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REGIÃO AUTÓNOiJIA DA MAOE]RA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARTA REGTONAL DE ËDUCAçÃO, CtÊNCtA E TECNOLOGTA
DrREçÃO REG|ONAL DE EDUCAçÃO

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

Decorrente da calendarização das atividades do Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER),

informa-se que a XV Edição, da Taça Escolar de Educação Rodoviária, Fase Concelhia, destinada aos

alunos do L.e Ciclo do Ensino Básico, irá decorrer entre 24 dejaneiro e 25 de fevereiro de2O22.
Para o efeito, solicita-se a cada Delegação Escolar que, após selecionar a escola que acolherá a

Fase Concelhia deste Projeto, informe, atempadamente, as escolas envolvidas, do dia, hora e local para

a realização das atividades. Quanto aos concelhos com maior participação de escolas recomenda-se que

esta atividade seja organizada de forma faseada, com o intuito de cumprir as orientações da DRS e do
Governo Regional, no que se refere as medidas de prevenção e mitigação da COVID-19.

Mais se informa que a documentação de apoio à realização da prova teórica e prática,

nomeadamente, o questionário teste (prova Escrita - l.e CEB), lnstruções para a realização das

atividade, chave de correção do teste, a grelha de classificação e a lista das escolas inscritas, segue em
anexo.

Para mais esclarecimentos, encontram-se disponíveis os e-mails - dgp.dre@madeira.gov.pt
(Divisão de Gestão de Projetos) e prer.dre@edu.madeira.sov.pt (Equipa de Coordenação do PRER) e

aind a o site - http ://pro iectos. m adeira-ed u. pt/p rer.

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional
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Delegações Escolares

Estabelecimentos de Educação/Ensino: Oficial

Crechesf ardins de lnfância

Escolas básicas do 1.s ciclo com pré-escolar

Escolas básicas dos 2.e e 3.e ciclos

Escolas básicas integradas

Escolas secundárias

Escolas profissionais
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Ofício Circular n.s 5.0.0- OO4/2022

Data: 10-01-2022

Assunto: Plano Regional

RodoviárialTaça Escolar

Rodoviária Fase
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