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Resolução da Assembleia da República n.º 48/2021 - Diário da República n.º 24/2021, Série I de 2021-02-04
Assembleia da República
Recomenda ao Governo a contratação de mais professores, técnicos especializados e trabalhadores não docentes para a escola pública.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 8-B/2021 - Diário da República n.º 24/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-02-04
Presidência do Conselho de Ministros
Autoriza a realização da despesa com a aquisição de computadores e conectividade.
Decreto-Lei n.º 10-B/2021 - Diário da República n.º 24/2021, 2º Suplemento, Série I de 2021-02-04
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece medidas excecionais e temporárias na área da educação, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, para 2021.
Despacho n.º 1448-B/2021 - Diário da República n.º 24/2021, 2º Suplemento, Série II de 2021-02-04
Educação - Gabinete do Ministro
Subdelegação de competências no Secretário-Geral da Educação e Ciência, mestre António Raúl da Costa Tôrres Capaz Coelho, com faculdade de
subdelegação, para a prática dos atos resultantes da Resolução do Conselho de Ministros n.º 8-B/2021, de 4 de fevereiro.
Resolução da Assembleia da República n.º 54/2021 - Diário da República n.º 25/2021, Série I de 2021-02-05
Assembleia da República
Recomenda ao Governo medidas com vista à retoma da prática desportiva e normalização gradual das competições em contexto de pandemia.
Resolução da Assembleia da República n.º 57/2021 - Diário da República n.º 25/2021, Série I de 2021-02-05
Assembleia da República
Recomenda ao Governo que garanta a simplificação da comunicação entre os vários atores educativos e entre os diferentes níveis de ensino.

Informações Gerais
Concursos: Artistas Digitais e Cineastas Digitais - Ocupação de crianças e jovens em tempo de isolamento social
Encontram-se a decorrer as candidaturas aos concursos “Artistas Digitais” e “Cineastas Digitais”, cuja iniciativa é promovida pelo Centro de
Competência Entre Mar e Serra (CCEMS) que este ano conta com parceria da Direção-Geral da Educação (DGE).
Os regulamentos dos respetivos concursos encontram-se disponíveis online.
Rede de Bibliotecas Escolares - Preparação do regresso à atividade letiva
Com o objetivo de dar continuidade ao contributo das bibliotecas escolares na participação do desenvolvimento de competências essenciais, como a
leitura, as literacias da informação e media e na concretização de programas e projetos artísticos e culturais, através do ensino à distância, a Rede de
Bibliotecas Escolares (RBE) disponibiliza na sua página os recursos a utilizar.
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