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Ofício Circular n.s 5.0.0-026/20L9

Data: 3L-0L-2019

Assunto: Programa Cidadania Marítima

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

Para efeitos de conhecimento e divulgação, envia-se a V. Ex.e informação sDbre o

Programo Cidadonia Marítima, uma iniciativa da Autoridade Marítima Nacional, desen,rolvida

pela Polícia Marítima da Madeira, harmonizada com as disciplinas de Cidadania e

Desenvolvimento e de Formação Pessoal e Social e com o Programa de Literacia e Cultura

Marítima da Secretaria Regional de Educação, que se destina a fomentar projetos e ações,

direcionados para a promoção de conhecimentos, competências e valores de cidadania nc meio

marítimo, tendo em vista proporcionar aos alunos/cidadãos uma atuação consciencializada e

crítica, a par de um usufruto em segurança da orla costeira da Região Autónoma da Madei'a.

Neste âmbito, a Polícia Marítima da Madeira pretende continuar a desenvolver ações de

sensibilização (com a duração de 60 ou 90 minutos) nas escolas de 2.e e 3.e ciclos do ensino

básico e escolas secundárias da RAM, preferencialmente, destinadas a um público alvo situado

na faixa etária superior a 12 anos.

Na sequência do que se acaba de expor, e para efeitos de calendarização das ações de

sensibilização (vide proposta em anexo), solicita-se a V. Exa. que nos indique, para o correio

eletrón ico: dgp.d re @ mad eira.gov. pt., a segu i nte informação :

- Data, hora e duração da sessão (60 ou 90 minutos);
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- N.s de sessões;

- Número de alunos por sessão, faixa etária e ano de escolaridade;

- Nome e número de professores;

- Contatos oficiais da escola - telefone e email;

- Existência (ou não) de computador e projetor.

Se necessitar de mais informação, contacte, por favor, a Direção Regional de Educação,

Divisão de Gestão de Projetos, através do telefone: 291705860, ext. 2!2 e 272.

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional
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GF/MJM

(Marco Paulo Ramos Gomes)
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