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Ex.mo/a. Senhor/a, Presidente do Conselho Executivo/Diretor/a do
Estabelecimento de Ensino,

Nos dias 27 e 28 de maio realiza-se, no Savoy-Palace, Funchal, o Ciclo de
Conferências: Transição Digital nos Ensinos Básico e Secundário- estratégias e

práticas, organizado pela Escola Virtual-Grupo Porto Editora, com o apoio da Samsung
e em parceria com a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

Atendendo à relevância desta temática, convida-se V, Ex3, bem como os

docentes da vossa escola a participar neste evento, através da inscrição
em https://www.escolavirtual.pt/Pagina-Especial/evento-madeira.htm. A presença

será da maior importância para a continuidade do desenvolvimento do Projeto
"Manuais Digitais" na RAM, estratégia educativa de cariz tecnológico e de integração
digital que a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia tem vindo a

implementar, desde o ano letivo de 2O19/2020, nas escolas dos 2.s e 3.e ciclos e do
ensino secundário da Região Autónoma da Madeira.

Mais se informa que este evento está validado pela Direção Regional de
Educação - entidade formadora, em parceira com a Porto Editora -, para a progressão
na carreira dos docentes de todos os grupos disciplinares com t horas. Neste sentido,
os docentes que pretendam a validação desta atividade formativa, nos termos
da Portaria ns 36/2021", de L8 de fevereiro, deverão elaborar uma reflexão crítica
original que não exceda os cinco mil carateres sem espaços, a enviar para o endereço
de correio eletrónico dfc,dre@madeira.sov.pt, até ao dia 30 de junho de 2022.

Solicita-se a Vossa Excelência a melhor divulgação junto do pessoal docente
da vossa escola.

Nota: remete-se, em anexo, o Programa do evento.

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional

A1LZg

(Marco Paulo Ramos Gomes)
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