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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL
SECRETARTA REGTONAL DE EDUCAçÃO, CtÊNCA E TECNOLOGTA

D|REçAO REGTONAL DE EDUCAçÃO

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

No âmbito do Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER) 2O2O/2O2L, convida-se um

professor/educador, responsável pela sua dinamização no vosso estabelecimento de educação/ensino,

para participar no Encontro de Abertura no próximo dia 8 de outubro de2O2O, quinta-feira, das 14h30

às 17h00, através da Plataforma Teams. Para tal acontecer, será necessário enviar os dados do professor

participante para o e-mail prer.dre@edu.madeira.gov.pt: nome; e-mail (preferencialmente com a

extensão edu) e contacto telefónico.

Durante este Encontro, será feita a apresentação detalhada do PRER 2020/2021, pelo que, na

eventual impossibilidade de participação dos professores do projeto, será de toda a conveniência que a

escola se faça representar pelo respetivo órgão de gestão. Os estabelecimentos de educação/ensino,

interessados em dinamizar o PRER, deverão proceder ao preenchimento, on-line, do formulário

respetivo, até 6 de outubro, sexta-feira, disponível em:

https ://bit. lvl2ZxRi5 U
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Ofício Circular n.e 5.0.0-1-0 5 / 2O2O

Data: 25-09-2020

Assunto: Encontro de Abertura do Plano

Regional de Educação Rodoviária

2O2O|2O21. e Atividade Formativa

Educação Rodoviária - Aplicabilidade na

Escola - Módulo 1 - Dia 8 de outubro de

2O2O, quinta-feira
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Mais se informa que as sessões de trabalho do PRER deste ano letivo, com exceção do Encontro

de Encerramento, à semelhança do sucedido no ano escolar transato, integrarão uma atividade

formativa, destinada aos docentes de todos os grupos de recrutamento que participem nas sessões

previstas - quatro sessões presenciais, com o parcial de 10h síncronas e de 15h assíncronas, o que perfaz

2sh.

Para a sua frequência, os professores deverão efetuar a sua inscrição na Plataforma lnteragir

(de preferência com o e-mail de extensão edu).

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional

(Marco Paulo Ramos Gomes)
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