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REGIÃO AUTÓNOMA OA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETAR|A REGTONAL DE EDUCAçÃO, C|ÊNCA E TECNOLOGTA
DIREçÃO REGIONAL DE EDUCAçÃO

A Direção Regional de Educação, a exemplo dos anos anteriores, dará continuidade

aos Encontros de Delegados de Português das escolas da RAM, pelo que convida os Delegados

de Português do 2.e e 3.s Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário da vossa escola a

participar na referida formação, que se realiza, neste ano letivo, em simultâneo para os

delegados de Português dos 3 níveis de ensino.

A formação contará, também, com uma sessão síncrona, em regime a distância, das

18:00 às 20:00. Para a concretização dessa sessão a distância, os delegados serão divididos em

dois grupos: um que terá a sessão a distância a 1de março de2O2t, e outro que terá a sessão

a distância a 2 de março de 2O21,.

Assim, conforme a opção dos docentes para a participação na sessão a distância,

indica-se, abaixo, as hiperligações de acesso à inscrição na referida atividade formativa, que

deve ser realizada atá ao dia 16 de outubro de 2020:

- Sessão síncrona a L de março de2021- https://bit.lvl3ipzNbJ
- Sessão síncrona a 2 de março de2O2t - https://bit.lvl34nVP8i

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional

(Marco Paulo Ramos Gomes)
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Delegações Escolares

Estabelecimentos de Educação/Ensino: Oficial ! erivado

Creches/Jardins de lnfância

Escolas básicas do L.e ciclo com pré-escolar

Escolas básicas dos 2.s e 3.e ciclos

Escolas básicas integradas

Escolas secundárias

Escolas profissionais
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Ofício Circular n.e 5.0.0-1 L 3 / 2O2O

Data: 25-05-2020

Assunto: Formação

"Encontros de Delegados de Português"
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