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RAM SOMOS MARAVILHAS 

40 ANOS DE AUTONOMIA 
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Fundamentação do tema 

O ano 2016 será um ano comemorável para a Região Autónoma da Madeira: 40 anos 

de autonomia, de crescimento, de luta! 

Rodeados de mar e um céu brilhante, ainda capaz de ser estrelado, comemorar este 
quase jubileu, trazendo a dimensão humana daquilo que preenche a vida e que 
constitui o homem e a mulher Madeirense e Porto Santense, é a proposta deste 
projeto educativo que na sua dimensão desportiva e cultural fará desenrolar no campo 
do Marítimo um espetáculo de cor, magia e revelador! 

O caminho percorrido ao longo destes 40 anos, e, numa abertura de novos caminhos, 

vamos espelhar que Somos RAM, somos Maravilhas… 

Esta temática envolve-nos em grandes reflexões, ideais para preencher a componente 
pedagógica, moral e ética do espetáculo.  

 

Sinopse da apresentação gímnica e teatral em grande dimensão 

1º Ato 

Ao longo dos tempos o ser humano foi lutando, conquistando e vencendo para que a 

dignidade imperasse na vida das sociedades. Vivendo e se multiplicando entre 

mistérios e assombros, o Homem foi escrevendo uma história. Ultrapassando 

inquietudes e enganos, foi construindo a sua verticalidade. 

Conta a lenda que galinholas e baleias discutiam o seu espaço: umas acreditavam que 

eram donas do mar, outras, que eram donas da terra; uma luta atroz acabou por lhes 

fazer sair do equívoco. Mais alto, outros valores se levantaram: 

Honra, cortesia, controlo, sinceridade, coragem, amizade, respeito, modéstia, 

integridade, perseverança, energia, ânimo, transparência, autonomia, tais são os 

princípios dos desportos de combate que são praticados atualmente na RAM, e que de 

forma brilhante irão finalizar a luta dos irracionais, mostrando que vence a inteligência, 

o amor e o respeito pela vida. 

Desta simbologia, surge no campo a bússola do tempo que revela uma nova etapa de 

uma vida com a data de 1976 – 2016. 

Uma ponte é criada entre os homens onde irá imperar uma autonomia que perdura 40 

anos de transformação e crescimento. 
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2º Ato 

Os jovens irão liderar o momento trazendo as suas ideias, dúvidas e habilidades, 

abraçando os séniores que nos trazem conhecimento e experiência de vida 

aconselhando a reciclagem dos sentidos para que a autonomia ganhe cada vez mais a 

força necessária para a construção de um amanhã melhor. 

Fazendo vénia, mostrando gratidão à força de um povo que foi capaz de ultrapassar as 

dificuldades, no passado, na construção da sua querida terra/ilha.  

Na voz de Max poderemos sentir a força da ilha que é sentida pelo emigrante que de 

forma distante fez parte desta construção.  

40 anos de construção em ilhas que se rodeiam por espelhos de água.  

 

3º Ato 

A criança é a força do amanhã. 

A dimensão humana deste projeto transforma a RAM em MARavILHAS. 

O Bailinho é nosso! 

 

 
CALENDARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PREPARAÇÃO DA CERIMONIA DE ABERTURA -2016 

1- 08 de outubro (5ª feira) 2015- Reunião com as escolas / núcleos da Educação 

especial, e todos os intervenientes para apresentação do projeto. 

2- Outubro 2015 - Reunião para a aprendizagem das coreografias: dia 15 de Outubro 

(5ªfeira) com os profs do 2º3º ciclo e sec; dia 19 de Outubro (2ª feira) com os profs do 

1º ciclo; dia 18 de novembro (4ª feira) com os profs ensino especial; dia 20 de 

novembro (6ª feira) e os profs do ensino recorrente e 3ª idade. 

3- Janeiro/Fevereiro 2015 – elaboração da banda sonora 

4- Até 15 de fevereiro 2015 – estudo das gravações das coreografias dos vários grupos, 

enviadas pelos professores para analise e avaliação. (será obrigatório) 

5- Inicio dos Ensaios parciais: de 23 de fevereiro a 13 de Abril + Porto Santo 

6- Ensaios nos Barreiros: 10 de maio/ ensaio repartido e  27 e 30 de Maio / ensaio geral 

 

 



4 
 

ENSAIOS NO PAVILHÃO- 1º CICLO 

DATAS DE ENSAIOS PARCIAIS / PAVILHÃO ESCOLA 

DIA 22 de Fevereiro (2ª feira) 

Das 9h00 às 12h30 

Pav.  

Bartolomeu Perestrelo  

(a confirmar) 

S. FILIPE 

R.D.DIAS 

JÚLIO DINIS 

EXT. M. E. CANAVIAL 

ACHADA  

OLGA DE BRITO 

DIA 22 de Fevereiro (2ª feira) 

Das 14h00 às 17h00 

Pav.  

Bartolomeu Perestrelo  

(a confirmar) 

AJUDA 

P.D. AMÉLIA 

LIVRAMENTO 

C. INFANTE 

TANQUE S.ANTÓNIO 

S. MARTINHO 

Dia 24 de Fevereiro (4ªfeira) 

Das 9h00 às 12h30 

Pav.  

Gonçalves Zarco (a confirmar) 

CRUZ DE CARVALHO 

GALEÃO 

BOLIQUEIME 

LOMBO SEGUNDO 

Dia 24 de Fevereiro (4ªfeira) 

Das 14h00 às 17h00 

Pav.  

Gonçalves Zarco  

(a confirmar) 

NAZARÉ 

LOMBADA 

LADEIRA 

COLEGIO MARÍTIMO 
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Dia 26 de Fevereiro (6ªfeira) 

Das 9h00 às 12h30 

 

Pav. SERRA D´ÁGUA  

(a confirmar) 

CAMPANÁRIO 

R. BRAVA 

P.MONIZ 

S. VICENTE (LAMEIROS) 

CALHETA (SALÃO) 

PONTA DO SOL (SEDE) 

1 de Março (3ª feira) 

Das 9h00 às 12h30 

Pav. TORRE (a confirmar)  

R. ALFORRA 

FONTE DA ROCHA 

MARINHEIRA 

LOURENCINHA 

FORO 

EST. C. LOBOS 

4 de março (6ª feira) 

Das 9h00 às 12h30 

Pav. StªCRUZ (a confirmar) 

ENG. SANTOS COSTA 

ENG. SANTOS COSTA 

CANIÇAL 

FAIAL 

4 de março (6ª feira) 

Das 14h00 às 17h00 

Pav. StªCRUZ (a confirmar) 

CAMACHA 

FIGUEIRINHAS 

 Stª CRUZ (SEDE) 

CANIÇO 

ENSAIOS NO PAVILHÃO- 2º,3º CICLOS E SEC. 

ZONA ESTE 

 

7 de março (2ª feira) 

Pavilhão da escola do Caniço 

9H00 ÀS 13H00 

 

MACHICO  

CANIÇAL 

CAMACHA 

SANTANA 

SANTA CRUZ  

CANIÇO 

PORTO SANTO A combinar a data 
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ZONA OESTE 

 

Dia 09 de março (4ªfeira) 

Pavilhão da escola da Ribeira Brava 

Das 09h00 às 13h00 

 

 

S. VICENTE  

PONTA DO SOL (2 classes) 

 FAJÃ DA OVELHA 

CALHETA 

Dia 09 de março (4ªfeira) 

Pavilhão da escola da Ribeira Brava 

Das 14h00 às 17h00 

 

CAMPANÁRIO 

ESTREITO C. LOBOS 

TORRE 

R. BRAVA 

 

 

FUNCHAL 

 

 Dia 11 de março (6ªfeira) 

Pavilhão do Liceu 

13h30 às 17h00 

 

B. PERESTRELO 

H. B. GOUVEIA  

S. ANTÓNIO  

SÃO ROQUE  

AA SILVA  

COLÉGIO ST. TERESINHA 

G. ZARCO 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

ENSINO RECORRENTE 

3ª IDADE 

13 de Abril ( 4ª feira)  

Pavilhão da escola Secundaria Francisco Franco  

Das 9h00 às 13h00 

 

 

 

 

 



7 
 

Marcação do campo – 09 de maio; 26 de maio; 29 de maio 

Ensaios Geral/dividido – 10 de maio: 

a. 1º ciclo – das 9h00 às 12h30 

b. 2º3º e sec.+ ensino recorrente – das 14h00 às 17h00 

Reunião geral com os professores envolvidos para a preparação dos ensaios gerais 17 de  maio das 

9h00 às 13h00 auditório da escola Bartolomeu Perestrelo  

1º Ensaio geral - Dia 27 de Maio (sexta feira) Durante todo o dia  

2º Ensaio geral – Dia 30 de Maio (segunda feira) Durante todo o dia  

 

ASPETOS IMPORTANTES A CONSIDERAR: 

a) Com a experiência do ano anterior, verificamos que é necessário manter o ensaio parcial em 

pavilhões. Porém é indispensável o envio das filmagens nas datas indicadas.  

b) VALIDAÇÃO – o projeto será proposto para ser validado para efeitos de certificação. Será 

necessário submeter o projeto a todos os procedimentos de avaliação que requer este tipo 

de validação. 

 

ASPECTOS DE ORGANIZAÇÃO 

Núcleos do Desporto Escolar - O desenvolvimento prático do projeto nas escolas, compreende o 

trabalho interno dos núcleos nos horários estabelecidos, a iniciar em Setembro 2015, o trabalho externo 

num total de 1 ensaio parcial, 1 ensaio geral/dividido e 2 ensaios gerais (o dia todo)  

Os alunos terão ao todo 4 saídas da escola sendo que 2 saídas serão um período do dia e as outras 2 

serão o dia.  

DESFILE - Todos os aspetos inerentes ao desfile serão apresentados em projeto próprio 
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Resumo do calendário 

Datas  Atividade Para quem/local 

8 outubro (5ª feira) Reunião de apresentação do 
projeto 

Direções das escolas e Prof 
dos núcleos – Escola 
Francisco Fernandes 

15 outubro (5ª feira) ensaio das coreografias com 
professores 

2º3º ciclo e Sec – Ginásio D. 
Mina 

19 outubro (2ª feira) ensaio das coreografias com 
professores 

1º ciclo – Ginásio D. Mina 

18 novembro (4ª feira) ensaio das coreografias com 
professores 

Ed. Especial – Ginásio D. 
Mina 

20 novembro (6ª feira) ensaio das coreografias com 
professores 

Ensino recorrente – Ginásio 
D. Mina 

 
Até 15 de fevereiro 
 

 
Entrega dos filmes 

 
Para DSDE analisar e auxiliar 
 

22 fevereiro (2ªfeira) Ensaio parcial 1º ciclo Alunos funchal – na Bart. P. 
 

24 fevereiro (4ªfeira)  Ensaio parcial 1º ciclo Alunos funchal – na 
Gonçalves Zarco  

26 fevereiro (6ªfeira) Ensaio parcial 1º ciclo Alunos zona oeste – na Serra 
d´Água  

1 março (3ªfeira) Ensaio parcial 1º ciclo Alunos C. Lobos – na Torre 
 

4 de março ( 6ª feira) Ensaio parcial 1º ciclo Alunos da zona Este – Stª 
Cruz 

7 de março ( 2ª feira) Ensaio parcial 2º 3º ciclos e 
sec. ESTE 

Alunos zona este – no pav do 
CANIÇO 

9 de março (4ªfeira) Ensaio parcial 2º 3º ciclos e 
sec. OESTE 

Alunos zona oeste – no pav 
da Ribeira Brava  

11 de março (6ª feira) Ensaio parcial 2º 3º ciclo e 
sec. 

Alunos funchal – no pav. 
Jaime Moniz  

13 de abril ( 4ª feira)  Ensaio parcial com a Ed 
especial e ensino recorrente 

 
Francisco Franco – parte da 
manhã 

09 de maio  Marcação de campo Estádio do Marítimo 

 
10 de maio  

 
Ensaio geral repartido 

 
Estádio do Marítimo 

17 de maio (a confirmar) Reunião geral  Bart. Perestrelo – todos os 
profs 

26 de maio  Marcação de campo Estádio do Marítimo 

 
 27 de maio  

 
Ensaio geral  

 
Estádio do Marítimo 

 
29 de maio  

 
Marcação de campo 

 
Estádio do Marítimo 

 
 30 de maio  

 
Ensaio geral  

 
Estádio do Marítimo 

 


