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sËcRrTARrA REGTONAL DE EDUCAÇÂO
DIREçÃO REGIONAL DE EDUCAçÃO

Ex.mo/a. Senhor/a, Presidente do Conselho Executivo, Diretor/a do Estabelecimento
de Ensino

Vivemos numa sociedade onde tudo o que nos rodeia está ligado, o conhecimento e a
informação são partilhados a grande velocidade. Este novo paradigma permite adicionar
potencialidades e funcionalidades, desde o mais simples aparelho do nosso quotidiano, até
aos conceitos mais complexos como: Big Data e lnteligência Artificial. Faz por isso todo o
sentido que se possa trazer esta tecnologia para as nossas salas de aula.

A Direção Regional de Educação está envolvida em vários projetos e iniciativas
inovadoras que promovem o sucesso educativo e que incluem e fazem uso das TIC nos

estabelecimentos de ensino. Um desses projetos é o AppsForGood.

O AppsForGood é um movimento tecnológico educativo. Professores e alunos - entre
os 10 e os L8 anos - trabalham em equipa para darem resposta a questões relevantes do
seu dia-a-dia através da criação de apps para smartphones ou tablets. Através do
AppsForGood têm acesso a conteúdos digitais e podem contactar com especialistas de

todo o mundo. Neste projeto os professores fazem aquilo que melhor sabem fazer: inspirar
e guiar os jovens.

No final de cada edição do programa AppsForGood conta com uma competição que

envolve dois momentos: os Encontros Regionais (seleção dos finalistas para o Evento Final)

e o Evento Final (onde são premiados os vencedores da edição do programa). Este ano,

realizar-se-á o ll Encontro Regional da Madeira, com a participação das equipas de alunos
das escolas da região que aderiram ao programa e que irão apresentar as suas soluções
tecnológicas desenvolvidas ao longo do ano letivo.
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Direcionado a Diretores de Estabelecimentos de Educação/Ensino, membros dos
Conselhos Executivos, professores responsáveis pelos projetos SeguraNet, professores TlC,
professores de lnformática, coordenadores TIC e coordenadores de projetos da

responsabilidade da Secretaria Regional da Educação, para além de outros interessados,
gostaríamos de convidar Vossa Excelência a estar presente neste Encontro Regional no dia
09 de julho de 2019, na Escola Secundária Francisco Franco (Funchal), entre as 14h00 e as

17h30.

Em anexo, podem consultar o programa e cartaz do evento. As inscrições devem ser
realizadas através da ligação:

https ://cd i. o re. ptl5ed icao-co m pe ticao /

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional

,zUla*-- 64
(Marco Paulo Ramos Gomes)
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