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Resolução da Assembleia da República n.º 9/2021 - Diário da República n.º 18/2021, Série I de 2021-01-27
Assembleia da República
Recomenda ao Governo a realização de um plano de ação para uma escola renovada.
Despacho n.º 1103/2021 - Diário da República n.º 18/2021, Série II de 2021-01-27
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Atribui a Medalha de Mérito Científico do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior a determinadas individualidades.

Informações Gerais
Concurso Media@ção “A minha experiência com os media em tempos de pandemia”
O Concurso Media@ção “A minha experiência com os media em tempos de pandemia” é promovido pela Rede de Bibliotecas Escolares e pela
Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros e visa “incentivar os alunos a testemunhar e refletir sobre a sua experiência de uso dos
media a nível individual, na família, na escola, com os amigos e com a comunidade no contexto criado pela pandemia”.
A iniciativa dirige-se a alunos dos ensinos básico e secundário e a entrega dos trabalhos decorre até ao dia 7 de abril.
Comunicação em Ciência
A Sociedade Portuguesa de Ciências Veterinárias (SPCV), em colaboração com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) organiza
um ciclo de conferências online subordinado ao tema “Comunicação em Ciência”.
Este evento irá decorrer semanalmente, às sextas-feiras, pelas 18:00h, de 12 de fevereiro a 19 de março, e abordará diversas temáticas, como a
ilustração científica, a escrita científica, a terminologia médico-científica e o pensamento crítico.

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