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Exmo/a. Senhor/a Presidente do Conselho Executivo/Diretor/a do Estabelecimento de

Ensino;

Na continuidade do espírito colaborativo que tem norteado a atuação da Direção

Regional de Educação e de todas as escolas da Região Autónoma da Madeira, e que tem

contribuído para o sucesso ímpar da Festa do Desporto Escolar, solicita-se o apoio de Vossa

Excelência para a indispensável satisfação das necessidades alimentares dos alunos

participantes nas atividades desportivas que vão ocorrer de 23 a 26 de maio de 2017.

Nesse sentido, e para que o serviço de alimentação dos alunos seja assegurado com

eficiência, propõe-se que, em articulação com Vossa Excelência, se efetuem os seguintes

procedimentos:

1 - A Direção de Serviços do Desporto Escolar, por ter o conhecimento da logística e da

calendarização das atividades que irão decorrer, assume a responsabilidade pelo levantamento

de todas as necessidades, reportando-as a Vossa Excelência, conforme documento que se

anexa

2 - De Vossa Excelência tal como em anos anteriores, requere-se a autorização para a

confeção das refeições na cantina da vossa escola, que se destinam aos alunos provenientes de
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outras escolas, ficando a requisição e o respetivo pagamento à responsabilidade das escolas de

origem dos alunos.

Estamos certos de que o apoio solidário de todos e a colaboração preciosa de Vossa

Excelência são contributos imprescindíveis para que a Festa do Desporto Escolar perdure como

um marco indelével na vida escolar dos nossos alunos.

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional

(Marco Paulo Ramos Gomes)

MF/MJM
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