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Assunto: V Encontro da Convivialidade

Escolar

Exmo/a. Senhor/a Delegado/a Escolar, Diretor/a, Presidente do Conselho Executivo'

Coordenador (a) CREE,

Nos próximos dias 30 de junho e 03 de julho, entre as th e as 13h, terá lugar o v

Encontro da conviviaridade Escorar que se rearizará no Auditório da Escola Dr. Horácio

Bento de Gouveia.
Este encontro tem como objetivos proporcionar um conjunto de conhecimentos e

experiências relevantes no contexto da Convivialidade Escolar' em prol do

desenvolvimento psicossocial do aluno e do seu sucesso educativo; unir as escolas num

esforço conjunto, estabelecendo uma rede de partilha de informação e estratégias' em prol

de um melhor ambiente escolar e na redução da incidência dos vários tipos de

comportamentos antissociais que constituem um obstáculo ao adequado desenrolar do

processo de ensino-aprendizagem; e promover a reflexão para um ambiente escolar cada

vez mais saudável e integrador'

Mais se informa que o encontro é validado, para efeitos de progressão na carreira'

pela Direção Regional de Educação e tem como destinatários todos os professores da

Região Autónoma da Madeira, psicólogos, presidentes dos conselhos executivos' diretores

de escolas e delegados escolares. A inscrição deverá ser realizada através da plataforma

lnteragir até o dia 26 de iunho de 2017, conforme programa e cartaz em anexo'

para realizar a inscrição podem aceder à plataforma INTERAGIR, na ligação:

http ://bit. lv/2sskCl2

Com os melhores cumPrimentos,
O Diretor Regional

(Marco Pau
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