REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
Governo Regional

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAçAO
DIREçÁO REGIONAL DE EDUCAçAO

Ofício Circular n.s 5.0.0-202/2017
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Delegações Escolares

Assunto: Comemorações do Dia
lnternacional para a Eliminação da
Violência contra as Mulheres
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Exmo/a. Senhor/a Delegado/a Escolar/Presidente do Conselho Executivo/Diretor/a
do Estabelec¡mento de Ensino;
No âmbito do Plano Regional Contra a Violência Doméstica uma iniciativa da Secretaria
Regíonal da lnclusão e Assuntos Sociais em parceria com a Secretaria Regional de Educação, envia-se a

V. Exa. o programa do evento sob o tema "Namoro = Laços Saudáveis", que tem como objetivo
assinalar o Dio lnternocionol poro o Eliminoção do Violêncio contra os Mulhere,s, que terá lugar no

próximo dia24 de novembro, entre as 09:30 horas e as 13:00 horas, no Salão Nobre da Assembleia
Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Este evento destina-se especialmente aos jovens, e

pretende ser um momento de reflexão e sensibilização dos jovens para a importância das relações
saudáveis e para a realidade da violência no namoro.

Neste Dia, será também lançada a segunda fase da Campanha de Prevenção da Violência no
Namoro "Que Queres?", que se desenvolverá, entre 25 de novembro de 2Ot7 e 25 de novembro de
2018, npor forma a abranger os 11 concelhos da Região Autónoma da Madeira (RAM), com o especial
envolvimento das escolas dos 2.e e 3.e Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário.
Do programa do evento, constarão atuações artísticas com vista à sensibilização dos jovens

das Eescolas dos 2.e e 3.e Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário da RAM aí representadas.
Destaca-se no programa, a aprovação de um manifesto juvenil sobre a Violência no Namoro a entregar

a Sua Excelência o Presidente da Assembleia Legislativa da Regiäo Autónoma da Madeira. Com esta
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ação, pretende-se contribuir para

a

educaçäo

e

envolv¡mento dos jovens com as instituições

democráticas e para a construção proat¡va da sociedade que desejam.
Neste sentido, solicita-se a cada escola do2.e,3.s Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário
que:

- se faça representar no referido evento, por um professor e dois alunos;

- apresente contributos para o manifesto juvenil sobre a violência no namoro, a partir da
reflexão e debate promovido e participado, intensamente, pelos alunos.

O manifesto terá um formato de proposta de ações, a realizar na RAM pelas entidades
governativas, visando a luta e erradicação da violência no namoro. O Manifesto será o resultado da
reunião dos contributos das várias escolas participantes e posteriormente, será divulgado junto de

todas as escolas da RAM

e no

Website oficial sobre

a

Violência

Doméstica

hftp: / I v i ol e n ci o d o m esti ca. g ov- m o de i r o. pt.
As inscrições no evento (indicação do nome da escola, nome do professor e contacto), bem

como os contributos, deverão ser enviados até ao dia 17
e

de

novembro, para

ma il: dgp.d re @ I ive.madeira-ed u. pt.

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional

a

(Marco Paulo Ramos Gomes)
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