Quadro 6 | Projetos da DRE cofinanciados em 2020 

 

A candidaturas do projeto do STFP ao FSE, através do Instituto para a Qualificação, IP-RAM, é efetuada na 

plataforma Madeira 14-20. Há uma articulação frequente entre os técnicos do IQ, IP-RAM /FSE e os técnicos 

do STFP responsáveis pela execução do projeto. A execução dos projetos tem uma monitorização e prestação 

de contas regular.  

Em 2020, é ainda de salientar a execução do Projeto Reabilitação da Cozinha, Construção de Tanque 

Terapêutico e dos Balneários do Serviço Técnico de Educação Especial. Esta foi uma candidatura apresentada 

em setembro e aprovada em dezembro de 2019 (a 5.ª mais votada das 25 propostas, com 381 votos), na área 

temática da Inclusão Social e de âmbito supramunicipal, que constitui uma oportunidade para adquirir 

equipamentos e recuperar espaços de extrema importância para o desenvolvimento, a saúde e o bem-estar 

das crianças e jovens do STEE. O concurso público para a obra foi publicado na plataforma acinGov em 

setembro de 2020 e o contrato entre a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas e a 

 

8 Aprovado em 2019 
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Construteam Engenharia, Lda. foi assinado a 27 de novembro de 2020, com um prazo de execução de 120 

dias. O financiamento, no valor contratual de 129.610,38€, foi aplicado de imediato, tendo as obras o seu 

início a 9 de dezembro de 2020 e a entrega da obra (conclusão) prevista para abril de 2021. 

Durante o ano de 2020, foi sendo preparada a operacionalização das obras através de reuniões com a 

empresa selecionada para a construção e seus parceiros, bem como com a equipa da Secretaria Regional do 

Equipamentos e Infraestruturas, responsável pela monitorização do desenvolvimento da obra e fiscalização 

in loco. 

O projeto RoboLoco (2020-1-NO01-KA201- 076502) teve aprovação no segundo semestre de 2020. Devido à 

situação pandémica, o início do plano de trabalhos, previsto para outubro de 2020, foi adiado para janeiro 

de 2021 por decisão da instituição coordenadora do projeto, a Universidade de Bodo. 

O projeto Knights of the European Grail (2020-1-DE03-KA201-077210) também foi aprovado no segundo 

semestre do ano. Apesar da pandemia COVID-19, o plano de trabalhos foi cumprido tal como planeado, em 

formato online. Desenvolveu-se o produto intelectual 1 (criação de conteúdos linguísticos e culturais 

relevantes tanto sobre as línguas como sobre a história e tópicos relacionados das línguas envolvidas no 

projeto) e o produto intelectual 2 (criação de um jogo educativo incluindo elementos de Realidade 

Aumentada e Realidade Virtual/Análise de dados a partir de testes locais e internacionais). Cooperou-se com 

o Centro Europeu de Línguas na criação de conteúdo na língua portuguesa para resumir as normas nacionais 

que descrevem os resultados esperados dos níveis A1 e A2 para o ensino de línguas estrangeiras a nível 

secundário. Iniciou-se a pesquisa de conteúdos históricos e sociais, assim como os procedimentos para a 

criação de minijogos e o processo de escrita de diálogos a implementar no jogo. 
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    OBJETIVO OPERACIONAL 

6. 
Contribuir para o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais 
dos trabalhadores da SRE 

Indicadores de 
desempenho 

Meta 
DRE 

Resultado DRE 

Total Desvios 
Desvios 

(%) DSEPEEBS DSEE DSIFIE DSATE  DSEA DSDE 

1. N.º total de horas de 
formação 

1200 
(tolerância: 120) 

- - 3646 - - - 3646 2326 193,8% 

2. N.º total de formandos 1100 
(tolerância: 110) 

- - 7015 - - - 7015 5805 527,7% 

3. Taxa de horas de 
formação em áreas 
prioritárias (educação 
inclusiva, flexibilidade 
curricular, perfil dos 
alunos, cidadania e 
desenvolvimento e 
aprendizagens essenciais) 

55% 
(tolerância: 3%) 

- - 94,8% -  - - 94,8% 36,9% 67,1% 

4. Grau de satisfação dos 
formandos 

4 
(tolerância: 0,2) 

- - 4,66 - - - 4,66 0,46 11,5% 

 
 » Avaliação do Objetivo: 

 

No âmbito das suas atribuições, a DRE coordena e promove a formação do pessoal docente e não docente 

da SRE, concebendo e implementando o plano anual de formação para os seus colaboradores, em articulação 

com os serviços da SRE, escolas e outras entidades vocacionadas para o efeito.  

O número total de horas de formação promovido pela DRE em 2020 atingiu as 3646 horas, superando em 

cerca de 194% a meta prevista que era de 1200 horas. No cômputo das 3646 horas de formação realizada, 

foram consideradas todas as ações de formação, cursos e oficinas, bem como a formação designada por 

modular, de duração variável e mais curta e que possibilita aos formandos a conjugação, à sua escolha, de 

temas e de conteúdos, de acordo com os seus objetivos e necessidades, em torno de uma determinada área 

do saber ou de prática, bem como encontros informais de acompanhamento à implementação das OCEPE e 

de reflexão e debate sobre as práticas pedagógicas e os desafios do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória e da Educação Inclusiva, Aprendizagens Essenciais, Autonomia e Flexibilidade Curricular, quer 

destinadas a docentes, quer a técnicos superiores, quer a dirigentes da SRE. Foram ainda incluídas as ações 

de formação realizadas em parceria com outros departamentos da SRE, de que são exemplo ações como a 

Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos e outras decorrentes de áreas de interesse e de projetos 

da iniciativa de diversas unidades orgânicas e equipas de trabalho da DRE.  
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O ano de 2020 foi um ano muito importante para a divulgação e implementação da dimensão da Inclusão 

em todos os contextos educativos e essa foi uma das vertentes do trabalho desenvolvida pela DRE, que todos 

os formadores se apropriassem dos princípios e linguagem próprios da Inclusão e que os integrassem de 

forma transversal e permanente na sua atividade.  

Além de um conjunto significativo de ações de formação, nomeadamente oficinas, que versaram sobre 

diferenciação pedagógica, desenho universal da aprendizagem, fatores neurológicos na aprendizagem, entre 

muitos outros, realizaram-se 181 horas de formação no âmbito da Educação Especial para docentes, com 

120 formandos; 25 horas de formação para Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais, com 14 

formandos de escolas dos diferentes concelhos da RAM; uma formação de 3 horas e 30 minutos para 

Técnicos superiores, Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica, abrangendo 30 formandos; 33 horas de 

formação destinada a 42 Docentes e Técnicos Superiores e Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica. 

Importará ainda, dar o devido destaque ao trabalho desenvolvido ao nível das Tecnologias e Manuais Digitais. 

Enquadrado no Plano Estratégico para a Inovação Educacional da SRE, os primeiros cursos foram concebidos 

ainda em 2019, conjuntamente com a equipa dos Ambientes Inovadores de Aprendizagem (AIA), na 

sequência de um trabalho prévio de contactos com entidades e docentes que tinham alguma experiência de 

utilização de tabletes e recursos digitais em contextos de aprendizagem e ensino, embora não de forma 

intensiva como a SRE decidiu implementar. O principal objetivo foi dotar os professores das competências 

necessárias para explorar os e-manuais e recursos educativos digitais, bem como as ferramentas de 

acompanhamento e monitorização das aprendizagens, disponibilizadas na plataforma Escola Virtual, 

apoiando os professores na implementação de estratégias ativas e de novos modelos de ensino-

aprendizagem, orientados para o aluno do século XXI, sem perder de vista os princípios orientadores do 

currículo, da inclusão e da equidade. A dimensão digital na melhor expressão das suas múltiplas 

potencialidades, como instrumento facilitador e promotores de novas práticas pedagógicas e potenciadoras 

de uma participação ativa do aluno na construção do conhecimento. 

Em 2020, realizaram-se especificamente nesta área, 132 horas de formação que envolveram 364 professores, 

incluindo formadores e coordenadores de projeto nas escolas e, naturalmente, os professores dos alunos do 

5º ano de escolaridade, envolvidos no Projeto Manuais Digitais. 

A DRE disponibilizou, também, ao longo do ano, outras atividades formativas de particular interesse para os 

docentes do 5.º ano de escolaridade, que contribuíam para a implementação e implantação do Projeto dos 

Manuais Escolares Digitais, na medida em que promoviam a aplicação de recursos digitais e o 

desenvolvimento de instrumentos e metodologias ativas, propiciadoras da diferenciação pedagógica, da 

flexibilidade curricular e da inclusão, convergentes para a mesma finalidade - a promoção do sucesso dos 

alunos.  
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Outras ações geridas pela DFC, mas decorrentes de parceria com outros serviços da DRE, como a equipa dos 

AIA do mundo das TIC, de que se dão os seguintes exemplos: Aprender e Ensinar em Ambientes Educativos 

Digitais, Inovar as TIC na RAM, Ciências da Computação no 1.º ciclo do ensino básico, LEGO ® Education 

Academy, WeDo 2.0 - Introdução, Tecnologias de Apoio e Software Educativo para a Construção de 

Conteúdos Acessíveis, Produção Cinematográfica na Escola - Iniciação, Técnicas de cinema de animação em 

contexto escolar, Iniciação à Produção Audiovisual na Escola, Iniciação à Edição de Vídeo em Contexto 

Escolar, o conjunto das atividades resultou num total de 209 horas de formação e 217 formandos. 

Refira-se ainda que a oferta formativa da SRE, através da DRE, tem dado particular atenção às modalidades 

de formação que se desenrolam num intervalo de tempo considerável e que pressupõem um grande 

envolvimento dos formandos na atividade formativa, designadamente, através de uma participação ativa e 

reflexiva nas diversas atividades que lhes são propostas, de aplicação nos seus contextos de trabalho e 

submetendo-se, em regra, a uma avaliação individual mais circunstanciada, eventualmente, mais rigorosa, 

mas também mais consequente para os docentes aprendentes. 

O grande desafio em 2020 foi justamente a situação pandémica que vivemos, com a imposição de uma 

quarentena que encerrou as escolas por um longo período, mobilizando as comunidades para as melhores 

soluções no sentido de mitigar as perdas esperadas para as crianças e jovens, de um modo geral. Em todo o 

mundo, as escolas transferiram-se para os domicílios das famílias e os professores viram-se compelidos a 

iniciarem uma transição abrupta para o mundo digital.  

A DRE procurou socorrer-se dos formadores mais familiarizados com as tecnologias e procurou dar a melhor 

resposta possível no mais curto espaço de tempo. Em meados de abril tiveram início os primeiros módulos 

de formação e, até julho seguinte, foram organizadas e realizadas, em parceria com a equipa dos AIA e com 

a MS Microsoft, 179 horas de formações curtas que envolveram 3435 formandos que procuraram a formação 

de uma forma massiva e absolutamente imprevisível, não fora a situação de ensino remoto de emergência 

então estabelecida. 

Foi estabelecida ainda uma parceria com a Universidade Aberta que promoveu um Mooc sobre Ensino à 

Distância que foi concluído com sucesso por cerca de 200 docentes, merecendo também a devida referência. 

Este contexto justifica os 7015 formandos docentes que procuraram formações promovidas pela DRE, 

atingindo um número inesperado e que foi muito além da meta inicialmente proposta. 

Continuou, em 2020, a verificar-se um desvio do interesse das áreas prioritárias tradicionais para outras do 

domínio das ciências da educação, e em que a gestão do currículo em si, nomeadamente, no que diz respeito 

à Autonomia e Flexibilidade Curricular, ao Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, Aprendizagens 

Essenciais e Educação Inclusiva, as metodologias, as estratégias e as práticas ganharam um novo fôlego e um 
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novo protagonismo no planeamento das atividades a desenvolver.  O mesmo se poderá dizer da dimensão 

das tecnologias na educação que assistiu este ano a um desenvolvimento exponencial, decorrente, sem 

dúvida, do Plano Estratégico do Governo Regional, mas alavancado nas escolas, pela epidemia e pelo ensino 

remoto de emergência. 

Como se tem referido, a par de uma mudança de paradigma que se insinua desde há algum tempo, a que a 

DRE tem sido sensível e à qual procura dar alguma visibilidade e perspetivas de operacionalização, a 

frequência da formação depende essencialmente da vontade de participação dos seus destinatários. 

Depende, também, da capacidade de mobilização das estruturas de gestão superior e intermédia das escolas, 

da sua visão de conjunto e do reconhecimento, por parte desses gestores, da importância do 

desenvolvimento profissional e pessoal dos seus colaboradores, da consciencialização de que a atualização 

científico-pedagógica dos docentes tem impacto na qualidade da escola, potenciando a mudança que se 

impõe e conferindo-lhe identidade, apontando caminhos que urge conhecer, para decidir bem, em 

consciência e com ética.  

Acresce ainda o interesse revelado pela formação modular e que garante um espaço de liberdade de escolha 

aos participantes, sem obrigatoriedade de certificação formal, mas sem, no entanto, impedir a possibilidade, 

a quem o deseje, de obter a validação da formação realizada, desde que cumpra os requisitos da assiduidade 

e da avaliação individual, relativamente a um conjunto coerente dos módulos oferecidos, no âmbito de 

determinada área de saber ou de prática.   

A DRE tem vindo a investir, de há muito, no âmbito da sua oferta formativa, em áreas de conhecimento 

específicas como sejam as artes e o desporto, com planos de formação específicos propostos pelas respetivas 

Direções de Serviços. Outra área de igual relevância foi a da dimensão de cidadania e desenvolvimento e 

formação pessoal e social, pelo impacto positivo que poderá ter no aumento da capacidade de trabalho em 

comum, colaborativo e cooperativo, tão adequado a uma escola que se procura num novo paradigma de 

equidade, de inclusão e de justiça, de qualidade.  

Em síntese, a DRE apostou numa oferta formativa em temáticas como o Desenvolvimento Curricular e 

Avaliação das Aprendizagens, Educação para a Saúde, Bem-estar e Cidadania, Educação Especial, 

Desenvolvimento Pessoal, Social, Deontológico e Inteligência Emocional, transversais e aglutinadoras, que 

veem a escola, o professor e o aluno como um todo, numa escola mais justa, de todos e para todos, e que 

concorrem para a concretização do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Assim, apurou-se 

o valor 94,88% correspondente à taxa de formação em áreas prioritárias, tendo-se superado a meta prevista 

em 67,1%. 
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VII. Opções de Gestão do Desempenho 
 

7.1. Gestão de Recursos Humanos 

A 31 de dezembro de 2020, a DRE contava com 491 efetivos: 357 do sexo feminino (72,7%) e 134 do sexo masculino (27,3%).   

Grupo Profissional Dirigentes 
Pessoal 
Docente 

Técnicos 
Superiores 

Técnicos de 
Diagnóstico e 
Terapêutica 

Técnicos de 
Informática 

Coordenadores 
Técnicos 

Assistentes 
Técnicos 

Assistentes 
Operacionais 

Carreiras 
Subsistentes 

Total 

Nomeação 

M 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

F 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23 

T 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 

Contrato de 
Trabalho  

a Termo Resolutivo 

M 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 

F 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

T 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 

Contrato de 
Trabalho por 

Tempo 
Indeterminado 

M 0 2 30 7 0 1 16 37 1 94 

F 1 11 79 28 0 4 73 38 2 236 

T 1 13 109 35 0 5 89 75 3 330 

Requisição e 
Destacamento 

M 0 23 1 0 1 0 0 0 0 25 

F 0 57 7 0 0 1 0 1 0 66 

T 0 80 8 0 1 1 0 1 0 91 

Outros 
(Programas de 

Emprego 
do IEM, IP-RAM) 

M 0 0 2 0 1 0 0 1 0 4 

F 0 0 13 2 0 0 9 5 0 29 

T 0 0 15 2 1 0 9 6 0 33 

Total de Efetivos 

M 7 29 33 7 2 1 16 38 1 134 

F 24 71 99 30 0 5 82 44 2 357 

T 31 100 132 37 2 6 98 82 3 491 

Tabela 13 | Recursos humanos da DRE 
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7.2. Gestão de Recursos Financeiros 

No ano de 2020, a execução detalhada dos recursos financeiros foi a apresentada nas tabelas seguintes: 

» Despesas com Pessoal 

 

Classificação 
Económica 

Rubricas 
Orçamento 
retificado 

Despesa 
processada 

Taxa de 
execução 

01 01  Pessoal dos quadros 9 476 832,00 € 9 435 635,89 € 99,57% 

01 02  Abonos variáveis ou eventuais 95 182,00 € 95 180,00 € 100,00% 

01 03  Segurança Social 2 205 279,00 € 2 196 297,14 € 99,59% 

04 08 Estágios profissionais 59 030,00 € 46 231,16 € 78,32% 

     
 Total 11 836 323,00 € 11 773 344,19 € 99,47% 

Tabela 14 | Taxa de execução do orçamento de funcionamento (despesas com pessoal) 

 

» Outras Despesas de Funcionamento 
 

Classificação 
Económica 

Rubricas 
Orçamento 
retificado 

Despesa 
processada 

Taxa de 
execução 

02 01 Aquisição de bens 136 292,00 € 36 402,56 € 26,71% 

02 02 Aquisição de serviços 388 647,00 € 164 530,92 € 42,33% 

03 05 Outros juros 0,00 € 0,00 € 0,00% 

04 07 
Transferências para 

instituições sem fins lucrativos 
20 000,00 € 20 000,00 € 100% 

04 08 Outras 0,00 € 0,00 € 0,00% 

07 01 Bens de capital 194 398,00 € 56 018,18 € 28,82% 

      

 Total 739 337,00 € 276 951,66 € 37,46% 

Tabela 15 | Taxa de execução do orçamento de funcionamento (outras despesas) 
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» Investimentos do PIDDAR 
 

Classificação 
Económica 

Rubricas 
Orçamento 
retificado 9 

Despesa 
processada 

Taxa de 
execução 

52321 Erasmus + 147 818,00 € 8 337,74 € 5,64% 

50483 
Tecnologias educativas digitais 
e apoio escolar online  

0,00 € 0,00 € 0% 

51717 
Formação contínua de pessoal 
docente e não docente 

24 617,00 € 20 907,97 € 84,93% 

50543 
Formação profissional e 
certificação de pessoas com 
deficiências e incapacidades 

58 451,00 € 39 999,08 € 68,43% 

     

 Total 230 886,00 € 69 244,79 € 29,99% 

Tabela 16 | Taxa de execução do Programa de Investimentos  

e Despesas de Desenvolvimento da Administração da RAM (PIDDAR) 

 

 

Devido aos constrangimentos inerentes à pandemia de COVID-19, nomeadamente o encerramento ou 

redução ao mínimo dos serviços e a utilização dos orçamentos inicialmente previstos para despesas para a 

aquisição de equipamentos de proteção individual, a execução orçamental situou-se muito abaixo do 

previsto, exceto no que respeita às despesas com pessoal. Daí que a execução das despesas com bens e 

serviços (outras despesas de funcionamento), bem como as despesas do orçamento PIDDAR tenham, apenas, 

um grau de execução de 37,46% e 29,99%, respetivamente. 

 

 

9 Alguns valores das dotações iniciais foram retificados relativamente aos dados fornecidos no Plano Anual de Atividades 2020. 
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VIII. Apreciação Final 

 
A adoção de uma visão global, integral e sistémica, associada à definição de princípios, linhas referenciais 

orientadoras, consubstanciados em atividades e práticas, foi claramente estabelecida no planeamento 

estratégico do ano 2020, quer no que se refere à estrutura do QUAR, quer no Plano Anual de Atividades.  

Numa abordagem crítica e reflexiva, apresenta-se o balanço das ações e atividades desenvolvidas pela DRE 

ao longo do ano de 2020. O conteúdo deste documento expressa as potencialidades da monitorização e da 

avaliação contínua dos diferentes objetivos definidos e evidencia os contextos da sua realização. A análise 

reflexiva e a constante autoavaliação permitem identificar as eventuais diferenças entre os resultados 

esperados e os resultados alcançados e, em função destes dados, redefinir prioridades e reorientar 

estratégias, objetivos e ações.  

Este balanço tem, porém, de ser enquadrado e compreendido à luz do contexto especial e extraordinário da 

situação pandémica da doença da COVID-19 que vivemos ao longo do ano 2020, com a imposição de uma 

quarentena que encerrou, nomeadamente, as escolas por um longo período, o que colocou desafios 

verdadeiramente “inesperados” a todos os serviços que procuraram, dentro das suas possibilidades, 

mobilizar as melhores soluções no sentido de mitigar, quer os efeitos desta doença, quer os efeitos as 

consequências e implicações, do ponto de vista da aprendizagem, para as crianças e os alunos. 

De acordo com os resultados apresentados, podemos concluir que, quer do ponto de vista quantitativo, quer 

do ponto de vista qualitativo, a maioria dos objetivos que a DRE se propôs realizar ao longo do ano de 2020 

foi cumprida, o que significa que as principais medidas de política educativa definidas para esse ano foram 

concretizadas. Assim, a DRE conseguiu, em 2020, um nível de desempenho satisfatório, o que permitiu a 

realização da sua missão e visão.  

Nesta senda, apesar de toda a situação de incerteza, agravada pela realidade da pandemia da doença da 

COVID-19, a DRE atuou, de forma empenhada e proativa no cumprimento da sua missão, em articulação com 

o Programa do Governo Regional 2019-2023 e do Plano de Desenvolvimento Económico e Social da Região 

Autónoma da Madeira para 2030.  

É de destacar que os objetivos do parâmetro eficácia foram atingidos (sendo que apenas um foi parcialmente 

atingido) e que os objetivos dos parâmetros eficiência e qualidade foram superados, o que assume uma 

importância estrutural na ação estratégica desta organização.  

  


