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Discurso Dia da Escola - 35.º aniversário

Exmo. Sr. Secretário Regional de Educação

Exmo. Sr. Diretor Regional de Inovação e Gestão

Exmo. Sr. Diretor Regional de Inspeção

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santana

Exmo. Sr. Presidente do Conselho da Comunidade Educativa

Caros Professores, Caros assistentes técnicos, Caros assistentes operacionais,

Caros Encarregados de Educação, Caros Convidados

Caros alunos

A Comemorar o 35º aniversário, a coincidir com o 1.º dia de aulas em outubro de

1982, a Nossa Escola é a Instituição do Concelho que mais contribuiu para que 5200 alunos

encontrassem, nesta casa, os alicerces para o seu projeto de vida.

De São Roque do Faial até à Boaventura, todos os que por aqui passaram expressam a

sua gratidão, pela forma amistosa como foram orientados, e relatam, de um modo muito

carinhoso, as experiências vividas. Muitos são os pais dos nossos atuais alunos. Outros,

espalhados pelo mundo, um número significativo com cursos superiores, continuam a

acompanhar orgulhosamente a sua escola. Os alunos mais recentes estão a concluir ou a

iniciar os seus estudos universitários.

Continuamos com a nossa nobre missão, acolhendo neste ano letivo

aproximadamente 500 alunos.

Já vivemos grandes alegrias mas também profundas tristezas.

Nesta Escola, cada um tem uma história de vida, que é respeitada, valorizada, e que

em cada etapa do nosso percurso comum, tem sido a base para o desenvolvimento dos

sucessivos projetos educativos.

A nossa Escola faz a diferença! A empatia, a relação próxima, que os seus profissionais,

docentes e não docentes, criam diariamente com os discentes é o segredo para que cada um

seja incentivado a potencializar as suas capacidades, a ultrapassar as suas dificuldades, a

aprofundar e a consolidar a sua formação pessoal, social e académica.

Esta Escola não foi sempre como a conhecemos hoje!

Efetivamente, foi a resposta aos anseios dos jovens que, por causa das dificuldades de

acessibilidade e da falta de estabelecimentos de ensino na Região, não tinham tido

oportunidades de formação na idade certa. Especialmente, nos primeiros 4/5 anos, os alunos
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conviviam no mesmo ano de escolaridade e turma com níveis etários muito díspares tendo,

muitas vezes, uma diferença de 5 anos, que, como é natural, implicava uma forma muito

particular de trabalhar e gerir a Escola, que estará sempre associada ao cunho do saudoso

Padre Isidro.

Se recordarmos, tínhamos, em média, turmas com 24 alunos e, 6 a 7 turmas do

mesmo ano de escolaridade. A maioria dos docentes iniciava funções, apenas com o 12º ano

de escolaridade. Na Cantina, geriam-se cerca de 450 almoços, com apenas 6 funcionárias. O

desporto era a principal e, quase exclusiva, atividade de complemento curricular na Escola.

Nos finais dos anos oitenta, regularizou-se o nível etário de cada ano de escolaridade.

A maioria dos professores estavam a trabalhar e, ao mesmo tempo, a frequentar o curso nas

extensões da Universidade de Lisboa e, posteriormente, na Universidade da Madeira.

Nesta altura, começou-se, nos órgãos pedagógicos, a debater a necessidade de

iniciarmos o Ensino Secundário, uma vez que mais de 80% dos nossos jovens apenas concluía o

9.º ano de escolaridade.

O Ensino Secundário surgiu em 1994/95 – precisamente há 22 anos, com cursos para

prosseguimento.

Por esta altura, estabeleceu-se a Associação de Pais e a Associação de Estudantes. As

aulas ao sábado não eram apreciadas por ninguém. Eis que, depois de muita reivindicação,

para resolver esse problema, em outubro de 1996, dá-se a abertura da escola do Porto da

Cruz, que nos levou aproximadamente 140 alunos. Dois anos mais tarde, em 1998, surge com a

sua imponência o 4.º Pavilhão, com infraestruturas condignas para o Ensino Secundário.

Paralelamente, apostou-se na formação ao longo da vida, com o Ensino Noturno, que

igualou os indicadores de conclusão do ensino secundário do nosso concelho, com as melhores

taxas da Região. Muitos dos alunos que concluíram o ensino secundário candidataram-se à

Universidade, especialmente na área do ensino, alguns deles hoje professores nesta Escola, e

na área da saúde. Em número significativo temos antigos alunos a desempenhar diversos

cargos em lugares de destaque a nível local, regional, nacional e internacional.

Na segunda metade da década de 90 Diversificou-se muito os projetos de

complemento curricular e os projetos europeus vieram dar a oportunidade a alunos e

professores de conhecerem a realidade de muitos países europeus.

No início do milénio, e já com todo o corpo docente com formação profissional, muitos

professores vindos do Continente, sobretudo do Norte do País, vieram trabalhar para a Região,

com grande vontade de se integrar na nossa comunidade.

Aproveitando a publicação dos diplomas legais e procurando proporcionar uma oferta

curricular diferenciada, acrescentou-se uma maior complexidade através da diversificação



Página 3 de 4

formativa. Primeiro, com os currículos alternativos, no ensino básico e seguindo –se os cursos

de educação e formação e cursos profissionais, no ensino secundário. A Escola estabeleceu

uma relação mais próxima com a comunidade e com as diversas empresas da Região. Atingiu-

se o máximo de 830 alunos.

Em outubro de 2010 surge a Escola Básica D. Teodósio de Gouveia tendo sido

encaminhados 80 alunos.

A par disto, os nossos assistentes tiveram os seus filhos e outros familiares a estudar

nesta Escola. Seguiram-se os professores, por fases distintas, o que a todos tem dado uma

sensibilidade inestimável, para desempenharem ainda melhor o papel de educadores.

Ao longo dos anos já nos despedimos de muitos dos auxiliares da ação educativa e de

alguns professores, uns para a merecida reforma, e outros que, infelizmente, já não estão

entre nós. Atualmente, a maioria do pessoal não docente integra o grupo etário dos 50-60

anos. E não podemos deixar de mencionar que estamos a viver um início de ano dramático,

com a doença de 6 dos nossos funcionários, para os quais ansiamos as rápidas melhoras.

O nosso corpo docente é experiente, estável, confiante e dedicado, constituído por

professores do concelho de Santana, Machico, Santa Cruz e por um número significativo de

professores de Portugal Continental.

O número de alunos acompanha a tendência demográfica da Região, do País e da

Europa. Esta situação tem-se traduzido, nos últimos 5 anos, numa redução anual de 4% dos

alunos, atenuada, nos últimos anos, com a generalização do Ensino Secundário mas, passado

esse efeito, tem implicado a redução de turmas. Atualmente, temos duas funcionárias na

cantina e 100 refeições, turmas em média com 18 alunos. As condições de trabalho têm sido

melhoradas, com as sucessivas obras de requalificação e aquisição de equipamentos diversos.

Temos apostado em projetos de promoção do sucesso escolar, através de um ensino

mais individualizado e na preparação para os exames nacionais que, gradualmente, se

tornaram mais complexos, com calendários e regras de acesso ao ensino superior muito

exigentes. Todos os anos temos alunos que ingressam no ensino superior, nas áreas que

exigem melhor média, a nível nacional e em percentagens equiparadas às melhores escolas da

Região e com excelência reconhecida a nível nacional.

A tendência do País também se verifica aqui, isto é, os alunos, a par das áreas

tradicionais, estão a enveredar, sem hesitações, pelas áreas de vanguarda, por ex: engenharia

Física e Tecnológica, Biologia Celular e Molecular, Matemática Aplicada à Gestão. Outros, com

igual determinação, prosseguem os estudos universitários fora de Portugal.

A Nossa Escola, de alguns anos a esta parte, tem sido uma Escola de referência, pela

excelente participação em projetos de âmbito Regional, Nacional e Internacional. Uma marca
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igualmente relevante são as funções de liderança, que um número significativo dos nossos

docentes desempenha em instituições no concelho e em projetos da Região.

Uma das características mais comuns às diferentes gerações de alunos, encarregados

de educação, professores e pessoal não docente, tem sido o trabalho cooperativo, a

humildade, o respeito e a vontade de chegar muito mais além.

O nosso trabalho sido reconhecido por Sua Excelência o Sr. Presidente do Governo

Regional e tem contado com toda a colaboração de Sua Excelência o Secretário Regional de

Educação.

Este aniversário é um tributo à Educação em Santana, a homenagem aos atores que

nela trabalham por uma juventude audaz, a favor do seu sucesso e da sua felicidade.

Orgulhamo-nos da nossa história, das nossas memórias, do profundo diálogo que

sempre nos caracterizou, das melhores práticas que sempre quisemos oferecer.

Como no Passado, continuamos hoje a trabalhar sobretudo com as novas gerações, de

crianças e jovens, cheios de potencial e talentosos, numa escola inclusiva onde estes jovens

colhem saberes, crescem cheios de sonhos e são preparados para a vida.

Esta é uma escola adepta da mudança, cimentada numa matriz holística da educação

para um futuro cheio de possibilidades e oportunidades, porém, imprevisível.

Concluo com as palavras do padre António Vieira, proferidas em 1718:

“O tempo tem dois hemisférios: um superior, que é o passado, outro inferior, que é o futuro.

No meio ficam os horizontes do tempo, que são estes instantes do presente que vivemos

agora aqui, onde o passado termina e o futuro começa.” (História do Futuro, 1718)


