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

No âmbito de uma parceria entre o Ministério da Defesa Nacional, o Estado-Maior General das

Forças Armadas, o Comando Operacional da Madeira (COM) e a Secretaria Regional de Educação,

Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Educação, está a decorrer, no presente ano letivo,

de forma faseada, a iniciativa "Cidqdanío e os Forços Armddasi dirigida a todos os alunos do Ensino

Secundário, a frequentar o l-l-.e ano de escolaridade ou o 2.e ano dos Cursos Profissionais, conforme

programa que se anexa.

Esta iniciativa, inserida na temática de Educação para a Cidadania, mais concretamente na

"Educdção poro o Segurança, o Defesa e o Poz", tem como principais objetivos dar a conhecer os

órgãos e estruturas de defesa nacional que contribuem para a afirmação e preservação dos direitos e

liberdades de todos os cidadãos portugueses, bem como a natureza e finalidade das suas atividades, nos

dias de hoje, com o intuito de promover junto dos jovens o exercício de uma cidadania ativa e

responsável.

A atividade será dinamizada na própria escola, com a duração de cerca de 60 minutos,

decorrerá às terças-feiras, entre as 10h00 e as 12h00 (a combinar com a escola), nos dias 12, 79 e 26 de

outubro, 9,16,23 e 30 de novembro,T e L4 de dezembro de2O2L.
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Assunto: Comando Operacional da Madeira

- Programa de atividades: Cidadania e as

Forças Armadas
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Delegações Escolares

Estabelecimentos de Educação/Ensino: Oficial I erivado

Creches/ardins de lnfância

Escolas básicas do 1.e ciclo com pré-escolar

Escolas básicas dos 2.e e 3.e ciclos

Escolas básicas integradas

Escolas secundárias

Escolas profissionais
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Para o efeito, as escolas interessadas em dinamizar esta atividade deverão disponibilizar uma

sala/auditório com projetor, tela de projeção e som e enviar para o correio eletrónico:

dgp.dre@madeira.eov.pt. os seguintes dados:

- Nome do Estabelecimento de Ensino;

- Dia e hora (preferencial) para receber a equipa do COM;

- Número de alunos que irão participar na iniciativa;

- Nome e contactos de um elemento do conselho executivo ou outro docente por este órgão

mandatado.

Mais se informa que a participação nesta primeira fase, far-se-á por ordem de inscrição, ficando

as restantes escolas para uma fase posterior.

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional

1ár/rq)
{
(M arco Paulo Ramos Gomes)
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