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Exmo/a Senhor/a Diretor/a do Estabelecimento de Ensino/Diretor/a Pedagógico /
Presidente do Conselho Executivo, Presidente da Comissão Provisória,

No âmbito do projeto Rede de Bufetes Escolares Saudáveis (RBES) convida-se V.

Exa., bem como o docente dinamizador do projeto na vossa escola, para o primeiro

encontro de apresentação das atividades RBES, que se irá realizar no próximo dia 24

de outubro de 2018, pelas 14h30, no auditório da Escola da APEL.

Mais se informa que o primeiro encontro de apresentação das atividades RBES

integra a oficina de formação: "Alimentação Saudável em Meio Escolar -2,? edição",

da responsabilidade da coordenação do projeto, composta por um conjunto de 5
sessões presenciais. Estas horas de trabalho poderão ser consideradas para efeitos de

progressão na carreira, como formação validada de 34h, t7h presenciais + 17h de

trabalho autónomo (de acordo com o Despacho n.e 1.06/20O5, de 21 de setembro),

desde que sejam cumpridos alguns requisitos complementares, oportunamente

esclarecidos. Releva-se a importância desta formação para uma boa implementação do

Projeto, bem como para o seu acompanhamento e avaliação.

Deste modo, sublinha-se a pertinência da participação de todos os docentes

dinamizadores da RBES nas escolas dos 2.e e 3.s ciclos da RAM neste encontro.
Para mais esclarecimentos, encontra-se disponível o email,

rbes.dre@madeira.gov.pt e o telefone 291,7OS 860, ext. 212 ou 22O'

Com os melhores cumprimentos,
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