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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República
Deliberação n.º 586/2018 - Diário da República n.º 91/2018, Série II de 2018-05-11
Publica a Deliberação relativa à candidatura ao ensino superior português de estudantes titulares de cursos do ensino secundário estrangeiro 2019-2020.
Deliberação n.º 587/2018 - Diário da República n.º 91/2018, Série II de 2018-05-11
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior
Divulga alterações de elencos de provas de ingresso para as candidaturas de 2019, 2020, 2021.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação
- Portaria - Procede à primeira alteração da Portaria n.º 224-A/2015, de 29 de julho, que define o regime de concessão do apoio financeiro por parte
do Estado, às entidades titulares de autorização de funcionamento de estabelecimentos de ensino artístico especializado de música, dança e artes
visuais e audiovisuais da rede do ensino particular e cooperativo.

Informações Gerais
Seminário: Educação para todos
Este seminário tem como objetivo conhecer a situação das crianças cujas características (cor, religião, língua, etnia …) se sobrepõem à sua
individualidade, podendo constituir fator de discriminação.

Neste sentido, o Conselho Nacional de Educação pretende conceder visibilidade aos elos mais frágeis do sistema, na tentativa de identificar os
eventuais problemas com que se deparam e as respostas que, ao nível da escola em articulação com outras instituições, poderão contribuir para
moderar as desigualdades e melhorar a equidade do sistema.

Realiza-se no dia 28 de maio, no auditório do Conselho Nacional de Educação.
Caminhos do Conhecimento - Dia Nacional dos Cientistas
No próximo dia 16 de maio, realiza-se no Teatro José Lúcio, em Leiria, a terceira edição do ciclo anual de conferências Caminhos do Conhecimento,
em homenagem a José Mariano Gago.

Estas conferencias têm como objetivo, celebrar e reconhecer a contribuição histórica, relevante e inovadora da comunidade científica para o avanço
do conhecimento e, assim, para o progresso e o bem-estar da sociedade.

As inscrições efetuam-se através do formulário disponível online.

Qualquer cidadão pode fazer a inscrição pra receber o Boletim Informativo, ou solicitar a anulação da mesma.
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