REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
Governo Regional

SECRETARIA REGIONAL DE ÊDUCAçÄO
DIREÇÁO REGIONAL DE EDUCAÇÁO

Ofício Circular n.e 5.0.0-196/20f7
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Delegações Escolares

Educação/ensino: oficial
Assunto: Reunião no dia 31 de outubro, às 1.s Ciclo
f
10:00 horas, com as escolas com ofertas
educativas Cursos Profissionais de Escolas básicas integradas

Informática e Cursos de Educação
Formação de Informática (CEFs)
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Exmo/a. Senhor/a Presidente do Conselho Executivo/Diretor/a do Estabelecimento de
Ensino;

A Direção Regional de Educação, num trabalho contínuo de articulação com as escolas,

no sentido da promoção das aprendizagens dos alunos, vai apresentar às escolas da RAM com
ofertas educativas de Cursos Profissionais de lnformática ou CEF's de lnformática, o programa
"Apps for Good.

O Apps for Good é um programa educativo tecnológico que tem como objetivo
desenvolver soluções tecnológicas entre alunos e professores, especificamente orientadas para
a resolução de problemas do seu dia-a-dia ou da sua comunidade.

Ao longo do ano letivo, os alunos desenvolvem trabalho em equipa, identificam
problemas sociais com os quais se deparam no seu dia-a-dia e desenvolvem soluções através da
criação de aplicações para dispositivos móveis.

O projeto contribui, igualmente, para aumentar o interesse dos jovens pelas áreas
tecnológicas, motivando para uma aprendizagem partilhada que reduza a desmotivação pela

escola

e consequente

abandono escolar, criando competências pessoais de iniciativa

criatividade fundamentais num mundo em permanente evolução.

o
ll Rua D João, n 57, Quinta Olinda

1mp.03.07

.

9054-510

Funchal

ll www.madeira-edu pvdre . dre@live madeira-edu,pt

ll Tel.: (+351) 291 705 860
Página 1 de 2

ll NIPC:671 000 497

e

REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA
Govemo Regional

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAçAO
DIREçAO REGTONAL DE EDUCAçÁO

Com a finalidade de dar a conhecer este Programa aos professores das escolas,
solicita-se a Vossa Excelência que enderece um convite aos Diretores de Cursos Profissionais de

lnformática e de Cursos de Educação e Formação (CEFs) de lnformática para a participação
numa reunião no dia 31 de outubro, às 10:00 horas no Auditório da Delegaçâo Escolar do
Funchal, localizado na Rua Cidade do Cabo, n.e 38

-

Funchal.

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional

(Marco Paulo Ramos Gomes)
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