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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCA E TECNOLOGIA
DIREçÃO REGIONAL DE EDUCAçÃO

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

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

Encontros de Delegados de Português dos 2.e e 3.e Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário, de

L7 de outubro de2022 a L5 de maio de 2023.

Solicita-se a melhor colaboração de V. Exe. no sentido de providenciar, dentro do possível, a

organização do horário dos Delegados de Português sem serviço atribuído nas escolas à segunda-feira à

tarde, a fim de permitir aos interessados a participação nos Encontros de Delegados, neste dia da

semana, a partir das 14:00.

Esta atividade formativa constitui um espaço privilegiado de reflexão conjunta, de cooperação

e de colaboração e também de planeamento de medidas de promoção do sucesso educativo nesta

disciplina, pelo que é recomendável a participação dos representantes de Português de todas as escolas.

Mais se informa que as datas de inscrição serão divulgadas no início do próximo ano letivo.

Com os melhores cumprimentos,

PL'O Diretor Regional de Educação (1)

w

\J^dNl,Acct(]i
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(1) Em regime de suplência, nos termos do Despacho do Diretor Regional de Educação n.s 4, de 20 de julho de 2022
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Assunto: Grupo disciplinar de Português

(Ensinos Básico e Secundário) - Horário

comum de trabatho - Encontros de

Delegados

Ofício Circular n.e 5.0.0-1 1 5 / 2022

Data: LO/08/2022
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Delegação Escolar do Funchal

Estabelecimentos de Educação/Ensino: Oficial [] erivado

Crechesf ardins de lnfância

P/C. Escolas básicas do 1.s ciclo com pré-escolar

Escolas básicas dos 2.s e 3.s ciclos

Escolas básicas integradas

Escolas secundárias

Escolas profissionaís
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