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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARTA REGTONAL DE EDUCAÇÃO, CtÊNCA E TECNOLOGTA
DIREçÃO REGIONAL DE EDUCAçÃO

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

Em complemento às orientações remetidas, anteriormente, por esta Direção Regional,

designadamente no âmbito dos Projetos de Formação Pessoal e Social e de Enriquecimento e

Complemento Curricular, remete-se, em anexo, o plano de ação do Projeto de Educação Alimentar:

Nutrifixe e RBES, para o presente ano letivo.

Recorde-se que às atividades definidas por esta Direção Regional serão acrescidas as ações da

iniciativa de cada escola, que em conjunto darão origem ao projeto de cada Estabelecimento de

Educação/Ensino.

lnformamos, ainda, que a adesão a este Projeto depende do interesse de cada estabelecimento

de ensino e é concretizada através do preenchimento online do formulário respetivoaté2L de outubro

de 2021, d i s p o n íve I e m : htt p s : //fo rm s. e I e/w m N kH YJ 6WZG e i Dveg

Para mais esclarecimentos, encontra-se disponível o e-mail

ed u.alimentar(ôedu.madeira.gov.pt e ainda o site - htt os / /rbesdre.w ixçitp m/rbesnutrifixe

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional

tu(â
(Marco Paulo Ra omes)

| | Rua D. João, n.a 57, Quinta Olinda . 9054-510 Funchal | | Tel.: (+351) 291 705 860
I

Assunto: Orientações para a dinamização

do Projeto de Educação Alimentar - Ano

letivo 202L12022.

Ofício Circular n.e 5.0.0-105 /202L

Data: 27-09-2OZL
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Delegações Escolares

Estabelecimentos de Educação/Ensino: Oficial ffi erivado

Creches/Ja rdins de lnfância

Escolas básicas do L,e ciclo com pré-escolar

Escolas básicas dos 2.s e 3.s ciclos

Escolas básicas integradas

Escolas secundárias

Escolas profissionais
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