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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGÍONAL

SECRETARTA REGTONAL DE EDUCAçÃO, CtÊNCtA E TECNOLOGTA
DIREçÃO REGIONAL DE EDUCAçÃO

Exmo/a. Senhor/a Delegado/a Escolar/ Presidente do Conselho Executivo/Diretor/a do

Estabelecimento de Ensino;

No âmbito de uma parceria estabelecida entre a Secretaria Regional de Educação, Ciência e

Tecnologia, através da Direção Regional de Educação e a Comissão para a Cidadania e a lgualdade de

Género, envia-se a V. Exa. o regulamento do Projeto "Todas e Todos... fazemos tudol".

Este projeto é dirigido às escolas do pré-escolar e 1.e ciclo do ensino básico e enquadra-se nas

atuais prioridades nacionais e internacionais relativas à igualdade de género, integrando a área de

Educação para a Cidadania.

A apresentação pública deste projeto terá lugar no dia 11 de outubro de 2022, pelas 14h30,

através da plataforma TEAMS. Oportunamente, será enviada mais informação sobre este evento.

Os estabelecimentos de educação/ensino, interessados em participar neste projeto, deverão

proceder ao preenchimento, online, do formulário respetivo, até 18 de outubro, disponível em:

https ://fo rms.el e/ku e5tu a Ke7 m QA6 B b9

Em caso de dúvidas e/ou esclarecimentos, poderá entrar em contacto com esta Direção

Regional, Divisão de Gestão de Projetos, através do número: 29L 705860, ext. 2I2, do correio

eletrónico: dep.dre@madeira.sov ou aceder ao site da Direção Regional de Educação:

https://www. madei ra. gov. pt/d re.

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional
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Assunto: Projeto "Todas e Todos... fazemos

tudo!"

Ofício Circular n.s 5.0.0-149 /2022

Data: 2t-09-2022

Delegações Escolares

Estabelecimentos de Educação/Ensino: Oficial I Rrivado

Creches/ardins de lnfâ ncia

Escolas básicas do L.e ciclo com pré-escolar

Escolas básicas dos 2.s e 3.e ciclos

Escolas básicas integradas

Escolas secundárias

Escolas profissionais
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