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Despacho n.º 99/2016
Pelo Decreto Legislativo Regional n.º 5/98/M, de 27 de
abril, foi definido o regime jurídico dos coordenadores
regionais, coordenadores concelhios, professores de apoio e
animadores da área de expressão musical e dramática.
Pelo diploma que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para 2016 tal regime jurídico foi
alterado, passando a prever que a estrutura, composição e
número de coordenadores regionais, coordenadores
concelhios, professores de apoio e animadores da área de
expressão musical e dramática é regulada por despacho do
Secretário Regional de Educação.
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 2.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 5/98/M, de 27 de abril,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 17/2015/M,
de 30 de dezembro, determino o seguinte:
Artigo 1.º
Estrutura e composição
1 - Os professores de apoio à expressão musical e
dramática prestam serviço docente sob a orientação
de coordenadores concelhios, os quais dependem
de coordenadores regionais para as áreas de
expressão musical e expressão dramática.
2 - Os animadores da área de expressão musical e
dramática são orientados pelos coordenadores
concelhios das zonas geográficas onde prestam
serviço.
Artigo 2.º
Dotação
1 - É fixado em 2 (dois) o número de coordenadores
regionais, um para a área de expressão musical e
outro para a área de expressão dramática.
2 - É fixado em 10 (dez) o número de coordenadores
concelhios.
3 - A expressão musical e dramática no 1.º ciclo do
ensino básico é assegurada por 83 (oitenta e três)
professores de apoio.
4 - A área de expressão musical e dramática na
educação pré-escolar é assegurada por 4 (quatro)
animadores.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.
Secretaria Regional de Educação, 15 de março de 2016.
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, Jorge Maria
Abreu de Carvalho
Despacho n.º 100/2016
Pelo Decreto Legislativo Regional n.º 7/98/M, de 27 de
abril, foi definido o regime jurídico dos coordenadores
regionais, de modalidade e concelhios da área disciplinar de
Expressão e Educação Físico-Motora do 1.º ciclo do ensino
básico e desporto escolar em todos os níveis de ensino.
Pelo diploma que aprovou o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para 2016 tal regime jurídico foi
alterado, passando a prever que o número de coordenadores
regionais, coordenadores de modalidade e coordenadores
concelhios, é fixado por despacho do Secretário Regional
de Educação.
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 6.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 7/98/M, de 27 de abril,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 17/2015/M,
de 30 de dezembro, determino o seguinte:
1 - Fixar em 4 (quatro) o número de coordenadores
regionais que articulam e orientam a área
disciplinar de Expressão e Educação Físico-Motora
do 1.º ciclo do ensino básico e o desporto escolar
em todos os níveis de ensino.
2 - Fixar em 14 (catorze) o número de coordenadores
de modalidade.
3 - Fixar em 0 (zero) o número de coordenadores
concelhios do 1.º ciclo do ensino básico.
4 - O presente despacho entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.
Secretaria Regional de Educação, 15 de março de 2016.
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, Jorge Maria
Abreu de Carvalho
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Quatro laudas ................. €30,56 cada
Cinco laudas................... €31,74 cada
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€158,70;
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