Boletim Informativo n.º68 - 14/05/2018

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República
Resolução da Assembleia da República n.º 125/2018 - Diário da República n.º 92/2018, Série I de 2018-05-14
Assembleia da República
Recomenda ao Governo a reposição da carga letiva da disciplina de Educação Física e a valorização do desporto escolar.
Despacho n.º 4698/2018 - Diário da República n.º 92/2018, Série II de 2018-05-14
Educação - Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação
Subdelega competências na Diretora-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, Doutora Luísa da Conceição dos Santos do Canto e Castro de
Loura, conferindo os poderes para praticar os atos no âmbito do procedimento 2018/020/DGEEC/AQ, relativo à aquisição de serviços de assistência
pós-venda para Software Oracle ao abrigo do Acordo Quadro «Licenciamento de Software e serviços conexos».

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
- Despacho - Reconhece como sendo de interesse público o torneio Lisboa Challenger de Padel e o torneio Portugal Padel Masters 2018.

Informações Gerais
Asas para Ler 2018
Realiza-se no dia 29 de junho o encontro sobre Literatura para a Infância “Asas para Ler”.

O evento, promovido pelo Instituto Superior de Educação e Ciências, destina-se a educadores de infância, professores do ensino básico,
bibliotecários, animadores de leitura, progenitores e cuidadores de crianças em geral e o prazo, para envio dos trabalhos, decorre até ao dia 25 de
maio.

A entrada é livre, todavia, requer inscrição prévia.

Férias de verão no Zoo
Encontram-se a decorrer as inscrições para as férias de verão no Jardim Zooloógico de Lisboa.

Estes programas de férias promovem o contacto com a natureza e desvendam mistérios de inúmeros animais, proporcionando experiências únicas,
como preparar a alimentação de várias espécies, visitar bastidores e ter encontros com tratadores de animais selvagens.

As crianças / jovens terão a oportunidade de desenvolver as suas capacidades e espírito de equipa, através de jogos de exploração ou caças ao
tesouro.

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