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REGÉO AUTONOMA DA MADEIRA
Govemo Regional

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÂO
DIREçÃO REGIONAL DE EDUCAçÁO

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

Certos que a partilha de informação contribuirá para um maior envolvimento
dos estabelecimentos de educação e ensino na organização e orientação de medidas
de suporte à aprendizagem e à inclusão e no seguimento da reunião do passado dia 02

de outubro que teve como objetivo apresentar a Estratégia Regional para o
Desenvolvimento de uma Educação lnclusiva na Região Autónoma da Madeira face à

publicação do Decreto-Lei n.s 54/2OI8 de 6 de julho e ao disposto no Decreto
Legislativo Regional n.e 33/2OO9/M, de 3L de dezembro e aprofundar o conhecimento
dos princípios e as normas que garantem a inclusão, enquanto processo que visa

responder à diversidade das necessidades e potencialidades de todos e de cada um

dos alunos, através do aumento da participação nos processos de aprendizagem e na

vida da comunidade educativa, enviamos a apresentação utilizada na referida sessão.

Pretende-se, deste modo, o enquadramento das práticas educativas que

valorizam "(...) o direito de cada aluno a uma educação inclusiva que responda às suas

potencialidades, expetativas e necessidades no âmbito de um projeto educativo
comum e plural que proporcione a todos a participação e o sentido de pertença em

efetivas condições de equidade."
Brevemente enviaremos um pequeno guia com mais informação, com vista a

apoiar as escolas nesta fase que antecede a adaptação do Decreto-Lei n.e 54/2OI8 à

RAM.

Com os melhores cumprimentos,
O Diretor Regional
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Assunto: APRESENTAçÃO DA
ESTRATÉGIA REGIONAL PARA O
DESENVOLVIMENTO DE UMA
EDUCAçÃO tNCLUSTVA NA RAM

Ofício Circular n.o 157 /DRE/20í8

Data: 18 de outubro de 2018
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