
s. R.w
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL
SECRETAR|A REGTONAL DE EDUCAçÃO, CtÊNCA E TECNOLOGTA

DIREçÃO REGIONAL DE EDUCAçÃO

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

Na sequência da interrupção das atividades letivas serve o presente para informar V.
Exs que, de acordo com o n.e 6 do artigo 9.s do DL n.e Lo- A/zo2[ de j.3 de março, que
estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo
Coronavírus -COVID 19, o ensino profissional obrigatório ou certificado desenvolvido nesta
modalidade de formação/ensino à distância poderá ser pedagogicamente autorizada e as
horas dadas pelos formadores (internos e externos) em situação de formação/ensino à

distância poderão ser consideradas pedagogicamente validadas no período de suspensão de
atividades letivas e não letivas.

Assim, consideram-se validadas as horas correspondentes às disciplinas da
Componente de Formação SocioCultural e de Formação Cientifica dos cursos a serem
desenvolvidos e as horas correspondentes às disciplinas da Componente de Formação
Técnica, Tecnológica e Prática cujas aprendizagens sejam efetivamente realizadas através da
modalidade de ensino à distância (com as devidas evidências), tendo em conta as condições
e recursos que as entidades possuem e seja cumprido o disposto no n.e 6 do artigo 9.s do DL
n.e L0- A/2020, de 13 de março, nomeadamente "(...) a atividade formativa presencial pode
ser excecionalmente substituída por formação à distância, quando tal for possível e
est I lrÉì rcr rcunidaç randirõa< nr ra o efeit com as devidas adaptações e flexibilização dosm aì

respetivos requisitos ..."

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional
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'(Marco Paulo Ramos Gomes)
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