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Introdução
A relação de proximidade que se vai estabelecendo naturalmente entre a população e a
administração local e as sucessivas transferências de competências para os Municípios,
nomeadamente no que concerne à educação, fazem com que estes se constituam como veículos
privilegiados na participação nos sistemas educativos locais.
No município da Ribeira Grande, o Plano Diretor Municipal (PDM) reforçou a necessidade de
programação das redes de equipamentos coletivos, onde se enquadram os equipamentos educativos,
tendo em consideração o crescimento urbanístico e o desenvolvimento pretendidos não só para o
território, mas também para a comunidade local.
No que respeita aos equipamentos educativos, a Carta Educativa assume-se como um instrumento de
planeamento e ordenamento prospetivo deliberado por lei, dos edifícios, equipamentos e recursos
educativos do município, visando a sua melhor utilização, tendo em conta o desenvolvimento
demográfico e socioeconómico de cada autarquia.
Neste sentido, a Carta Educativa não deve ser encarada como um documento concluído, mas antes
como um projeto, fundamental e em constante evolução, de intervenção de planeamento e
ordenamento da Rede Educativa inserida no contexto do concelho da Ribeira Grande. A Carta
Educativa deve ser permanentemente avaliada e atualizada nos planos normativos e da gestão
administrativa e operacional.
Partindo do pressuposto que a Escola é o centro privilegiado das políticas educativas, a Carta
Educativa apresenta-se como uma estratégia de intervenção da política educativa, tanto ao nível
central como local, que consequentemente se vai refletir no planeamento da Rede Educativa.
Neste contexto, a identificação da escola com o edifício per si, é uma noção redutora da problemática
que existe em torno da Rede Educativa.
A escola assume, hoje, um conjunto de responsabilidades que vai muito além da noção limitada de
instituição de ensino tradicional. A escola tem vindo a recuperar um lugar central no sistema social e
um papel decisivo para a formação dos jovens para a cidadania.
O planeamento da rede educativa implica uma visão integrada e integradora da escola quer no plano
interno da organização, como no plano da gestão de recursos e práticas e das relações com a
comunidade.
Assim, e em jeito de resumo, as propostas apresentadas neste documento basearam-se nas seguintes
premissas:
 Uma conceção da escola integrada no espaço de recursos educativos diferenciados;
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 Uma visão prospetiva da realidade, planeada num cenário de evolução construído a partir de
análises globais e qualitativas;
A criação de uma escola-organização, em articulação com outras unidades de educação e formação,
centros de recursos e outros apoios diversificados, levou a uma evolução do conceito de Carta Escolar
para um conceito mais abrangente de Carta Educativa, que incluiu os Equipamentos Educativos e
todos os equipamentos sociais e coletivos que estão ligados à educação e formação ao longo da vida.
A Carta Educativa prevê uma análise das condições de funcionamento do atual sistema educativo e
disfunções existentes. Este diagnóstico será aqui apresentado e baseou-se num conjunto de
indicadores imprescindíveis para a compreensão da comunidade onde a Escola se insere e para o
conhecimento do meio social circundante.
Assim, foram abordados fatores geográficos, demográficos e socioeconómicos.
A presente Carta Educativa tem como objetivo conhecer o contexto, as necessidades e as carências do
sistema educativo do concelho. Assim, a análise da demografia escolar do concelho assume uma
importância extrema naquilo que respeita ao planeamento da Rede Educativa, pois o sistema
educativo é, também o reflexo dos fenómenos demográficos.
Os aspetos relacionados com a demografia são de grande importância, pois analisar as tendências do
crescimento, estagnação e diminuição da população torna-se imprescindível para o planeamento das
necessidades educativas futuras.
Para proceder à caracterização do sistema educativo, o método utilizado para recolha de dados
relativos à Rede Educativa consistiu na aplicação de “Fichas de Caracterização” dos estabelecimentos
de ensino. Os dados recolhidos foram informatizados numa base de dados para a respetiva análise
gráfico-estatística.
O período de análise a que se reportam os dados utilizados no diagnóstico do sistema educativo,
respeita ao período de cinco anos letivos, compreendidos entre 2010/2011 e 2015/2016.
Por “rede pública”, entende-se o conjunto de equipamentos educativos cuja responsabilidade é do
município (estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico), bem como os
que são da responsabilidade do Ministério da Educação/ Secretaria Regional da Educação
(estabelecimentos 2º e 3º ciclos do ensino básico, e ensino secundário). As fontes de informação
foram os Conselhos Executivos do concelho da Ribeira Grande, estabelecimentos de ensino e outros
serviços, nomeadamente o Instituto Nacional de Estatística.
A análise/caracterização socioeconómica e demográfica foi elaborada com base no documento da
revisão do PDM, porém sofreu algumas alterações, pois os resultados constantes nesse documento
eram ainda provisórios.

CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA GRANDE |5|

RIBEIRA GRANDE 2016

1. Enquadramento Legislativo
A presente Carta Educativa baseou-se nos princípios definidos nos termos do n.º 1 do art.º 17.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 27/2005/A, de 10 de novembro.

1.1. Carta Educativa
De acordo com o art.º 17 do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2005/A, de 10 de novembro, a
elaboração da carta educativa é da competência da câmara municipal e é aprovada pela Assembleia
Municipal respetiva, após discussão e parecer do Conselho Municipal de Educação.
As autarquias devem, assim, ser responsáveis por elaborar a carta educativa. Esta deve ser encarada
como um instrumento prático de planeamento, que tem em vista a racionalização e o
redimensionamento do parque de recursos físicos existentes e o cumprimento dos objetivos descritos
na Lei de Bases do Sistema Educativo, e das normas daí derivadas, nomeadamente:
 Antever e criar uma resposta adequada às necessidades (resultantes da evolução da politica
educativa e das oscilações da procura da educação) de redimensionamento da rede escolar,
rentabilizando, sempre que possível, o parque escolar existente;
 Trabalhar no sentido de promover o esbatimento das disparidades inter-regionais e
intrarregionais, desenvolvendo a igualdade do acesso ao ensino, através da adequação da rede
educativa às características regionais e locais;
 Conduzir a expansão do sistema educativo num determinado território em função do
desenvolvimento económico e sociocultural;
 Tomar decisões relativas à construção de novos empreendimentos, ao encerramento de escolas e
à reconversão ou adaptação do parque escolar, otimizando a funcionalidade da rede existente e a
respetiva expansão;
 Definir prioridades;
 Otimizar a utilização dos recursos consagrados à educação;
 Evitar ruturas e desadequações da rede educativa à dinâmica social e ao desenvolvimento
urbanístico.
Cabe à Câmara Municipal da Ribeira Grande o planeamento e elaboração de uma Carta Educativa
consistente, mas que permita simultaneamente adaptações, sempre que estas se justifiquem.
A Carta Educativa deve ser partilhada com a Administração Educativa Regional, com os diversos
parceiros educativos e representantes da comunidade educativa.
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Definição de Carta Educativa
A Carta Educativa é descrita no art.º 3, do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2005/A, de 10 de
novembro, como um “instrumento de planeamento e ordenamento prospetivo de edifícios e
equipamentos educativos de responsabilidade municipal, organizada de acordo com as ofertas de
educação e formação que seja necessário satisfazer, tendo em vista a melhor utilização dos recursos
educativos, no quadro do desenvolvimento demográfico e socioeconómico de cada município”.

Objetivos da Carta Educativa
Considerando o art.º14, do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2005/A, de 10 de novembro, a Carta
Educativa deve assegurar a adequação da rede de estabelecimentos de educação pré-escolar e do
ensino básico de modo a que, em cada momento, as ofertas educativas disponíveis a nível municipal
correspondam à procura efetiva que ao mesmo nível se manifestar.
Importa referir que a Carta Educativa deve refletir, do ponto de vista municipal, o processo de
ordenamento da rede regional de oferta de educação e formação, de modo a assegurar a
racionalização/complementaridade destas ofertas e o desenvolvimento qualitativo das mesmas, num
contexto de descentralização administrativa.
Assim sendo, a Carta Educativa deve:
a) Promover o desenvolvimento do processo de agrupamento de escolas, com vista à criação de
condições mais favoráveis ao desenvolvimento de centros de excelência e de competências
educativas, bem como as condições para a gestão eficiente e eficaz dos recursos educativos
disponíveis;
b) Incluir uma análise prospetiva, fixando objetivos de ordenamento progressivo, a médio e longo
prazos;
c) Garantir a coerência da rede educativa com a política urbana do município e a articulação com a
rede educativa do ensino secundário, tendo em conta as infraestruturas existentes e as constantes
dos instrumentos regionais de planeamento, incluindo a Carta Escolar.

Objeto
O Decreto Legislativo Regional n.º 27/2005/A, de 10 de novembro, o art.º 15 refere que “a carta
educativa tem por objeto a identificação, a nível municipal, dos edifícios e equipamentos educativos,
respetiva localização geográfica, bem como das ofertas educativas da educação pré-escolar e do
ensino básico, incluindo as suas modalidades especiais de educação, e da educação extraescolar. A
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carta educativa incide sobre os estabelecimentos de educação pré-escolar e do ensino básico das
redes pública, privada, cooperativa e solidária.”

Conteúdo
Com base no art.º 16 do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2005/A, de 10 de novembro, a Carta
Educativa deve incluir uma caracterização sucinta da localização e a organização espacial dos edifícios
e equipamentos educativos, o diagnóstico, as projeções demográficas e uma proposta de intervenção,
relativamente à rede pública.
A carta educativa é instruída com o relatório que indique as principais medidas adotadas e sua
justificação.

Elaboração
O art.º 17 atribui à câmara municipal a competência de elaboração da Carta Educativa.
À administração regional autónoma cabe, através do departamento competente em matéria de
educação, prestar o apoio técnico necessário à elaboração da carta educativa e disponibilizar toda a
informação que se mostre necessária e não seja da competência da autarquia.
A carta educativa está sujeita a aprovação governamental, mediante parecer prévio vinculativo do
departamento da administração regional autónoma competente em matéria de educação.
Os municípios podem articular entre si, nomeadamente através das respetivas associações, e com a
administração regional autónoma, o desenvolvimento de instrumentos de planeamento e
ordenamento da rede educativa de nível supramunicipal.
Na elaboração da carta educativa, as câmaras municipais e o departamento da administração regional
autónoma competente em matéria de educação devem articular estreitamente as suas intervenções,
para garantir os princípios, os objetivos e os parâmetros técnicos decretados no presente diploma,
quanto ao ordenamento da rede educativa, bem como à eficácia dos programas e projetos
supramunicipais ou de interesse supramunicipal.

Revisão
O art.º 18 refere que as câmaras municipais devem avaliar, obrigatoriamente, de cinco em cinco anos,
a necessidade de revisão da carta educativa, sem prejuízo do regime de revisão dos instrumentos de
planeamento territorial. Além disso, a revisão das cartas educativas é obrigatória sempre que a rede
educativa municipal fique desconforme com os princípios, objetivos e parâmetros técnicos de
ordenamento da rede educativa regional, devendo o processo de revisão ser iniciado a solicitação do
Governo Regional ou das câmaras municipais.
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No que concerne à revisão da Carta Educativa, são aplicáveis os procedimentos previstos para a
respetiva aprovação.

Efeitos
De acordo com o art.º 19 do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2005/A, de 10 de novembro, a Carta
Educativa, depois de aprovada e ratificada, constitui um instrumento de orientação da gestão do
sistema educativo, sendo responsabilidade da autarquia a concretização dos investimentos nas infra
estruturas escolares ali previstas que, legalmente, sejam da sua competência, sem prejuízo do
cofinanciamento comunitário e regional a que haja lugar nos termos legais e regulamentares
aplicáveis.

Metodologia
A Carta Educativa recai sobre diferentes níveis de ensino, nomeadamente a educação pré-escolar, o
ensino básico (1º, 2º e 3º ciclos) e o ensino secundário, da rede pública e da rede
particular/cooperativa e de solidariedade social.
A elaboração da Carta Educativa desenrolou-se em duas fases.
Na primeira fase procedeu-se à análise da realidade socioeducativa, cujo objetivo é a servir de
fundamentação e molde à elaboração do diagnóstico. A segunda fase será elaborada com base nas
conclusões do diagnóstico, é constituída pela elaboração da proposta de reordenamento da rede
educativa.
Na primeira fase procedeu-se ao levantamento exaustivo dos recursos existentes, analisando a sua
capacidade e potencialidades de resposta, numa visão prospetiva da realidade educativa.
Assim, a análise e diagnóstico foram realizados com base nas seguintes variáveis:
 Evolução da frequência e procura, taxa de retenção escolar, evolução da oferta, e ação social
escolar, etc.;
Como já foi referido anteriormente, o período de análise a que se reportam os dados utilizados na
caracterização do sistema educativo abrange os anos letivos de 2010/11 a 2015/16. Os dados foram
organizados de modo a permitirem a comparação de diferentes anos letivos. Os dados relativos à
Rede Pública (no período acima referido) foram fornecidos pelos Conselhos Executivos das escolas do
concelho da Ribeira Grande, junto dos responsáveis por cada estabelecimento, possibilitando assim
uma melhor aproximação à realidade.
Após a elaboração do diagnóstico da realidade existente, quantificada a população escolar, e de
acordo com os objetivos determinados pela política educativa e de formação assumidos pelo
município, serão formuladas algumas propostas para reordenamento da rede educativa.
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As propostas de reordenamento serão elaboradas com base no cenário apresentado, e recairão:
 Sobre o parque existente, através de propostas de melhoria, alteração de tipologia ou desativação;
 Sobre a realidade educativa futura, através de propostas de novos equipamentos a criar definindo
quer a tipologia quer a localização.
Por fim, procedeu-se à enumeração dos investimentos previstos para cada estabelecimento de
ensino, como o intuito de orientar as intervenções propostas.

II. Caraterização do Concelho da Ribeira Grande
1. Localização e Inserção Regional
O arquipélago dos Açores é constituído por nove ilhas do arquipélago. As diferentes ilhas apresentam
dimensões de áreas bastante diferentes.
Segue abaixo, em representação gráfica, as áreas geográficas das ilhas que constituem a Região
Autónoma dos Açores.

Região Autónoma dos Açores
3% 1%
6%

4%
32%

7%
11%

17%

São Miguel

Pico

Terceira

19%

S. Jorge

Faial

Flores

S. Maria

Graciosa

Corvo

Gráfico 1. Áreas geográficas da Região Autónoma dos Açores

A ilha de São Miguel encontra-se dividida em seis concelhos, nomeadamente no concelho de Ponta
Delgada, Ribeira Grande, Lagoa, Vila de Franca, Povoação e Nordeste.
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Ilustração 1. Ilha de São Miguel e freguesias do concelho da Ribeira Grande

O município da Ribeira Grande (http://cm-ribeiragrande.pt/) localiza-se na Região Autónoma dos
Açores (R.A.A.) está situado na ilha de S. Miguel.
O concelho da Ribeira Grande tem a circundá-lo o Oceano Atlântico, a norte, o Concelho de Nordeste
a leste, Povoação a sueste, Vila Franca do Campo e Lagoa a sul e Ponta Delgada a sudoeste e a oeste.
O Concelho da Ribeira Grande é o mais plano de toda a ilha, abrangendo 179,5 km2 e 14 freguesias.
No que concerne ao clima, este é, como em todo o arquipélago, ameno e temperado marítimo. A
localização do Concelho na costa norte da ilha apresenta um clima mais seco e por vezes mais fresco
que o da costa sul. A temperatura média anual ronda os 17ºC, sendo que o mês de Fevereiro é
considerado o mais frio (13,6ºC) e o de Agosto o mais quente (21,8ºC).
A cidade da Ribeira Grande deve o seu nome à ribeira que a atravessa. O Concelho da Ribeira Grande
tem a sua sede na Cidade com o mesmo nome, constituída pelas freguesias da Matriz, Conceição,
Ribeirinha, Ribeira Seca e Santa Bárbara. Para além destas o município abrange as freguesias de
Calhetas, Pico da Pedra, Rabo de Peixe (com a categoria de Vila), Porto Formoso, São Brás, Maia,
Lomba da Maia, Fenais d’Ajuda e Lomba de São Pedro.
De acordo com os Censos 2011, o concelho da Ribeira Grande contabilizava um total de 32112
habitantes, o que corresponde a cerca de 23% do universo de habitantes da ilha de São Miguel
(137856 habitantes) e a cerca de 13% da população da Região Autónoma dos Açores (246772
habitantes).
Do ponto de vista económico e financeiro, o concelho da Ribeira Grande continua a ser um polo
dinamizador, assumindo-se como o segundo concelho dos Açores que mais contribui para a economia
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regional. Entre as principais atividades económicas do concelho encontramos os serviços públicos e
administrativos, a indústria de transformação, a pecuária, a agricultura, a pesca e a construção civil.

2. Perfil socioeconómico do concelho da Ribeira Grande
O concelho da Ribeira Grande apresenta, de acordo com os censos de 2011, uma taxa de atividade de
44,44%, valor bastante aproximado do valor registado na Região Autónoma do Açores (46,57%).

Local de residência
Ribeira Grande
Calhetas
Fenais da Ajuda
Lomba da Maia
Lomba de São Pedro
Maia
Pico da Pedra
Porto Formoso
Rabo de Peixe
Ribeira Grande (Conceição)
Ribeira Grande (Matriz)
Ribeira Seca
Ribeirinha
Santa Bárbara
São Brás

População
ativa (N.º)
(2001)
N.º
10876
336
388
409
125
644
1090
445
2647
725
1422
1026
827
532
260

Taxa de
atividade
(2001)
38,21
43,08
30,58
34,84
40,45
33,88
44,93
35,12
35,74
40,35
40,03
40,24
38,94
41,86
40,94

População
ativa (N.º)
(2011)
N.º
14272
495
396
503
117
821
1462
522
3641
1296
1794
1345
1012
609
259

Taxa de
atividade
(2011)
44,44
50,10
35,01
43,66
41,20
43,21
50,26
41,26
41,07
53,44
45,21
45,59
43,08
47,76
39,85

Quadro 1. População ativa e taxa de atividade em 2001 e 2011
Fonte: INE, Censos de 2001; Censos 2011

No intervalo entre 2001 e 2011, o concelho conheceu, porém, uma dinâmica de crescimento
significativa, passando de 38,21% para os 44,44%.
De um modo geral, os valores relativos à taxa de atividade subiram em todas as freguesias, à exceção
da freguesia de São Brás.
Fazendo uma análise mais pormenorizada ao nível de freguesia, podemos constatar que as freguesias
com valores percentuais de população ativa mais elevados são as freguesias da Conceição (53,44%),o
Pico da Pedra (50.26%) e as Calhetas (50.10%). Por outro lado, ainda que tenha havido um acréscimo
face aos resultados apresentados nos Censos 2001, a freguesia que apresentou uma taxa de atividade
mais baixa foi a freguesia de Fenais da Ajuda (39.85%).
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No concelho da Ribeira Grande, o setor terciário é, à semelhança do que acontece nos restantes
concelhos da ilha de São Miguel, aquele que tem maior peso a nível económico.

3. Caraterização demográfica
3.1. População residente
A cidade da Ribeira Grande representa quase 40% (39.54%) da população residente no concelho.
O quadro que se segue apresenta os valores referentes à população no concelho da Ribeira Grande
nos anos de 2001 e 2011, a variação populacional entre 2001 e 2011 e a densidade populacional no
ano de 2011.
Local de residência (à data
dos Censos 2011)
Ribeira Grande
Calhetas
Fenais da Ajuda
Lomba da Maia
Lomba de São Pedro
Maia
Pico da Pedra
Porto Formoso
Rabo de Peixe
Ribeira Grande (Conceição)
Ribeira Grande (Matriz)
Ribeira Seca
Ribeirinha
Santa Bárbara
São Brás

2001
Nº
28462
780
1269
1174
309
1901
2426
1267
7407
1787
3552
2550
2124
1271
635

2011
N.º
32112
988
1131
1152
284
1900
2909
1265
8866
2425
3968
2950
2349
1275
650

Var (%)
2001/2011
12.8
26.7
-10,9
-1,9
-8,1
-0,1
19,9
-0,2
19,7
34,9
11,7
15,7
10,6
0,3
2,4

Densidade
Populacional 2011
N.º de habitantes/
km2
178,9
210,21
78,93
56,28
40,63
86,48
443,45
110,38
522,14
190,35
366,73
235,81
132,34
100,16
68,49

Quadro 2. População residente nas freguesias da Ribeira Grande e variação populacional
Fonte: INE, Censos de 2001; Censos 2011

No que respeita à população residente, a freguesia de Rabo de Peixe, em 2011, é a que apresenta o
maior número de residentes (27,6%), seguindo-se as freguesias do centro do município,
nomeadamente, a Matriz (com 12,4%) e a Conceição (com 7,6%).
As freguesias de Lomba de São Pedro (0,9%), São Brás (2%) e Calhetas (3,1%) são aquelas que
apresentam um menor número de residentes em 2011.
A população residente no concelho da Ribeira Grande, em 2011, ultrapassou os 32 mil habitantes, o
que se traduz numa variação positiva de 12,8% face a 2001. Analisando a variação da população do
concelho da Ribeira Grande, verifica-se que a freguesia da Conceição tem o maior aumento, mais
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precisamente de 34,9%, sendo que, em situação contrária, a freguesia dos Fenais da Ajuda apresenta
o maior decréscimo de -10,9%.
Outro indicador relevante para análise demográfica é a densidade populacional que “mede” a
intensidade do povoamento expressa pela relação entre o número de habitantes de uma determinada
área territorial e a superfície desse território (números habitualmente expressos em quilómetro por
metro quadrado).
A distribuição geográfica da população mostra-se relativamente desequilibrada, na medida em que
cerca de metade da população está concentrada nos aglomerados de Rabo de Peixe, Matriz e
Conceição.
De acordo com o PDM, em 2001, as freguesias que detêm a maior concentração da população em
relação à superfície (densidade) são a Vila de Rabo de Peixe (acima de 400 habitantes/Km²), Pico da
Pedra e Matriz (acima de 300 habitantes/Km²) e a Ribeira Seca (208 habitantes/Km²).
Em 2011, as freguesias com maior densidade populacional continuam a ser as mesmas, porém com
valores superiores aos registados em 2001. Estas quatro freguesias em conjunto com a freguesia de
Calhetas e Conceição apresentam valores de densidade populacional superiores ao valor do concelho.
As freguesias da Lomba de São Pedro, Lomba da Maia, São Brás e Fenais da Ajuda são aquelas que
apresentam valores mais baixos e por isso uma menor concentração populacional.

3.2. Caracterização da população residente por grupo etário
O estudo da estrutura etária é de grande importância, pois a estrutura etária aponta a tendência do
tipo de crescimento que experimenta determinada população num determinado período. Em termos
públicos, a estrutura etária permite adequar as medidas públicas às tendências da evolução da
população, nomeadamente ao seu crescimento e envelhecimento.
Importa referir que a estrutura etária é fruto de um conjunto de mudanças ocorridas na população,
designadamente a natalidade, a mortalidade ou movimentos migratórios.
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Gráfico 2. Pirâmide etária da população residente no concelho da Ribeira Grande
Fonte: INE, Censos de 2001; Censos 2011

De acordo com o histograma, podemos concluir que a maior parte da população tem idades
compreendidas no intervalo dos 15 - 19 até os 50 - 54 anos, o que reflete uma forte presença de
residentes em idade ativa. Além disso, a representação gráfica acima exposta permite, ainda, verificar
que o impacto da mortalidade afeta sobretudo o sexo masculino nos grupos de idade mais avançados.
A pirâmide etária do concelho da Ribeira Grande, em 2011, demonstra que cerca de 40% da
população tem menos de 24 anos e 51,6% da população tem entre os 25 e 64 anos de idade. Além
disso, é possível observar que a base da pirâmide é mais estreita, o que significa que o número de
crianças e jovens é menor que o número de adultos e idosos. Caso a situação demográfica se
mantenha, estaremos perante um cenário de envelhecimento da população.
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3.3. Caraterização da população residente por nível de escolaridade
O quadro seguinte representa a população residente de acordo com o seu nível de escolaridade mais
elevado completo.
População residente (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011) e Nível de
escolaridade mais elevado completo
Local de residência (à data
Nível de escolaridade mais elevado completo
dos Censos 2011)
PósTotal Nenhum
1.º Ciclo
2.º Ciclo
3.º Ciclo Secundário
Superior
secundário
N.º
N.º
%
N.º
%
N.º
%
N.º
%
N.º
%
N.º
% N.º
%
Ribeira Grande
32112 8545 26,6 8350 26,0 6479 20,2 4375 13,6 2467 7,7
192 0,6 1704 5,3
Calhetas
988 256 25,9 193 19,5 198 20,0 154 15,6 109 11,0
6 0,6
72 7,3
Fenais da Ajuda
1131 324 28,6 341 30,2 252 22,3 141 12,5
61 5,4
2 0,2
10 0,9
Lomba da Maia
1152 296 25,7 324 28,1 278 24,1 136 11,8
78 6,8
5 0,4
35 3,0
Lomba de São Pedro
284
65 22,9 103 36,3
55 19,4
35 12,3
20 7,0
0 0,0
6 2,1
Maia
1900 399 21,0 450 23,7 485 25,5 313 16,5 168 8,8
10 0,5
75 3,9
Pico da Pedra
2909 572 19,7 544 18,7 533 18,3 545 18,7 397 13,6
36 1,2 282 9,7
Porto Formoso
1265 319 25,2 308 24,3 378 29,9 149 11,8
68 5,4
10 0,8
33 2,6
Rabo de Peixe
8866 3049 34,4 2483 28,0 1614 18,2 939 10,6 426 4,8
41 0,5 314 3,5
Ribeira Grande (Conceição) 2425 466 19,2 532 21,9 406 16,7 398 16,4 301 12,4
17 0,7 305 12,6
Ribeira Grande (Matriz)
3968 972 24,5 1018 25,7 749 18,9 563 14,2 346 8,7
32 0,8 288 7,3
Ribeira Seca
2950 762 25,8 822 27,9 553 18,7 416 14,1 227 7,7
11 0,4 159 5,4
Ribeirinha
2349 644 27,4 683 29,1 491 20,9 314 13,4 137 5,8
13 0,6
67 2,9
Santa Bárbara
1275 285 22,4 370 29,0 307 24,1 195 15,3
74 5,8
6 0,5
38 3,0
São Brás
650 136 20,9 179 27,5 180 27,7
77 11,8
55 8,5
3 0,5
20 3,1
Quadro 3. População residente por nível de ensino nas freguesias da Ribeira Grande (2011)
Fonte: INE, Censos 2011

No concelho de Ribeira Grande tem-se observado um ligeira evolução ao nível da
escolarização/formação, porém o concelho continua a ser um dos concelhos com menor número de
residentes com formação superior. Além disso, segundo os Censos de 2011, apenas 13,4% tinham
atingido o nível de ensino obrigatório.
De acordo com os Censos de 2011, um total de 23567 Indivíduos têm escolarização, o que
corresponde a 73,4% da população residente no concelho da Ribeira Grande.
Em 2011, apenas 13,6% da população tinha concluído com sucesso o 3º Ciclo do Ensino Básico,
fazendo com que fosse o concelho com escolaridade mais baixa a nível de Ilha e o segundo a nível de
Região Autónoma dos Açores.
Ao analisarmos os níveis de ensino superior, verifica-se que, de acordo com os Censos 2011, somente
5,3% da população possui o nível mais alto de ensino.

CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA GRANDE |16|

RIBEIRA GRANDE 2016

3.4. Taxa de analfabetismo e de abandono escolar
O quadro que se segue representa a taxa de analfabetismo e de abandono escolar no concelho da
Ribeira Grande.

Local de residência (à data dos Censos
2001)

Taxa de analfabetismo (%)

Taxa de abandono escolar
(%)

2001

2011

2001

2011

%

%

%

%

Ribeira Grande
Calhetas
Fenais da Ajuda
Lomba da Maia
Lomba de São Pedro
Maia
Pico da Pedra
Porto Formoso
Rabo de Peixe
Ribeira Grande (Conceição)
Ribeira Grande (Matriz)
Ribeira Seca
Ribeirinha
Santa Bárbara
São Brás

12,8
11,7
14,0
15,3
13,4
10,4
6,1
13,3
16,6
10,0
12,4
11,5
14,1
12,2
9,45

6,6
4,1
8,5
5,7
6,3
5,8
2,8
7,2
9,7
3,7
6,3
6,0
6,8
6,8
4,2

9,18
8,42
14,94
10,34
11,11
1,75
4,23
4,13
12,58
7,18
7,69
12,41
8,23
5,65
4,55

3,60
2,13
0,85
3,60
0
0,61
2,40
9,17
5,32
1,05
1,50
4,30
4,10
4,35
0

Quadro 4. Taxa de analfabetismo e abandono escolar (2001 e 2011)
Fonte: INE, Censos de 2011

Em 2001, o concelho da Ribeira Grande apresentava uma taxa de analfabetismo de 12,8%, sendo as
freguesias de Rabo de Peixe (16,6%) e Lomba da Maia (15,3%) as que apresentavam as taxas de
analfabetismo mais elevadas no ranking das 14 freguesias. Em 2011, a taxa de analfabetismo baixou
consideravelmente em todas as freguesias do concelho, porém a Vila de Rabo de Peixe mantém a taxa
de analfabetismo mais elevada do concelho (9,7%).
Relativamente à taxa de abandono escolar no concelho da Ribeira Grande, é possível estabelecer uma
relação com a taxa de analfabetismo, pois as freguesias com taxas de analfabetismo mais elevadas
são, também, aquelas onde se verifica uma maior percentagem de casos de abandono escolar. Assim,
as freguesias com taxas de abandono escolar mais elevadas são as freguesias do Porto Formoso
(9,17%) e Rabo de Peixe (5,32%).
As freguesias da Lomba de São Pedro (0%) e da Maia (0,61%) são aquelas que apresentam taxas de
abandono escolar mais baixas.
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III. Rede Educativa
1. Sobre o sistema educativo
O sistema educativo inicia-se com a educação pré-escolar, ministrada em Jardins de Infância, a
crianças com idades a partir dos 3 anos.
A educação escolar está estruturada da seguinte forma (ilustração 2):
1º - O Ensino Básico, desenvolvido em três ciclos (1º, 2º e 3º ciclos);
2º - O Ensino Secundário, com a duração de três anos (10º, 11º e 12º anos de escolaridade);
3º - O Ensino Superior, que engloba o ensino politécnico e o ensino universitário, com duração entre
seis a oito semestres.

Ilustração 2. Organograma do Sistema Educativo

De acordo com a Lei de bases do Sistema Educativo, constituem modalidades especiais de educação
escolar:
a) A educação especial;
b) A formação profissional;
c) O Ensino recorrente de adultos;
d) O ensino à distância;
e) O ensino português no estrangeiro
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De acordo com o Despacho n.º 5048-B/2013 e conforme a Lei n.º 85/2009 de 27 de agosto estabelece
para 12 anos a escolaridade obrigatória ou a 18 anos de idade.
Importa referir que existem algumas variantes no ensino, ou seja, dentro do ensino existem diferentes
saídas, tais como os Currículos Alternativos, Cursos profissionais, Ensino Recorrente e cursos PROFIJ.
O fluxo dos alunos constitui um instrumento de medida da demografia escolar. Os modelos de fluxos
de alunos mais vulgarmente usados assentam nas definições de Aprovação, Reprovação, Abandono e
Desistência. A ilustração que se segue mostra o que pode acontecer aos alunos que entram num 1.º
ano, num determinado ciclo (ilustração 3).

Ilustração 3. Diagrama do Fluxo Educativo

Quando os alunos são aprovados por concluírem um nível de ensino, podem ou não matricular-se no
nível seguinte de ensino. De acordo com estudos elaborados pelo Gabinete de Estudos e Planeamento
do Ministério da Educação, quando os alunos não o fazem, estes alunos são incluídos na taxa de
abandono da sequencialidade de ensino, pois considera-se que estes alunos abandonaram o nível
seguinte.

2. Rede educativa no concelho da Ribeira Grande
Por rede educativa entende-se a configuração da organização territorial dos edifícios escolares, afetos
aos estabelecimentos de educação pré-escolar e do ensino básico e secundário.
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No entanto, a identificação das escolas com os edifícios é redutora da problemática da rede
educativa, pois o conceito de edifício escolar isolado é desajustado de uma realidade, em que a escola
deve estar cada vez mais enraizada na sociedade.
Assim, e após a reestruturação empreendida ao longo dos últimos anos, a rede escolar da Ribeira
Grande passou a ser constituída por:
a) Unidade Orgânica da Escola Básica Integrada da Maia, que integra a EB2,3 da Maia, a EB1/JI de
Fenais da Ajuda (Fenais da Ajuda), a EB1/JI Prof. Amâncio da Câmara Leite (Lomba da Maia), a
EB1/JI Manuel Jacinto da Ponte (Maia), a EB1/JI Dr. Laudalino da Câmara Moniz de Sá (Porto
Formoso) e a EB1/JI de São Brás (São Brás).
b) Unidade escolar da Escola Básica Integrada de Ribeira Grande, integrando a EB 2,3 Gaspar
Frutuoso, a EB1/JI da Ribeirinha (Ribeirinha), a EB1/JI de Conceição (Conceição), a EB1/JI de
Foros (Conceição), a EB1/JI de Matriz (Matriz), a EB1/JI Madre Teresa da Anunciada (Ribeira
Seca) e a EB1/JI de Santa Bárbara (Santa Bárbara).
É de salientar que no presente ano letivo (2016/2017) encerraram as EB1/JI de Conceição e
EB1/JI de Matriz, sendo os seus alunos encaminhados para a EB2 Gaspar Frutuoso.
c) Unidade escolar da Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe, que integra a EB1,2,3 da Vila de
Rabo de Peixe, a EB1/Ji António Medeiros Frazão (Calhetas), a EB1/JI Prof. António Augusto da
Mota Frazão (Pico da Pedra), a EB1/JI António Tavares Torres (Rabo de Peixe) e a Eb1/JI D.
Paulo José Tavares (Rabo de Peixe).

Quanto à rede do ensino secundário no concelho, esta encontra-se estruturada da seguinte forma:
a) Escola Secundária da Ribeira Grande, que ministra o 3º Ciclo e o ensino secundário
pluricurricular, ensino artístico e de desporto, e recebe os alunos oriundos das diferentes
escolas do concelho da Ribeira Grande;
b) Escola Profissional da Ribeira Grande, que possui uma oferta formativa bastante diversificada
(cursos profissionais, cursos inseridos no programa REACTIVAR e cursos PROFIJ) e tem a sua
sede na Vila de Rabo de Peixe.

Quanto à rede do ensino superior, a população do concelho da Ribeira grande conta com uma
instituição pública de ensino à distância, a Universidade Aberta.
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3. População da unidade orgânica da EBI da Maia no período 2010/11 a 2015/16
3.1. Caraterização da Rede Educativa
O Gráfico 3 representa a caraterização da rede educativa por freguesia, na unidade orgânica EBI da
Maia.

1
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Freguesia MAIA

Gráfico 3. Caraterização da Rede Educativa da unidade orgânica da EBI da Maia (EBI Maia, 2010/11-2015/16)

Tal como se pode constatar, as freguesias de Fenais da Ajuda, São Brás, Lomba da Maia e Porto
Formoso estão equipadas somente com valências de Pré-escolar (1 por freguesia) e do 1º Ciclo (1 por
freguesia). Somente a freguesia da Maia está munida de uma valência de 2º Ciclo e uma valência de
3º Ciclo, além das valências de pré-escolar (uma valência) e do 1º Ciclo (uma valência). A unidade
orgânica da EBI da Maia não possui nenhuma valência destinada ao Ensino Secundário.
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3.2. Evolução do número de matrículas
Evolução do número de matrículas no ensino Pré- Escolar
O Gráfico 4 representa a evolução de alunos matriculados no ensino pré-escolar.
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Gráfico 4. Evolução do número de matrículas no ensino Pré-escolar EBI Maia, 2010/11-2015/16)

De acordo com o gráfico, no período em análise verificou-se um decréscimo no número de matrículas
no ensino regular entre 2010/11 e 2015/16.
Além disso, é possível constatar que o número de matrículas de alunos com 3 anos no ensino Préescolar sofreu um decréscimo ao longo do período em análise.
Relativamente às matrículas do ensino especial, o ano letivo de 2010/11 foi aquele em que se
observou maior número de matrículas. Entre 2011/12 e 2015/16 número decresceu e manteve-se
naos últimos anos nas 3 matrículas.
No que respeita ao número de matrículas de alunos com necessidades educativas especiais com idade
igual a 3 anos, o número permaneceu igual a zero durante o período em análise.

Evolução do número de matrículas no 1º Ciclo
O Gráfico 5 representa a evolução do número de alunos matriculados no 1º Ciclo, desde o ano letivo
de 2010/11 até ao ano de 2015/16.
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Gráfico 5. Alunos matriculados no 1º ciclo (EBI Maia, 2010/11-2015/16)

No ensino regular registou-se um decréscimo significativo no número de matrículas no 1º Ciclo entre
o ano letivo de 2010/11 e 2015/16, porém este número sofreu algumas oscilações ao longo do
período em análise.
O número de matrículas de alunos com 6 anos no 1º ano acompanhou a tendência anteriormente
descrita, o que se traduziu num decréscimo entre o ano de 2010/11 e 2015/16.
No que concerne ao número de matrículas no ensino especial, embora o número de matrículas tenha
aumentado em alguns anos letivos, o número de matrículas no último ano em análise foi o mesmo
que o número de matrículas no ano letivo de 2010/11.
Por seu turno, o número de matrículas de alunos com 6 anos no 1º ciclo de ensino especial foi quase
sempre igual a zero, à exceção do ano letivo 2013/14 em que se registou uma matrícula.
Relativamente aos alunos matriculados nos Programas UNECA, PEREE, PCA e Oportunidade I, o
número de matrículas no ano letivo de 2010/11 e 2015/16 foi o mesmo. No entanto, os anos de
2011/12 até 2014/15 foram marcados por diversas oscilações.
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Evolução do número de matrículas no 2º e 3º Ciclo

N.º de alunos

O Gráfico 6 representa a evolução do número de matrículas no 2º e 3º Ciclo.
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Gráfico 6. Alunos matriculados no 2º e 3º ciclo (EBI Maia, 2010/11-2015/16)

O gráfico demonstra que ao longo do período em análise verificou-se uma forte tendência para a
diminuição do número de matrículas no 2º e 3º Ciclos do ensino regular.
Tal como se pode ver no gráfico, o número de matrículas no 5º ano de alunos com 10 anos variou
imenso ao longo de todo o período em análise, porém o último ano em análise registou menor
número de matrículas que o ano letivo de 2010/11.
Relativamente ao número de matrículas de alunos com 12 anos no 7º ano, verificou-se um
decréscimo acentuado entre o período compreendido entre o ano letivo de 2010/11 e 2015/16.
No que concerne ao número de alunos matriculados no ensino especial, embora os números tenham
andado à volta das duas e seis matrículas, o ano letivo de 2013/14 foi marcado por um valor muito
superior aos restantes anos letivos, com 22 matrículas.
Relativamente ao Ensino Especial, e de acordo com as informações facultadas pela Escola Básica e
Integrada da Maia, houve somente 5 alunos com 10 anos de idade matriculados de no ano letivo de
2014/15 e 2 alunos no ano letivo 2015/16.
Quanto ao número de matrículas no 7º ano de alunos com 12 anos de idade, em turmas N.E.E., só
foram registadas duas matrículas no ano letivo de 2015/16.
Por fim, no que respeita aos alunos matriculados em cursos PROFIJ Nível II e Programa Oportunidade
II e III, o período entre 2010/11 e 2015/16 foi marcado por um decréscimo considerável.
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3.3. Taxa de retenção
Taxa de retenção escolar do 1º Ciclo
O Gráfico 7 representa a taxa de retenção escolar no 1º ciclo.
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Gráfico 7.Taxa de retenção do 1º ciclo (EBI Maia, 2010/11-2015/16)

Uma análise mais ligeira ao gráfico permite constatar a existência de várias oscilações na taxa de
retenção.
De acordo com o gráfico, é possível constatar que a taxa de retenção do ano 2015/16 (9.1%) é inferior
à registada no ano letivo de 2010/11, porém superior à taxa registada no ano letivo anterior.
O ano letivo de 2011/12 registou a taxa de retenção mais elevada do período em análise, ao passo
que o ano de 2014/15 registou a taxa mais baixa.

Taxa de retenção escolar do 2º e 3º Ciclo
O Gráfico 8 representa a taxa de retenção escolar no 2º e 3º Ciclo.
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Gráfico 8. Taxa de retenção escolar 2º e 3º ciclo (EBI Maia, 2010/11-2015/16)

Relativamente ao 2º e 3º Ciclo, do ensino regular, é possível observar a existência de várias oscilações
na taxa de retenção. Como se pode observar, os valores andaram entre os 10% e os 34%. O valor mais
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elevado foi registado no ano letivo de 2013/14 (34,1%) e o mais baixo foi registado em 2015/16.
Observou-se, ainda, uma tendência para uma subida da taxa de retenção entre os anos letivos de
2010/11 e 2013/14 e descida da taxa de retenção a partir do ano letivo de 2014/15 até 2015/16.

3.4. Evolução da oferta de salas no período 2010-2016
O Gráfico 9 apresenta a evolução do número de salas afetas aos diferentes níveis de ensino, no
período letivo entre 2010/11 e 2015/16.
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Gráfico 9. Evolução da oferta de salas (EBI Maia, 2010/11-2015/16)

Assim, no que respeita às salas afetas ao ensino Pré-escolar, o número de salas decresceu de 12 (no
ano letivo 2010/11) para 10 salas (2011/12) afetas a este nível de ensino. Nos anos que se seguiram,
até ao ano 2015/16, o número de salas dedicadas ao ensino pré-escolar manteve-se nas 10 salas.
No 1º ciclo, no ano de 2010/11ª unidade orgânica da EBI da Maia contava com 21 salas e terminou
com as mesmas 21 salas, porém no ano de 2011/12 houve uma redução do número de salas de 21
para 17 salas. Os anos que se seguiram registaram um aumento até às 21 salas no ano letivo de
2014/15.
Relativamente ao 2º Ciclo, embora com algumas oscilações, o número de salas no último ano em
análise foi igual ao número de salas existentes no ano de 2010/11.
Por último, o 3º Ciclo contou, desde o ano letivo 2010/11 até ao ano letivo de 2014/15, com 30 salas e
subiu para 31 salas no ano de 2015/16.
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3.5. Serviço de apoio à família
Número de refeições servidas e beneficiários de transportes escolares
O gráfico que se segue representa o número de refeições servidas e o número de beneficiários de
transportes escolares desde o ano letivo 2010/11 até ao ano letivo 2015/16.
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Gráfico 10. Número de refeições servidas e de beneficiários de transportes (EBI Maia, 2010/11-2015/16)

De acordo com o gráfico é possível verificar que houve um aumento bastante significativo no número
de refeições servidas.
Em relação aos beneficiários de transportes escolares, é possível verificar que o número tem vindo a
decrescer desde o ano letivo 2010/11 até ao presente.

Apoios sociais
O Gráfico 11 representa a evolução do número de beneficiários de apoios sociais (material escolar e
de apoio alimentar).
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Gráfico 11. Beneficiários de material escolar e apoio alimentar (EBI Maia, 2010/11-2015/16)
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Como se pode observar no gráfico, o número de beneficiários de apoio em material escolar baixou
consideravelmente no período em análise, mais concretamente de 803 beneficiários (2010/11) para
738 (2015/16).
No que concerne aos beneficiários de apoio alimentar, é possível verificar que no ano 2015/16 foram
menos os alunos que receberam apoio alimentar em comparação com o ano letivo 2010/11.

4. População da unidade orgânica da EBI da Ribeira Grande no período 2010/11 a
2015/16
4.1. Caraterização da Rede Educativa
O Gráfico 12 representa a caraterização da rede educativa por freguesia na unidade orgânica da EBI
da Ribeira Grande.
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Gráfico 12. Caraterização da Rede Educativa da unidade orgânica EBI da Ribeira Grande (EBI RG, 2010/11-2015/16)

A freguesia de Santa Bárbara está munida de uma valência de pré-escolar e uma valência de 1º ciclo.
Também as freguesias da Ribeira Seca, Conceição e Matriz se encontram munidas, cada uma, de uma
valência de pré-escolar e uma valência de 1º ciclo.
A freguesia da Matriz está munida por três valências, uma dedicada ao Pré-escolar, outra ao 1º Ciclo e
outra ao 2º Ciclo.
É de referir, que nenhuma das freguesias pertencentes a esta unidade orgânica possui valências
destinadas ao 3º Ciclo e ao ensino secundário.
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4.2. Evolução do número de matrículas
Evolução do número de matrículas no ensino Pré- Escolar

N.º de alunos

O Gráfico 13 representa a evolução de alunos matriculados no ensino pré-escolar.
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Gráfico 13. Evolução do número de matrículas no Ensino Pré- Escolar (EBI RG, 2010/11-2015/16)

De acordo com o gráfico, é possível afirmar que no ensino Pré-escolar do ensino regular houve um
acréscimo gradual do número de matrículas entre os anos letivos de 2010/11 e 2015/16.
Relativamente ao número de matrículas de alunos com 3 anos em turmas do ensino regular foi
observado um decréscimo do número de matrículas no último ano letivo em análise (33 matrículas).
No que concerne à matrícula de alunos com NEE, observou-se um aumento ligeiro até ao ano letivo
de 2013/14. A partir daí, o número de matrículas de alunos em turmas N.E.E começou a diminuir.
Ainda assim, o número de matrículas registado no último ano letivo em análise é superior ao número
de matrículas efetuadas no ano letivo 2010/11.
Não foram registadas matrículas de alunos de 3 anos com N.E.E na educação Pré-escolar.

Evolução do número de matrículas no 1º Ciclo
O Gráfico 14 representa a evolução do número de alunos matriculados no 1º Ciclo, desde o ano letivo
de 2010/2011 até ao presente.
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Gráfico 14. Alunos matriculados no 1º ciclo (EBI RG, 2010/11-2015/16)

O gráfico apresentado permite aferir que o número de matrículas no 1º Ciclo do ensino regular sofreu
um decréscimo significativo entre o ano letivo de 2010/11 e 2015/16.
No que concerne ao número de alunos com 6 anos que se matricularam no 1º ano do ensino regular,
é possível observar que o número de alunos matriculados tem decrescido desde o primeiro ano letivo
em análise.
Em contrapartida, em relação ao número de alunos matriculados no ensino especial do 1º Ciclo,
registou-se um aumento progressivo, desde o ano de 2010/11 até ao ano letivo de 2015/16.
O número de alunos de 6 anos com N.E.E. matriculados e a frequentar turmas de ensino regular,
embora com algumas variações, também aumentou desde 2010/11 até ao ano letivo de 2015/16.

Evolução do número de matrículas no 2º Ciclo
O Gráfico 15 representa a evolução do número de matrículas no 2º ciclo.
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Gráfico 15. Alunos matriculados no 2º ciclo (EBI RG, 2010/11-2015/16)

De acordo com o gráfico, é possível aferir a existência de algumas oscilações no número de matrículas
nestes níveis de ensino. Embora alguns anos letivos tenham sido marcados por um acréscimo de
matrículas face ao ano imediatamente anterior, o último ano em análise apresenta um número de
matrículas bastante inferior ao registado no ano letivo de 2010/11.
No que concerne ao número de matrículas no 5º ano de alunos com 10 anos, embora o número de
matrículas tenha sido bastante inconstante, o último ano registou um valor francamente superior ao
apurado no ano letivo de 2010/11.
Quanto ao número de alunos matriculados no ensino especial não foram registadas matrículas desde
o ano letivo 2010/11 até 2013/14. Em 2014/15 foram registadas 11 matrículas e 12 no ano seguinte.
Por seu turno, não foram matriculados alunos de 10 anos com N.E.E. no 5º ano na EBI da Ribeira
Grande.

4.3. Taxa de retenção
Taxa de retenção escolar do 1º Ciclo
O Gráfico 16 representa a taxa de retenção escolar no 1º Ciclo na unidade orgânica da EBI da Ribeira
Grande.
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Gráfico 16.Taxa de retenção escolar 1º ciclo (EBI RG, 2010/11-2015/16)

No que concerne à taxa de retenção no 1º Ciclo do Ensino Regular, é possível constatar que a
percentagem de alunos retidos oscila entre os 5.7% (2015/16) e os 21.5% (2013/14). Através do
gráfico é, ainda, possível atestar que entre 2010/11 e 2013/14 a taxa de retenção registou valores
bastante elevados, face aos restantes anos letivos. A partir do ano letivo 2013/14 a tendência foi
invertida, atingindo o valor de 5.7% no ano letivo de 2015/16.

Taxa de retenção escolar do 2º Ciclo
O Gráfico 17 representa a taxa de retenção escolar no 2º e 3º Ciclo na unidade orgânica da EBI da
Ribeira Grande.
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Gráfico 17. Taxa de retenção escolar 2º Ciclo (EBI RG, 2010/11-2015/16)

Relativamente à taxa de retenção no 2º Ciclo do Ensino Regular, é possível observar que a
percentagem de alunos retidos varia entre os 8.7% (2015/16) e os 19.9% (2010/11). A leitura do
gráfico demonstra que entre 2010/11 e 2015/16 houve um decréscimo significativo na taxa de
retenção de alunos do 2º Ciclo.
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4.4. Evolução da oferta de salas no período 2010-2016
O Gráfico 18 representa a evolução do número de salas afetas aos diferentes níveis de ensino, no
período letivo entre 2010/11 e 2015/16.
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Gráfico 18. Evolução da oferta de salas (EBI RG, 2010/11-2015/16)

Assim, no que respeita às salas afetas ao ensino Pré-escolar, o número de salas aumentou
gradualmente no período em análise, passando de 15 salas, no ano 2010/2011, para 18 salas em
2015/16. Apesar desse acréscimo, no ano de 2011/12 houve a diminuição de uma sala afeta ao Préescolar.
No 1º ciclo onde houve um aumento do número de salas de 23 (no ano letivo de 2010/11) para 27
(2015/16), porém com muitas oscilações, conforme se pode constatar no Gráfico 18.
Relativamente ao 2º Ciclo, desde o ano de 2010 até ao ano letivo 2015/16, o número de salas
manteve-se nas 29 salas afetas a este nível de ensino.

4.5. Serviço de apoio à família
Número de refeições servidas e beneficiários de transportes escolares
O gráfico que se segue representa o número de refeições servidas e o número de beneficiários de
transportes escolares desde o ano letivo 2010/11 até ao ano letivo 2015/16.
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Gráfico 19. Nº de refeições servidas e de beneficiários de transportes escolares (EBI RG, 2010/11-2015/16)

De acordo com o gráfico houve um aumento considerável no número de refeições servidas nas
escolas que compõem a EBI da Ribeira Grande.
Relativamente ao número de beneficiários de transportes escolares, embora tenham sido registadas
várias oscilações, o número de beneficiários baixou substancialmente face aos valores registados em
2010/11.

Apoios sociais
O Gráfico 20 representa a evolução do número de beneficiários de material escolar.
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Gráfico 20. Beneficiários de apoios sociais (EBI RG, 2010/11-2015/16)

De acordo com o gráfico, é possível verificar que o número de beneficiários de material escolar e de
apoio alimentar oscilou bastante no período em análise.
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No que respeita ao apoio em material escolar, apesar de se ter verificado um aumento do número de
beneficiários em alguns anos letivos, no ano letivo de 2015/16 foram registados menos beneficiários
do que no ano letivo 2010/11.
Por outro lado, o número de beneficiários de apoio alimentar tem vindo a aumentar desde o ano de
2010/11.

5. População da unidade orgânica da EBI de Rabo de Peixe no período 2010/11 a
2015/16
5.1. Caraterização da Rede Educativa
O Gráfico 21 representa a caraterização da rede educativa por freguesia na unidade orgânica da EBI
de Rabo de Peixe.
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Gráfico 21. Caraterização da Rede Educativa da unidade orgânica EBI Rabo de Peixe (EBIRP, 2010/11-2015/16)

O gráfico demonstra que a freguesia das Calhetas está munida de uma valência de pré-escolar e uma
valência de 1º ciclo. Também a freguesia do Pico da Pedra se encontra munida de uma valência de
pré-escolar e uma valência de 1º ciclo. Em contrapartida, a Vila de Rabo de Peixe possui três valências
de pré-escolar, três valências de 1º ciclo, uma valência de 2º ciclo e uma de 3º ciclo.
Nenhuma das freguesias pertencentes a esta unidade orgânica tem valências destinadas ao ensino
secundário.

5.2. Evolução do número de matrículas
Evolução do número de matrículas no ensino Pré- Escolar
O gráfico que se segue ilustra a evolução de alunos matriculados em estabelecimentos do ensino
básico entre os anos letivos de 2010/11 e 2015/16.
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Gráfico 22. Evolução do número de matrículas no Ensino Pré- Escolar (EBIRP, 2010/11-2015/16)

De acordo com gráfico, é possível afirmar que no ensino Pré-escolar do ensino regular houve um
aumento considerável do número de matrículas entre os anos letivos de 2010/11 e 2015/16.
O número de matriculas de alunos com 3 anos no pré-escolar tem vindo a decrescer desde de
2010/11 até ao ano letivo de 2015/16.
No que respeita ao número de alunos matriculados no ensino especial o número manteve-se
relativamente estável desde o ano letivo de 2010/2011 até ao ano letivo de 2014/2015, altura em que
se verificou um ligeiro decréscimo.
No que respeita ao número de matrículas de alunos com 3 anos em turmas N.E.E o número oscilou
entre uma e três matrículas.

Evolução do número de matrículas no 1º Ciclo
O Gráfico 23 apresenta a evolução do número de alunos matriculados no 1º Ciclo, desde o ano letivo
de 2010/2011 até ao presente.
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Gráfico 23. Evolução do número de matrículas no 1º ciclo (EBIRP, 2010/11-2015/16)

De acordo com o gráfico, registou-se um aumento considerável no número de matrículas desde o ano
letivo de 2010/11 até ao ano de 2015/16. O número de alunos matriculados com 6 anos também
aumentou no período em análise.
Em relação aos alunos matriculados no ensino especial do 1º Ciclo, o número de matrículas tem vindo
a decrescer lentamente desde o ano letivo de 2010/2011 até ao presente, à exceção do ano letivo
2012/2013.
À semelhança da situação descrita anteriormente, o número de matrículas de alunos com 6 anos em
turmas N.E.E´s também decresceu, registando, embora, uma ligeira subida no ano letivo de
2013/2014.

Evolução do número de matrículas no 2º e 3º Ciclo
O gráfico seguinte demonstra a evolução do número de alunos matriculados no 2º Ciclo e 3º Ciclo na
EBI de Rabo de Peixe.
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Gráfico 24. Alunos matriculados no 2º e 3º ciclo (EBIRP, 2010/11-2015/16)

De acordo com o gráfico é possível verificar que houve algumas oscilações no número de matrículas
nestes níveis de ensino.
No ensino regular, o 2º e 3º Ciclo registaram um aumento do número de matrículas entre o ano de
2010/11 e 2015/16.
No que concerne aos alunos de 10 anos matriculados no 5º ano, verificou-se um decréscimo entre o
primeiro e o último ano em análise. Observando o gráfico, é possível constatar que ao longo dos
diferente anos letivos o número de alunos com 10 anos no 5º ano foi bastante inconstante.
Quanto ao número de matrículas de alunos de 12 anos no 7º ano registou-se um ligeiro decréscimo
entre 2010/11 e 2015/16, porém marcado por algumas oscilações.
No que concerne ao número de alunos matriculados no ensino especial nestes níveis de ensino,
registaram-se várias oscilações, todavia o número de matrículas registadas no último ano letivo em
análise foi inferior ao registado no ano letivo de 2010/11.
No período em análise não foram registadas quaisquer matrículas de alunos com 10 anos no 5º ano
em turmas N.E.E. e de alunos com 12 anos no 7º ano em turmas N.E.E.
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5.3. Taxa de retenção escolar
Taxa de retenção escolar do 1º Ciclo
O Gráfico 25 representa a taxa de retenção escolar no 1º Ciclo da unidade orgânica da EBI de Rabo de
Peixe.
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Gráfico 25.Taxa de retenção escolar 1º ciclo (EBIRP, 2010/11-2015/16)

No que concerne à taxa de retenção no 1º Ciclo do Ensino Regular, é possível observar inúmeras
variações ao longo do período em análise.
A taxa de retenção mais elevada foi registada no ano letivo de 2012/13 (34.8%), enquanto o ano letivo
de 2010/11 apresentou a menor taxa de retenção (2.5%).
O último ano em análise termina com uma taxa francamente superior à registada no ano letivo de
2010/11.

Taxa de retenção escolar do 2º e 3º Ciclo
Como se pode constatar no Gráfico 26, a taxa de retenção escolar no 2º e 3º Ciclo sofreu várias
alterações ao longo do período em análise.
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Gráfico 26. Taxa de retenção escolar 2º e 3º ciclo (EBIRP, 2010/11-2015/16)

À semelhança do que se passou no 1º Ciclo, o último ano em análise registou, também, uma taxa de
retenção bastante mais elevada do que a registada no ano letivo de 2010/11. A taxa de retenção mais
elevada foi registada no ano letivo de 2014/15 (33.2%), enquanto o ano de 2010/11 foi o que
apresentou uma menor taxa de retenção (8.5%).

5.4. Evolução da oferta de salas no período 2010-2016
O Gráfico 27 mostra a evolução do número de salas afetas aos diferentes níveis de ensino, desde o
ano 2010 até ao ano de 2016.
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Gráfico 27. Evolução da oferta de salas (EBIRP, 2010/11-2015/16)
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Assim, no que respeita às salas afetas ao ensino Pré-escolar, verificou-se um aumento de 18 salas de
aulas em 2010/11 para 19 salas em 2015/16.
No 1º ciclo, registou-se um aumento de 42 salas de aulas no ano letivo de 2010/11 para 54 salas
destinadas a aulas de turmas do 1º Ciclo.
Relativamente ao 2º Ciclo, desde o ano de 2010 até ao ano letivo 2012/2013, o número de salas
manteve-se nas 17 salas afetas a este nível de ensino, porém no ano de 2013/2014 o número
disparou para as 31 salas de aulas, número que se manteve até ao ano letivo 2014/2015.
No que respeita ao 3º Ciclo, 2010 a 2012/2013 o número de salas afetas ao 3º Ciclo foi de 15 salas de
aulas, aumentando no ano letivo seguinte para as 21 salas de aulas. Daí em diante o número de salas
de aulas permaneceu igual.

5.5. Serviço de apoio à família
Número de refeições servidas e beneficiários de transportes escolares
O Gráfico 28 representa o número de refeições servidas e o número de beneficiários de transportes
escolares desde o ano letivo 2010/2011 até ao ano 2015/16.
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Gráfico 28. Número de refeições servidas e de beneficiários de transportes (EBIRP, 2010/11-2015/16)

De acordo com o gráfico houve um aumento considerável no número de refeições servidas nas
diferentes escolas que compõem a EBI de Rabo de Peixe. Este aumento é, em parte, justificado pelas
fracas condições financeiras dos agregados familiares destes alunos.
No que diz respeito ao número de beneficiários de transportes escolares o período em análise é
marcado por várias oscilações, mas que em traços gerais se traduzem num decréscimo de
beneficiários de transportes escolares.
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Apoios sociais
O gráfico seguinte representa a evolução do número de beneficiários de apoios sociais,
designadamente em material escolar e em apoio nas refeições.
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Gráfico 29. Beneficiários de material escolar (EBIRP, 2010/11-2015/16)

Tal como se pode constatar, o número de alunos que recebe apoio para comprar material escolar
sofreu várias oscilações no período em análise. No entanto, o número de beneficiários deste tipo de
apoio nos últimos três anos letivos é superior ao registado em 2010/11.
No que respeita ao número de beneficiários de apoio alimentar, embora com algumas oscilações, é
possível verificar que o número aumentou no período em análise.

6. População escolar da Escola Secundária da Ribeira Grande no período 2010/11 a
2015/16
6.1. Caraterização da Rede Educativa
A Escola Secundária da Ribeira Grande, situada na freguesia da Matriz, dispõe de uma valência do 3º
Ciclo e uma de Ensino Secundário.
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Gráfico 30. Caraterização da Rede Educativa da unidade orgânica Escola Secundária da Ribeira Grande (Escola Secundária
da R. Grande, 2010/11-2015/16)

6.2. Evolução do número de matrículas
Evolução do número de matrículas no 3º Ciclo
O Gráfico 31 representa a evolução do número de matrículas no 3º ciclo da Escola Secundária da
Ribeira Grande.
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Gráfico 31. Alunos matriculados no 3º ciclo (Escola Secundária da R. Grande, 2010/11-2015/16)

O gráfico demonstra que, na ES da Ribeira Grande, houve uma tendência para o decréscimo do
número de matrículas no 3º ciclo desde o ano letivo de 2010/11 até 2015/16, aplicando-se a mesma
tendência ao número de alunos com 12 anos no 7º ano.
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No que concerne ao número de alunos matriculados no ensino especial, o número aumentou
consideravelmente desde 2010/11 até 2015/16, não se observando em momento algum qualquer
tendência para o seu decréscimo.
Entre os alunos matriculados no 7º ano em turmas N.E.E., apenas foi registada uma matrícula de um
aluno com 12 anos.

Evolução do número de matrículas no Ensino Secundário
O Gráfico 32 representa a evolução do número de matrículas no ensino secundário.
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Gráfico 32. Alunos matriculados no Ensino Secundário (Escola Secundária da R. Grande, 2010/11-2015/16)

O gráfico demonstra que desde 2010/11 até 2014/15 verificou-se uma tendência para a diminuição de
matrículas no ensino regular, embora com algumas variações ao longo do período em análise.
Relativamente ao número de matrículas de alunos com 15 anos no 10º ano, o número decresceu de
forma gradual entre os anos letivos 2010/11 e 2014/15.
No que concerne ao número de alunos matriculados no ensino especial, não foram registadas
matrículas no período em análise.
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6.3. Taxa de retenção escolar
Taxa de retenção escolar do 3º Ciclo
Como se pode constatar no Gráfico 33, a taxa de retenção escolar no 3º Ciclo passou por duas fases
distintas no período em análise.
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Gráfico 33. Taxa de retenção escolar do Ensino Secundário (Escola Secundária da R. Grande, 2010/11-2015/16)

Como se constata no gráfico, entre os anos letivos de 2010/11 e 2013/14 observou-se um aumento
considerável da percentagem de alunos retidos, atingindo o valor máximo de 29.1% de taxa de
retenção. Este período foi seguido por uma fase de diminuição do valor percentual da taxa de
retenção. O último ano apresenta a taxa de retenção escolar mais baixa do período analisado.

6.3.2. Taxa de retenção escolar do ensino secundário
O gráfico que se segue apresenta a taxa de retenção escolar entre os anos letivos de 2010/11 e
2015/16.
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Gráfico 34. Taxa de retenção escolar do Ensino Secundário (Escola Secundária da R. Grande, 2010/11-2015/16)

Como se constata, a taxa de retenção apresentou valores relativamente estáveis, à exceção do ano
letivo de 2011/12 onde se verificou um aumento considerável, face ao ano anterior.
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O último ano em análise apresenta a taxa de retenção escolar mais baixa do período em análise.

6.5. Evolução da oferta de salas no período 2010-2016
O Gráfico 35 apresenta a evolução do número de salas afetas aos diferentes níveis de ensino, no
período letivo entre 2010/11 e 2015/16.
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Gráfico 35. Evolução da oferta de salas (Escola Secundária da R. Grande, 2010/11-2015/16)

De acordo com o gráfico é possível verificar que existem 58 salas de aulas afetas ao 3º Ciclo e 58 salas
de aulas afetas ao ensino Secundário ao longo de todo o período em análise.

6.7. Serviço de apoio à família
Número de refeições servidas nos diferentes períodos letivos
O Gráfico 36 apresenta o número de refeições servidas e o número de beneficiários de transportes
escolares desde o ano letivo 2010/11 até ao ano letivo 2015/16.
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Gráfico 36. Nº de refeições servidas e de beneficiários de transportes escolares (Escola Secundária da R. Grande, 2010/112015/16)

Tal como se pode constatar através do gráfico, observou-se um aumento notável no número de
refeições na Escola Secundária da Ribeira Grande e no número de beneficiários de transportes
escolares.

Apoios sociais
O Gráfico 37 representa a evolução do número de beneficiários de apoios sociais.
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Gráfico 37. Beneficiários de material escolar (Escola Secundária da R. Grande, 2010/11-2015/16)

De acordo com o gráfico, o período em análise carateriza-se por um aumento gradual e bastante
significativo no número de beneficiários de apoio em material escolar.
No que respeita aos beneficiários de apoio alimentar, o período em análise foi bastante irregular e
caraterizou-se por um baixo número de beneficiários deste tipo de apoio.
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7. Escola Profissional da Ribeira Grande
A Escola Profissional da Ribeira Grande iniciou a sua atividade no dia 5 de Fevereiro de 1998 na Vila de
Rabo de Peixe e abriu mais tarde um pólo na Ribeira Grande e outro na freguesia da Maia.
Presentemente, as atividades letivas concentram-se somente na Vila de Rabo de Peixe.
A EPRG é uma valência da Fundação para o Desenvolvimento Socioprofissional e Cultural de Ribeira
Grande, criada pela Câmara Municipal da Ribeira Grande com intuito de promover a cultura e o
ensino profissional no concelho.
No que respeita ao Ensino Profissional, nos últimos 5 anos, foram ministrados 14 cursos do Ensino
profissional, todos eles com a duração de 3 anos, integrando, portanto, 315 formandos.
A Escola Profissional da Ribeira Grande apresentou a seguinte oferta formativa:
 Técnico de gestão e programação de sistemas informáticos;
 Técnico de Turismo Ambiental e Rural;
 Técnico de Design de Moda;
 Técnico de Energias renováveis;
 Técnico de Topógrafo/Geómetra;
 Técnico de Vendas;
 Técnico de Apoio à Infância (duas turmas);
 Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos;
 Técnico de Recuperação do património Edificado;
 Técnico de Apoio Psicossocial;
 Técnico de Animador sociocultural (ainda a decorrer, terminando em 2016/2017);
 Técnico de Produção Agrária/Produção animal (ainda a decorrer, terminando em 2016/2017);
 Técnico de Artes Gráficas (ainda a decorrer, terminando em 2017/2018);
 Técnico de produção Agrária/ Produção vegetal (ainda a decorrer, terminando em 2017/2018);

No ano letivo 2016/17, a EPRG iniciará os cursos de Técnico de Turismo e Técnico de Termalismo.
No que respeita aos Cursos REACTIVAR, foram ministrados 27, integrando 555 formandos. Um total
de 18 cursos tiveram a duração de 2 anos e 9 cursos tiveram a duração de um ano. Além dos 27
cursos do REACTIVAR, a escola ministrou ainda 2 cursos ao abrigo do programa PROFIJ, integrando 34
formandos. Estes cursos do PROFIJ tiveram a duração de 2 anos.
De seguida apresentam-se os cursos REACTIVAR ministrados:
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“Reactivar” (duração de 1 anos)
 Empregado Comercial;
 Operador de armazém;
 Costureira/Modista;
 Técnico de contabilidade;
 Técnico de Serviço de Andares em hotelaria;
 Carpintaria;
 Costureira/Modista;
 Operador de pecuária/bovinicultura;
Técnico de Obra/condutor de obra;
 Bombeiro;

“Reactivar” (duração de 2 anos)
 Costureira/Modista;
 Técnico de Contabilidade;
 Costureira/Modista;
 Técnico de Apoio Familiar e Apoio à Família;
 Técnico de Eletrónica e Telecomunicações;
 Técnico de Apoio Familiar e Apoio à Família (ainda a decorrer, terminando em 2016/2017);
 Técnico de Eletrónica e Telecomunicações (ainda a decorrer, terminando em 2016/2017);
 Técnico de Ação educativa (ainda a decorrer, terminando em 2016/2017);

“Profij” (Duração de 2 anos)
 Acompanhante de crianças
 Instalador/Reparador de Computadores

8. Universidade Aberta
No Município da Ribeira Grande, a população pode contar com uma instituição pública de ensino à
distância, a Universidade Aberta.
A Câmara Municipal da Ribeira Grande apresenta-se como parceira deste projeto.
Fundada em 1988, a Universidade Aberta (UAb) é a única instituição de ensino superior público em
Portugal de Ensino à Distância (EaD).
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Em virtude da sua vocação e natureza, a UAb utiliza, nas suas atividades de ensino, as mais
avançadas metodologias e tecnologias de ensino a distância orientadas para a educação sem
fronteiras geográficas nem barreiras físicas. Assim, a UAb disponibiliza, em qualquer lugar do
mundo, formação superior (licenciaturas, mestrados e doutoramentos) e cursos de Aprendizagem
ao Longo da Vida.
Toda a oferta pedagógica está integrada no Processo de Bolonha e é lecionada em regime de
elearning, desde 2008, ano em que a UAb se tornou numa instituição europeia de referência, no
domínio avançado do eLearning e da aprendizagem online, através do reconhecimento do seu
Modelo Pedagógico Virtual, inédito em Portugal e desenvolvido por esta instituição.
Os Centros Locais de Aprendizagem são núcleos vocacionados para a promoção de atividades
orientadas pelos princípios da Aprendizagem ao Longo da Vida. Resultam da criação de parcerias
entre a Universidade Aberta e a sociedade civil, procurando desenvolver uma intervenção, em termos
culturais e educativos, enquadrada nas dinâmicas locais e de acordo com as especificidades da
respetiva área de influência.
A UAb pretende também favorecer o acesso de amplos setores populacionais à Sociedade da
Informação e do Conhecimento e a sua ação privilegia a aquisição de competências no uso das
Tecnologias Digitais, bem como o desenvolvimento de outras competências (académicas,
profissionais, culturais e cívicas) em diferentes áreas. Neste sentido, dinamizam ações educativas de
âmbito formal, não-formal e informal, com vista à oferta de oportunidades de aprendizagem às
populações que, por circunstâncias geográficas, são particularmente suscetíveis de exclusão.
Os Centros Locais de Aprendizagem têm ainda a responsabilidade de facultar o suporte logístico e
instrumental aos estudantes residentes na respetiva área de intervenção, assim como a
responsabilidade de coordenação e organização do processo de avaliação presencial.
A divulgação da oferta educativa da Universidade Aberta e da especificidade do seu sistema de
ensino-aprendizagem faz parte das funções atribuídas aos Centros Locais de Aprendizagem.
Toda a informação acerca da oferta formativa pode ser encontrada na página da UAb, mais
precisamente em http://www.uab.pt/web/guest/estudar-na-uab/oferta-pedagogica.

9. Respostas Sociais no concelho da Ribeira Grande
No que concerne às respostas sociais dirigidas a crianças e jovens, o concelho da Ribeira Grande conta
com quinze IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social), das quais treze possuem valências
destinadas a este público-alvo.
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As IPSS com valências na área da infância e juventude são a Casa do Povo do Pico da Pedra, a Casa do
Povo de Rabo de Peixe, o Centro Social e Paroquial de Santa bárbara, a Santa Casa da Misericórdia da
Ribeira Grande, a Casa do Povo da Ribeira Grande, o Centro Social e acolhimentos Jacinto Ferreira
Cabido, a C.A.S.A Bernardo Manuela da Silveira Estrela, a Casa do Povo da Ribeirinha, a Casa do Povo
da Maia, a Santa Casa da Misericórdia do Divino Espirito Santo da Maia, o Centro Social e Paroquial da
Maia (com o Projeto Cais do remar nos Fenais Ajuda) e a Casa do Povo dos Fenais da Ajuda.

IV. Projeções demográficas
A previsão de evolução populacional determinada na revisão do Plano Diretor Municipal da Ribeira
Grande para o ano de 2021, foi calculada com os resultados provisórios dos Censos 2011.
Presentemente, e atendendo à existência de resultados definitivos dos Censos, foram elaboradas
novas projeções da população total do concelho da Ribeira Grande e da população com idades
compreendidas entre os 0 e os 19 anos de idade.
Nas projeções foi utilizado o método do Ritmo de Crescimento Geométrico da População que permite
a realização duma análise prospetiva de forma rápida e sem dificuldades na recolha de dados.
Através da aplicação da fórmula Log (Pn/P0) = n log (1+a), que diz respeito ao Ritmo de Crescimento
Geométrico da População, foi calculada a taxa de crescimento anual médio. A partir da existência de
uma taxa foi calculada a população prevista para o ano de 2021.
De acordo com as projeções apresentadas abaixo, é possível verificar um decréscimo da população
com idades compreendidas entre os 0 e os 19 anos, porém o número total da população irá aumentar
o que significa que haverá um envelhecimento da população no concelho da Ribeira Grande.

Concelho da
Ribeira Grande

0 - 4 Anos
5 - 9 Anos
10 - 14 Anos
15 - 19 Anos
População total

População
residente
(2001)

População
residente
(2011)

2503
2639
2770
2872
28462

2471
2457
2561
2639
32112

Taxa de
crescimento
anual médio
(método
geométrico)
-0,13
-0,71
-0,78
-0,84
1,21

Taxa de
crescimento
anual médio
(método
geométrico)
-0,00129
-0,00710
-0,00781
-0,00843
0,01214

População
residente
(2021)
2439,4
2288,0
2367,8
2424,9
36230,1

Quadro 5: Projeção demográfica (2011-2021)
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V. Reestruturação da rede
1. Investimentos na rede educativa
Atendendo à aposta na educação por parte do município, torna-se fundamental manter o esforço de
reestruturação da rede escolar de cada uma das freguesias, de modo a conferir a cada uma delas a
necessária coerência e funcionalidade.
Atendendo a que a capacidade de investimento na Educação está estreitamente ligada aos
instrumentos orçamentais e de planeamento municipais, anualmente fixados e previstos pela lei, a
presente estruturação, e em particular a sua calendarização, deve ser encarada de forma indicativa,
devendo por isso ser objeto de ajustes periódicos, de forma a fazer face à evolução dos investimentos
e do próprio sistema educativo.

2. Estabelecimento de prioridades
A Carta Educativa deve ser encarada de forma meramente indicativa, pois terá de ser ajustada face à
evolução do sistema educativo, à capacidade de financiamento e ao desenvolvimento das diversas
ações. Nos pontos seguintes estabelecem-se as prioridades em termos de investimento.
O conjunto de reparações propostas foram pensados tendo em conta a demografia escolar analisada
anteriormente, bem como as projeções da população escolar até ao ano de 2021.
Atendendo a que se prevê um decréscimo da população escolar nos próximos cinco anos, os
investimentos previstos caminham, sobretudo, no sentido de dotar as escolas existentes de espaços
funcionais, seguros e em bom estado de conservação.
Além do levantamento das necessidades dos equipamentos educativos de responsabilidade
municipal, o município inteirou-se das necessidades do 2º e 3º Ciclo e do Ensino Secundário no
concelho e prometeu envidar esforços, junto das entidades a quem a sua gestão compete, para que
os problemas, com que atualmente se deparam, sejam atempadamente solucionados.

2.1. Construção de novas escolas
Foi recentemente inaugurada, mais concretamente a 14 de setembro de 2016, a nova escola Gaspar
Frutuoso que é composta por 56 salas de aulas, 2 salas de professores, 1 bar, 2 refeitórios, 2 ginásios,
1 biblioteca, 1 sala de informática e um laboratório de Ciências.
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2.2. Reparação e Beneficiação de Escolas
Escola Básica e Integrada da Maia
EB1/ JI Padre Dr. Laudalino da Câmara Moniz de Sá
A EB1/ JI Padre Dr. Laudalino da Câmara Moniz de Sá está situada na freguesia do Porto Formoso.
Face ao mau estado de conservação das janelas, a autarquia tem a pretensão de substituir as mesmas.
A par da necessidade de substituição de janelas, uma das preocupações transmitidas pelo Conselho
Executivo da Escola Básica e Integrada da Maia teve a ver com a necessidade de se instalar um
sistema de alarme no edifício. O Conselho Executivo demonstrou-se preocupado com os assaltos que
se têm verificado nas escolas da EBI da Maia, pelo que a autarquia irá proceder à instalação de um
sistema de alarme.
A Câmara Municipal da Ribeira Grande pretende também construir um pavilhão polidesportivo.
EB1/ JI Manuel Jacinto da Ponte
Em relação à EB1/ JI Manuel Jacinto da Ponte, localizada na Maia, a autarquia pretende substituir as
janelas, devido ao seu estado de conservação.
EB1/ JI José Amâncio da Câmara Leite
À semelhança de outras escolas da unidade orgânica da EBI da Maia, o Conselho Executivo
demonstrou-se preocupado com os assaltos que também se têm verificado nesta escola. Face a este
problema a autarquia pretende instalar um sistema de alarme.
Além disso, o Conselho Executivo propôs ao município o alargamento do refeitório, através da
demolição de uma parede. Esta situação será assegurada pelo município.

Escola Básica e Integrada da Ribeira Grande
EB1/ JI de Santa Bárbara
A EB1/JI de Santa Bárbara, localizada na freguesia de Santa Bárbara, necessita de algumas reparações,
nomeadamente a reparação de instalação elétrica, reparação de fissuras no edifício e pintura do
edifício.
A Câmara da Ribeira Grande pretende também construir um alpendre para abrigar os alunos das
intempéries.
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EB1/ JI Madre Teresa da Anunciada
A autarquia pretende levar a cabo algumas reparações na EB1/JI Madre Teresa da Anunciada, que se
situa na freguesia da Ribeira Seca. Esta intervenção tem a ver com a reparação de algumas infiltrações
no edifício e com a instalação de um sistema de videovigilância, bem como um novo acesso para a
escola através de um novo arruamento na zona norte.

Escola Básica e Integrada de Rabo de Peixe
EB1/ JI Paulo José Tavares
No caso da EB1/ JI Paulo José Tavares, a autarquia tem a pretensão de reparar a cobertura do
polivalente.
EB2,3 Rui Galvão de Carvalho
A Escola Rui Galvão de Carvalho necessita urgentemente de uma intervenção profunda. Devido ao
elevado estado de degradação exige-se que as entidades competentes, nomeadamente o Governo
Regional, intervenha o mais depressa possível, dotando aquele estabelecimento de ensino com as
condições necessárias para a boa prática do ensino.
Escola Secundária da Ribeira Grande
A Escola Secundária da Ribeira Grande necessita de várias reparações urgentes. A autarquia tomou
conhecimento que no edifício existem telhas de amianto e infiltrações diversas. Além disso, é urgente
que se construa uma rampa de acesso a pessoas com dificuldades de mobilidade e que se crie uma
passagem coberta que abrigue os alunos das intempéries. Atendendo ao exposto, exige-se que as
entidades competentes, designadamente o Governo Regional, atue o mais depressa possível,
providenciando àquele estabelecimento de ensino as condições necessárias para um ensino de
qualidade.

VI. Considerações finais
A versão da Carta Educativa 2016 constitui-se como um instrumento de planeamento autárquico, que
permite racionalizar a gestão dos equipamentos escolares e a sua utilização em função do
desenvolvimento demográfico e socioeconómico do concelho.
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O presente documento, apesar de estar atualizado de acordo com os últimos Censos, carece de
revisões periódicas.
Os resultados expressos na Carta Educativa espelham a realidade escolar do concelho da Ribeira
Grande.
Podemos concluir que, após a análise dos anos letivos de 2010/11 a 2015/16, na EBI da Maia,
registou-se uma diminuição do número de matrículas em todos os níveis de ensino lecionados nesta
unidade orgânica, nomeadamente no ensino Pré-escolar e no 1º, 2º e 3º Ciclo.
Por seu turno, a EBI de Rabo de Peixe assistiu a um aumento considerável do número de matrículas
em todos os grupos escolares que ali são lecionados.
A EBI da Ribeira Grande registou a um ligeiro acréscimo do número de matrículas no ensino Préescolar e a uma diminuição considerável no 1º e 2º Ciclo.
A Escola Secundária da Ribeira Grande registou uma diminuição do número de matrículas no 3º Ciclo
e no ensino Secundário.
Em traços gerais, no concelho da Ribeira Grande assistiu-se a um aumento do número de matrículas
no ensino Pré-escolar e no 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico e um decréscimo no 3º Ciclo e no Ensino
Secundário.
No que respeita ao número de salas de aulas é possível constatar que este aumentou em todos os
níveis de ensino, à exceção do ensino secundário onde o número de salas se manteve.
No que concerne às refeições servidas nas diferentes escolas do concelho é possível constatar que,
desde o ano letivo de 2010/11, o número de refeições servidas tem vindo a aumentar de forma
considerável, tendo em conta a situação socioeconómica dos agregados familiares do concelho.
O número de beneficiários de transportes escolares decresceu nas três Escolas Básicas e Integradas do
concelho e registou um aumento do número de beneficiários na Escola Secundária da Ribeira Grande.
Por seu turno, o número de beneficiários de material escolar e de apoio alimentar também aumentou
no período em análise, o que pode ser justificado em parte pela precaridade económica com que
algumas famílias do concelho se deparam.
Face ao exposto a autarquia tem tido a preocupação de efetuar reparações regulares nos
equipamentos escolares e tem desenvolvido estratégias no sentido de melhorar a qualidade do
ensino no concelho através de diversas parcerias com as escolas, nomeadamente a cedência de apoio
para a criação de ATL’s, projeto Sala-Extra e equipamento diverso.
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VIII. Anexo
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