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REGIÃO AUToNoMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARTA REGtoNAL DE EDUcAÇÃo, ctÊrucn E TEcNoLoctA
DrREçÃo REGToNAL DE EDUcAçÃo

Ex.mo/a. Senhor/a, Presidente do Conselho Executivo/Diretor/a do Estabelecimento de

Ensino;

Findo o ano letivo 2020/2021, estamos já em fase de preparação da nossa intervenção
com vista ao próximo ano letivo. Neste sentido, relembramos V.e Ex.q as ofertas
disponibilizadas pelo Projeto da Convivialidade, Ética e Mediação Escotar:

- Sessões da Convivialidade Escolar, cujo principal objetivo é a prevenção de
comportamentos disruptivos e de risco, através da promoção de ferramentas adequadas a

uma boa gestão da convivialidade escolar.

Dracrama rla o rianlraâ rraaiirra alal Tutor lâ que tem como objetivo ooEd
acompanhamento personalizado de alunos devidamente sinalizados pelas escolas e que
pressupõe o acompanhamento, por parte da equipa coordenadora da DRE, aos professores
que desempenham ou pretendam desempenhar funções junto desses mesmos alunos (alunos
altamente problemáticos, de alto risco, de abandono escolar, vítimas ou praticantes de
bullying e/ou problemas de ética escolar);

- Mediação Escolar, que consiste no acompanhamento, por parte da equipa da DRE, de

situações problemáticas com alunos e/ou encarregados de educação e auxílio na procura de
soluções adequadas, mediante solicitação das escolas;

- Consultoria às escolas, na implementação das Sessões da Convivialidade Escolar, bem
como na discussão, em conjunto com a escola, com vista ao planeamento e adoção de
medidas e/ou na implementação dos seus planos de ação no âmbito da promoção de um bom
clima relacional na escola, da redução da indisciplina e dos comportamentos desviantes.
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Assunto: Projeto Convivialidade, Ética e
Mediação Escolar 2 e 3.e Ciclos - Ano
Letivo 2O2I|2O22
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S.i

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGTONAL DE EDUCAçÃO, CrÊNCtA E TECNOLOGTA
DtREçÂO REGTONAL DE EDUCAçÃO

Assim, tendo em vista o planeamento das atividades e gestão de recursos para o
próximo ano letivo por parte das escolas, surge a necessidade da escola, de acordo com o seu

Projeto Educativo, definir quais os projetos que pretende dinamizar no próximo ano, tendo
especial atenção à carga horária necessária para o desenvolvimento dos mesmos, de acordo
com o despacho n.e 24Ol2OtB de 24 de julho, artigo 4.e, alterado pelo despacho
n.e 45712020 de 24de novembro.

Relativamente ao programa de Orientação Educativa /Tutoria, a escola poderá designar
professores orientadores educativos / tutores, contemplados no Decreto Legislativo
Regional n.e 2l,l2OO6/M, de 2t dejunho, artigos 42P e 44.e, e definir um horário para um ou
mais professores com perfil adequado, de acordo com o despacho n.s 24O12O18 de 24 de
julho, artigo 9.e, alíneã b), tendo em conta as necessidades da escola, de acompanhar alunos
e respetivas famílias em situação de risco.

Ao longo do ano letivo, será disponibilizada formação, a ser divulgada na plataforma
interagir, a todos os professores que estejam a exercer funções de orientação educativa /
tutoria.

Trimestralmente, será realizado o Ievantamento estatístico dos comportamentos
desviantes, no âmbito do acompanhamento e monitorização do Decreto Legislativo Regional
n. 2t l20L3/M, de 5 de junho, guê aprovou o Estatuto do Aluno e Ética Escolar da Região

Autónoma da Madeira, pelo que é enviado um inquérito a ser preenchido online por todas as
escolas da RAM.

Face ao exposto, para uma melhor organização da equipa coordenadora do Projeto da
Convivialidade Escolar no ano letivo seguinte, solicitamos o preenchimento da ficha de
inscrição, indicando os programas que a sua escola pretende desenvolver, até ao dia 15 de
setembro de2O2L, através do link:

R.x
.t:
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Mais se informa que a equipa coordenadora do Projetolonvivialidade, Ética e Mediação
Escolar da Direção Regional de Educação se encontra disponível para qualquer esclarecimento
relacionado com o projeto acima referido, através do endereço de correio eletrónico:
convivia lidade@ed u. m ad ei ra.gov. pt

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional

(Marco Paulo Ramos Gomes)
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