
REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
Governo Regional

SECRETARTA REGTONAL DE EDUCAÇAO
UREçÁO REGIONAL DE EDUCAçAO

Exmo/a. Senhor/a Presidente do Conselho Executivo:

No âmbito de uma parceria estabelecida entre as Secretarias Regional de

Educação e a Secretaria da Economia, Turismo e Cultura, convida-se Vossa Excelência a

participar numa iniciativa de grande relevância para os alunos da RAM, no âmbito da

Programação lnformática e da Robótica, a decorrer no dia 10 de Marco do ano

corrente, no centro da vila da Ribeira Brava, de acordo com a planificação que abaixo

se indica.
lnforma-se que a iniciativa já está totalmente organizada, razão por que se

solicita a Vossa Excelência que, internamente, proceda à seleção dos alunos que

melhor se integrem no quadro dessa planificação (ver informação infra) e que depois o

manifestem, aquando dos contactos posteriores que irão ser diligenciados por parte

dos organismos da Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura
Acrescenta-se ainda que, apesar de estarem presentes 4 monitores específicos,

coloco à V. consideração existir acompanhamento permanente por L ou mais

elementos da escola

Quadro de Planificação:
.Data:10.Março

. Local: praça no centro da Ribeira Brava (junto à promenade/ rotunda)

. Duração: manhã e tarde (2 grupos de 30 crianças/ jovens)

- 09:00 a 13:00 = 30 alunos 09 a LL anos (4e classe, 5e e 6e anos)

- 14:00 a L8:00 = 30 alunos 12 a L4 anos (7e, 8e e 9e anos)

- Total de 2 sessões de 4 horas cada, incluindo intervalo para lanche

de 1-5 minutos

Orientação: 4 monitores

Com os melhores cumprimentos,
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