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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL
SECRETAR|A REG|ONAL DE EDUCAçÃO, CtÊNCn E TECNOLOGTA

DIREçÃO REGTONAL DE EDUCAçÃO

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

Ensino,

No âmbito do Projeto de Educação para a Sexualidade e Afetos (ESA), informa-se V. Ex.'i'da
realização do Seminário sobre "Educação Sexual na Atualidade: Família, Escola, Saúde, Sociedade" a

decorrer nos dias 23, 25 de fevereiro e 2 de março de 2021, das 15h00 às 17h00, através da

Plataforma Teams, conforme programa, em anexo. Neste sentido, convida-se V. Ex.ci', bem como os

docentes dinamizadores do Projeto ESA em 2O2O/202L, para participarem neste Seminário realizado à
distância e proceder a sua inscrição através da Plataforma lnteragir, até ao dia 18 de fevereiro de2O2L.

De acordo com a planificação inicial, a estas horas de trabalho conjunto somar-se-ão as

anteriores, onde se incluem as de trabalho individual, totalizando 30 horas validadas, para efeitos de

progressão na carreira do pessoal docente (de acordo com o Despacho n.s tO6/2O05, de 21, de

setembro.

Neste encontro de trabalho, pretende-se partilhar informações importantes, refletir
metodologias e práticas inerentes ao desenvolvimento deste projeto, assim como acerca da sua

pertinência e eficácia nas escolas.

Para qualquer questão, ou esclarecimento adicional poderá contactar a Coordenação

ESA, através do endereço eletrónico: esa.madeira @edu.madeira.gov.pt .

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional

(Marco Paulo Ramos Gomes)
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Ofício Circular n.e 5.0.0-1L /2OZI

Data: tt-02-2021.

Assunto: Projeto ESA - Seminário "Educação

Sexual na Atualidade: família, escola, saúde,

sociedade" - Dias 23,25 de fevereiro e 2 de

março 202L.
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