
S. R.F'
REG]ÃO AUTONOMA DA MADEIRA

Govemo Regional
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO

DrREçÁO REcTONAL DE EDUCAçÃO

Exmo/a. Senhor/a, Presidente do Conselho Executivo/Diretor/a do
Estabelecimento de Ensino,

No próximo dia26 de outubro, às th15, realiza-se a reunião geral do Projeto da
Convivialidade Escolar que terá lugar no Auditório da Escola Básica dos 1.e,2.e e 3.e
Ciclos com Pré-escolar Bartolomeu Perestrelo.

Esta reunião tem como objetivo fornecer as orientações para o
desenvolvimento do projeto para o ano letivo 2Ot8/2019, essenciais para proceder ao
planeamento estratégico do projeto, alinhando o propósito, os objetivos e a execução
do mesmo, em conjunto com os agentes educativos envolvidos. Concomitantemente,
pretende refletir e aprofundar questões relativas à operacionalização do projeto.

Neste sentido, considera-se fundamental a presença dos Senhores Presidentes
dos Conselhos Executivos, dos coordenadores e dos docentes aplicadores do projeto
nas respetivas escolas, dos elementos de projetos similares a decorrer nas mesmas,
dos técnicos do serviço de psícologia e orientação e técnicos de educação especial,
pelo que se solicita a Vossa Excelência que, no quadro de gestão racional dos recursos
humanos, viabilize a presença destes elementos,

Remetemos em anexo o e programa da reunião

Com os melhores cumprimentos,
O Diretor Regional
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REUNIAO GERAT DA CONVIVIATIDADE ESCOLAR

26 de outubro de 2018

Auditório da Escola Básica dos 1.q, 2,p e 3.e Ciclos com Pré-escolar
Bartolomeu Perestrelo

Receção dos participantes

Alunos "muito problemáticos": um dilema para as escolas

- Renato Gomes Carvalho - Presidente da Delegação Regional da

Madeira da 0rdem dos Psicólogos Portugueses

Diálogo participativo

Intervalo

"Convivíalídade, Etica e Mediação Escolar, uma nova abordagem"

- Marcelo Melim - Coordenador do Projeto da Convivialidade Escolar

"SER - intro dução às sessões e stratég icas mul tifamiliare s de auto -

reg ulaç ão,..um a. nova chance"

- Beatriz Freitas Melim - Psicóloga Clínica do Projeto da ConviviaÌidade
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