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Publicado em Diário da República
Despacho n.º 1689-A/2021 - Diário da República n.º 30/2021, 1º Suplemento, Série II de 2021-02-12
Educação - Gabinetes do Secretário de Estado Adjunto e da Educação e da Secretária de Estado da Educação
Altera o calendário de funcionamento das atividades educativas e letivas dos estabelecimentos de ensino e o calendário das provas e exames,
aprovados pelo Despacho n.º 6906-B/2020, de 2 de julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 128, 2.º suplemento, de 3 de julho de 2020.
Decreto-Lei n.º 14-A/2021 - Diário da República n.º 30/2021, 2º Suplemento, Série I de 2021-02-12
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas ao setor das comunicações eletrónicas no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
Decreto n.º 3-E/2021 - Diário da República n.º 30/2021, 2º Suplemento, Série I de 2021-02-12
Presidência do Conselho de Ministros
Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete da Secretária de Estado da Educação
Despacho – Subdelega competências no Diretor Geral dos Estabelecimentos Escolares, licenciado João Miguel dos Santos Gonçalves.

Informações Gerais
Vamos conversar com | Aprendizagem ativa…. Presencialmente e a distância
No próximo dia 17 de fevereiro, pelas 18h00, irá decorrer o segundo webinar “Vamos conversar com”, intitulado “Aprendizagem ativa…
Presencialmente e a distância”.
Este evento conta com a presença de professores que irão abordar a forma como podemos encarar este novo Ensino a Distância - E@D, numa
perspetiva de envolvimento ativo dos alunos no processo de ensino e aprendizagem.
As inscrições efetuam-se através de plataforma disponível online.
Programa EUROSCOLA | Cidadania e participação jovem, qual o papel das novas tecnologias?
Promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), em articulação com o Gabinete do Parlamento Europeu, este concurso
destina-se a alunos do ensino secundário e consiste na simulação do trabalho dos deputados no Parlamento.
Para participar deverá elaborar um trabalho sobre o tema "Cidadania e participação jovem, qual o papel das novas tecnologias?"
Os vencedores ganham uma viagem ao Parlamento Europeu, em Estrasburgo.
O prazo de formalização da candidatura foi alargado até ao dia 28 de fevereiro.

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