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Exmo/a. Senhor/a, Presidente do Conselho Executivo/Diretor/a do

Estabelecimento de Ensino; Delegada Escolar; Coordenadora,

A Direção Regional de Educação, através da Direção de Serviços de Educaçõo

Especial, mais especificamente através da Divisão de Acompanhomento à Surdez e

Cegueira, sua unidade flexível, no âmbito do seu contributo para o desenvolvimento

de medidas de promoção da inclusão e do sucesso educativo, a implementar pela DRE,

está a desenvolver o Projeto de ldentificação Precoce de Alterações de Audição na

População Escolar da Região Autónoma da Madeira - in loco, destinado a alunos dos 3

aos l-2 anos.
No âmbito das propostas de políticas inclusivas da Direção Regional de

Educação que pretendem prevenir situações de risco ao sucesso escolar, através do

planeamento de ações catalisadoras das aprendizagens e preventivas de situações

potencialmente desencadeadoras de dificuldades de aprendizagem, a Divisão de

Acompanhamento à Surdez e Cegueira, vem fazer chegar a V. Ex.a a vontade de que

seja nosso parceiro, através da colaboração nas duas fases do referido Projeto - í.e
fase - Levantamento e Organização e 2.s fase - Avaliação e Apresentação de

Resultados (exames audiológicos), com respetivo encaminhamento.
Em conformidade, serve o presente para solicitar informação relativa ao

número de crianças / alunos, com idades compreendidas entre os 3 e 12 anos

(Preencher tabela em anexo. Apenas as colunas referentes ao nome dos alunos, data

de nascimento e ano de escolaridade) que no ano letivo 20L8/19 estão a frequentar o

Estabelecimento que Vossa Ex.a dirige, por forma a planearmos o agendamento da

deslocação às diferentes escolas, com fim último de procedermos às avaliações
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audiológicas, com vista à identificação de situações de alteração de audição, nas

crianças e alunos, após assegurada anuência dos Encarregados de Educação.

A informação deverá ser remetida à Divisão de Acompanhamento à Surdez e
Cegueira através do email: susana.edv.spinola@madeira.Eov.pt. Qualquer dúvida ou
esclarecimento adicional por favor contactar a Dr.e Susan Spínola (Chefe de Divisão)

através do email supracitado ou por telefone: 291225923.

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional
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