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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETAìIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCA E TECNOLOGIA
DIREçÃO REG|ONAL DE EDUCAçÃO

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

relecimento de Ensino;

A Direção Regional de Educação (DRE) informa que, nos dias 1, 2 e 3 de junho, irá
alizar-se no Madeira Tecnopolo, a "Feira Tecnológica 2O2O", estando reservada para a

art cipação das escolas da RAtú neste evento, no período da tarde desses mesmos dias.
Esta Feira visa a realização de um encontro e concurso que têm como propósito a

presentação de projetos educacionais de todas as crianças e alunos do Pré-escolar,t.e,2.e e 3.e
clc do ensino básico e ensino secundário de todas as ofertas educativas e de todos os

relecimentos de educação e ensino da rede pública e privada da RAM que promovam
rát cas inovadoras em contexto de sala de aula que desenvolvam aprendizagens
terdisciplina res, integra n do as tecnologias.

Por forma a otimizar os recursos tecnológicos disponíveis nas escolas da RAM e

Sbilitar a partilha das boas práticas que estas desenvolvem, lançamos-lhes o desafio para que
cipem, tornando a iniciativa um espaço de vivências de aprendizagens enriquecedoras e de

levação do trabalho colaboraüvo desenvolvido pelos alunos e professores.

Mais se informa V. Exa. que a participação das escolas envolve uma inscrição.

A inscrição na Feira Tecnológica da RAM é feita até ao dia 3 de maio de 2O2O, através do
chimento de um formulário de inscrição, disponível no sítio online:

https : //ti nvurl, com/so2l 6ch

Com os melhores cumprimentos,
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