
REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
Governo Regional

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAçAO
DIREçÃO REGIONAL DE EDUCAçÃO

Exmo/a. Senhor/a Delegado/a Escolar;

Na sequência do nosso ofício circular n.e 5.0.0-037/2017, datado de 13/02/2017, no

qual divulgamos a iniciativa de formação destinada aos docentes da Educação Pré-escolar e do
1.s Ciclo do Ensino Básico, sob o tema Afetos e Sexualidade: A Educação Sexual e de Género no

Pré-escolar e no l-.e Ciclo, entre os dias 6 e 9 de março, convida-se V. Exa. a estar presente no
dia 9 de março, na Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, na sala de sessões,

das 16H30 às 17H30, uma vez que é nossa intenção entregar os Kit's pedagógicos, adquiridos à

APF (Associação de Planeamento Familiar) sobre esta temática. Caso não seja possível a recolha

neste dia, os mesmos ficarão disponíveis durante a semana seguinte, nesta Direção Regional -

Divisão de Gestão de Projetos.
Agradecemos desde já todo o apoio na divulgação do trabalho que se pretende

concretizar nestes níveis de ensino e na orientação dos docentes para a exploração dos

materiais facultados. Apela-se ainda à V. coordenação na requisição, entrega e manutenção

dos recursos facultados, por parte da equipa de docentes/escolas pertencentes ao V. concelho,
em cada ano letivo.

Agradecemos desde já o V. empenho e colaboração na promoção de uma educação
para a saúde, para a cidadania e para os afetos.

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional

(Marco Paulo Ramos Gomes)
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