
 

 

 

 

 

Abertura Oficial do Ano Letivo 2018/2019 

Sob o lema “mais educação mais inclusão” arrancou na manhã desta segunda-feira, 17 de 

setembro de 2018, em todo o território nacional o ano letivo 2018/19. Na ilha da Boa 

Vista, a abertura oficial decorreu no Centro de Artes e Cultura, sendo presidido pela 

Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação (MIOTH), Dr.ª 

Eunice Silva, acompanhado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, José 

Luís Santos. 

Durante o seu discurso o autarca boa-vistense, José Luís Santos, referiu que o reforço da 

educação representa um dos maiores desafios do País e da Boa Vista em particular e que 

políticas públicas devem ser em alguns casos mantidos e noutros reforçados, porque o 

esforço financeiro deve ser visto na ótica do investimento na educação e não como gastos.  

Defendeu a construção de uma nova escola secundária de raiz na ilha da Boa Vista, pois 

mesmo com a conclusão das obras em curso, a ilha não ficará devidamente servida. 

Informou que a Câmara Municipal já disponibilizou um terreno para construção de uma 

nova escola secundária e que atual escola deve ser transformado num polo de EBI da 

Cidade de Sal-Rei, resolvendo assim parte dos problemas, visto que todos os anos é 

necessários mais salas de aulas e aquelas que existem não possuem condições para receber 

os alunos e professores. 

 

Por seu turno, a MIOTH, Dr.ª. Eunice Silva, em representação do Ministério da Educação, 

realçou que durante o novo ano letivo o Governo pretende reforçar a implementação do 

plano curricular com foco na promoção dos objetivos do desenvolvimento sustentável 

(ODS) com destaque para o ODS nº4 - Educação de Qualidade, ODS nº 5 – Igualdade de 

Género e ODS nº9 – Indústria, Inovação e Infraestruturas. Destacou ainda que na ilha da 

Boa Vista, as estatísticas apontam para uma melhoria considerável do desempenho 

escolar, visto que no ano letivo 2017/18, registou-se um aumento significativo da 

aprovação no ensino secundário de 62,3% passou para 67,4% e em contra partida há uma 



diminuição da taxa de reprovação passando de 30,3% no ano 2016/17, para apenas 18,4% 

em 2017/18. 

 

 


