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SECRETAR|A REGTONAL DË EDUCAçÃO
DIREçÁO REGIONAL DE EDUCAçÃO

Exmo/a Senhor/a Diretor do Estabelecimento de Ensino;

No âmbito de uma parceria entre o Ministério da Defesa Nacional, o Estado-Maior

General das Forças Armadas, o Comando Operacional da Madeira e a Secretaria Regional de

Educação, através da Direção Regional de Educação, está a decorrer no presente ano letivo, a

iniciativa "Alista-te por um dia", dirigida a todos os alunos do 4.e ano de escolaridade do l.e

ciclo do ensino básico.

Este é um projeto de Educação para a Cidadania que tem como principais objetivos

dar a conhecer aos alunos os órgãos, estruturas de defesa nacionais, a sua natureza e

atividades, em prol da preservação de uma cultura de paz, entendida como "o conjunto de

valores, atitudes, comportamentos e modos de vida que rejeitam a violência e previnem os

conflitos indo às suas raízes, através do diálogo e da negociação entre os indivíduos, os grupos

e os Estados (Resolução das Nações Unidas A/RES/52/13)".

Durante um dia, os alunos irão participar num conjunto de atividades inéditas e

atrativas, dinamizadas pelos militares dos três Ramos das Forças Armadas, no Regimento de

Guarnição n.e 3 em São Martinho (conforme o Programa em anexo).
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PARA:

EBt/PE Achada

EB1/PE da Ajuda

EBI/PE da Cruz Carvalho

EBl/PE Ladeira

EB1/PE Boliqueime

EBL/PE llhéus

EBl/PE Santo Amaro

EB1/PE Eleutério Aguiar

EB1./PE Monte

EB1./PE S. Filipe

C/C. D. E. Funchal

Erunt

Ofício Circular n.s 005/2019

Data: 07-07-2019

Assunto: Divulgação da atividade "Alista-te
por um dia"
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No dia das atividades, serão asseguradas as refeições (almoço e um lanche) aos

alunos e professores acompanhantes e será entregue a cada um dos alunos um brinde

institucional: um boné alusivo à atividade.

Tendo em vista a organização do evento - a decorrer nas seguintes datas: datas: 3L

de janeiro, 74 e 26 de fevereiro, 12, 19, 2L, 26 e 28 de março e 02 e 04 de abril - solicita-se a V.

Exa. que nos indique o dia, os nomes e contactos dos docentes acompanhantes, bem como o

número de alunos que irão participar nesta atividade, até ao próximo dia 22 de janeiro de 20t9,

através dos segu intes correios eletrón icos: d re@ed u.madeira.gov. pt : deo.dretomadeira.eov.ot

lnforma-se, também, que estamos a diligenciar esforços no sentido de garantir os

transportes para a deslocação dos alunos e professores.

Em caso de dúvidas ou esclarecimentos, poderá entrar em contacto com a Divisão de

Gestão de Projetos, através do seguinte telefone: 29L705860 (ext. 212).

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional

(Marco Paulo Ramos Gomes)
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