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Exmo/a. Delegado/a, Senhor/a Presidente do Conselho Executivo/Diretor/a do

Estabelecimento de Ensino;

Em complemento às orientações remetidas, anteriormente, por esta Direção Regional,

designadamente no âmbito dos Projetos de Formação Pessoal e Social e tendo em vista a

organização do ano escolar de 2019/2O20, remete-se, em anexo, a Matriz de ações nucleares,
correspondentes ao Plano Regional de Educação Rodoviária 2OI9/2020 (PRER), cujo
desenvolvimento ocorrerá em contextos diversificados, com ênfase na área de Formação Pessoal

e Social e nas atividades de enriquecimento do currículo. Recorde-se que às atividades definidas
por esta Direção Regional serão acrescidas as ações da iniciativa de cada escola, que em conjunto
darão origem ao projeto de cada Estabelecimento de Educação/Ensino.

lnformamos, ainda, que a adesão ao PRER depende do interesse de cada estabelecimento de

ensino e é concretizada através do preenchimento online do formulário respetivo até 04 de
outubro de 2OI9, disponível em: https://docs.eooele.com/forms/d/e/lFAlpQLSeYFvHKlhBGDlVJ3TiCtUd5-

bf0pF8vxPxT5lLzpRN eGv-Pe/viewform

Para mais esclarecimentos, encontram-se disponíveis os e-mail's - dgp.dre@madeira.gov.pt
(Divisão de Gestão de Projetos) e prer.dre@hotmail.com (Equipa de Coordenação do PRER) e

ain da o site - http ://proiectos. m adei ra-ed u. pt/prer

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional
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(Marco Paulo Ramos Gomes)
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