
REGIÁO AUTONOMA DA MADEIRA
Governo Regional

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
DrREçÁO REGTONAL DE EDUCAçÁO

Ex,mo/a. Senhor/a Presidente do Conselho Executivo/ Diretor/a do Estabelecimento de Ensino;

A Secretaria Regional da Educação da Região Autónoma da Madeira, através da Direção Regional de
Educação (DRE), desenvolve junto das escolas, o Projeto da Convivialidade Escolar desde 2013, no âmbito do
qual, entre outras ações, procede ao levantamento das medidas implementadas pelos vários estabelecimentos,
no sentido de melhorar o seu ambiente relacional.

Neste sentido, somos a solicitar a Vossa Excelência a colaboração na atualização da tabela que
possuímos acerca das vossas estratégias para lidar com os comportamentos desviantes e promover a

convivialidade no seio da sua escola.

Através das reuniões mantidas ao longo dos últimos anos, fomos tomando conhecimento das
estratégias utilizadas pela vossa instituição. Porém sabemos que o caráter dinâmico e volátil da realidade
escolar obriga a constantes alterações e ajustamentos nas iniciativas levadas a cabo, com o intuito de lidar com
problemáticas como a indisciplina, o bullying, a violência e a ética escolar.

Assim e de modo a mantermos a informação atualizada e correta, acerca da sua escola, nesta área,
agradecemos o preenchimento de um breve questionário online, ao qual poderá aceder através do link:
https ://goo.ellforms/FDs0zAQKQ63i5YH R2

Este questionário destina-se única e exclusivamente aos conselhos executivos das escolas da RAM e
deve ser preenchido até ao final 6s 1.e período do presente ano letivo.

Aproveitamos a oportunidade para lembrar a existência da Plataforma de Solicitações da
Convivialidade Escolar que constitui atualmente o meio privilegiado de contacto entre as escolas e a nossa
equipa de apoio: http://tinv.cclnue4zv

Queremos salientar que a nossa equipa está sempre disponível para se deslocar às escolas, seja para
analisar e colaborar em questões específicas, ou apenas para estar presente e testemunhar momentos
significativos para a convivialidade da vossa comunidade educativa.

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional

luta4eo GJ
(Marco Paulo Ramos Gomes)
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Ofício Circular n.s 5.0.0-189/2018

Data: t2lt2l20t8
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