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REGNO AUTONOMA DA MADEIRA

Govemo Regional
SECRETARTA REGTONAL DE EDUCAçÃO

DrREçÃO REGIONAL DE EDUCAçÃO

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

A Direção Regional de Educação, através do Projeto da Convivialidade, Ética e Mediação Escolar,
disponibiliza às escolas da RAM um conjunto de programas, atividades e serviços, que têm como
objetivo auxiliar estes estabelecimentos na implementação de medidas que contribuam para a melhoria
do ambiente escolar e consequentemente, das aprendizagens académicas.

Assim, tendo em conta as várias estratégias disponíveis para o próximo ano letivo 2O2O/202I, no
âmbito do projeto acima referido, informa-se Vossa Excelência que iremos promover formação para os
professores que pretendam desenvolver os programas "DivertidaMente" e "Jogos da Prevenção, no Le

ciclo do ensino básico", e iremos dar continuidade à formação destinada aos Orientadores Educativos de
todos os níveis de ensino.

Para melhor agendamento destas formações, solicita-se a Vossa Excelência, caso a escola tenha
interesse na aplicação de um ou mais dos referidos programas, o preenchimento da ficha de inscrição,
de acordo com o link disponibilizado abaixo.

Salienta-se que a ficha de inscrição deverá ser preenchida pelo professor que irá dinamizar o/s
programa/s, pelo que, solicitamos que envie o link ao/s professor/es interessado/s da vossa escola.

https://forms.office.com/Pases/ResponsePaee. aspx?id=beXYTcRCZk6UOSwtES-
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Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional (1)

(Nadina Pereira Mota)

( L) em regime de suplência, nos termos do Despacho n.e 5, de 31 de julho de 2020.

Assunto: PROGRAMAS NO ÂMBITo Do PRoJETo

Coruvrvtatroaor, Éncn r ue ornçÃo EscorAR

Ofício Circular n.e 5.0.0-087 /2020
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