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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARTA REG|ONAL DE EDUCAçÃO, C|ÊNCA E TECNOLOGTA
DIREçÃO REGTONAL DE EDUCAçÃO

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

Ensino,

Findo o presente ano letivo, é tempo de preparar o próximo ano letivo de 2022-2023, e

neste sentido, informa-se V.3 EX.3, que estão abertas as inscrições para o Projeto da
Convivialidade, Ética e Mediação Escolar, até ao dia 16 de setembro de 2022, através da
seguinte ligação:

https ://fo rm s. office. c om / r / iX57 Qo hvm s

Assim, a escola, de acordo com o seu Projeto Educativo, deve definir quais os projetos
que pretende dinamizar no próximo ano letivo e organizar os horários, de acordo com o
Despacho n.e 24012018 de 24 de julho, artigo 4.e (alterado pelo despacho n.e 4571202O de 24
de novembro).

Relativamente aos orientadores educativos / tutores, contemplados no Decreto
Legislativo Regional n.e 2L|2OO6/M, de 2L dejunho, artigos 42.e e 44.e, deverá ser definido, um
horário para um ou mais docentes com perfiladequado, de acordo com o despacho n.e240l2OI8
de24 de julho, artigo 9.e, alínea b), tendo em conta as necessidades da escola, de acompanhar
alunos e respetivas famílias em situação de risco.

Ao longo do ano letivo, será disponibilizada formação, a ser divulgada na plataforma
interagir, a todos os docentes que estejam a exercerfunções de orientação educativa /tutoria.

Para mais informações pode consultar a página da DRE através do endereço:
htt p s : //www. m a d e i ra. sov. pt/d rel Est r ut u ral D R E/A re a s/ P ro i eto s/Co n vivi a I i d a d e
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Ofício Circular n.e 5.0.0-113 /2022

Data: 28 de julho de 2022

Assunto: lruscntçÃo Nos PRoGRAMAs Do PRoJETo
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