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REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA
Govemo Regional

SECRETARIA RËGIONAL DE EDUCAÇÃO
DIREçÁO REGIONAL DE EDUCAçÃO

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

O projeto A LER, promovido pela Secretaria Regional de Educação, tem como

principal objetivo promover a leitura junto dos alunos dos 2.e e 3.e ciclos do ensino básico,

com recurso à dinamização de oficinas de leitura, com o intuito de melhorar as capacidades

de compreensão e de interpretação dos textos.

No próximo dia 9 de novembro, entre as th e as 18h00, decorrerá no Arquivo

Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM), a 2.a Jornada A LER, conforme programa em

anexo, que abordará questões relacionadas com a leitura, uma competência importante no

desenvolvimento dos alunos e que começa cedo na escola.

lnspirado na Declaração do Parlamento Europeu que estabeleceu 2018 como sendo

o Ano Europeu do Património Cultural, e voz um verdadeiro património humano de

revalorização de práticas culturais e educativas como a leitura em voz alta, o tema desta 2.e

edição é"AYoz, património único".

A iniciativa é dirigida a professores dos vários grupos disciplinares, validada pela

DRE, com 8 horas, para efeitos de progressão na carreira docente, ainda que possa estar

aberta a outros agentes culturais e demais interessados.

A inscrição deverá ser feita através da Plataforma INTERAGIR, até ao dia 10 de

novembro.

Para mais informações, poderão contactar a Direção Regional de Educação, Divisão

de Gestão de Projetos, através do telefone ne 291705860-Ext. 2L2, endereço eletrónico:

dgp.dre@madeira.eov.pt, efou a coordenação do projeto, através do endereço eletrónico:

aler. programa.dre@gmail.com.

Com os melhores cumprimentos,
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Assunto: 2.r JoRNADA "A LER" - DtA 09 DE

NoVEMBRo oE 2018

Ofício Circular n.e 5.0. 0- 159 / 2Ot8

Data: L9-L0-2018

Delegações Escolares

Educação/ensino: oficial X particular

Estabelecimentos de infância

1.s ciclo X 2,e e 3.e ciclos

Escolas básicas integradas

Ensino secundário
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