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Portaria n.º 47/2021 - Diário da República n.º 42/2021, Série I de 2021-03-02
Educação
Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia causada pela doença COVID-19 no âmbito dos apoios financeiros atribuídos
às associações de jovens no ano de 2021.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 11/2021 - Diário da República n.º 43/2021, Série I de 2021-03-03
Presidência do Conselho de Ministros
Cria um programa extraordinário de estágios na administração direta e indireta do Estado, destinado à carreira de técnico superior.
Despacho n.º 2399/2021 - Diário da República n.º 43/2021, Série II de 2021-03-03
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
Reconhece, para efeitos do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que a Universidade Portucalense - Infante D. Henrique, Cooperativa de Ensino Superior,
C. R. L., entidade instituidora de estabelecimento de ensino superior privado, prossegue atividades regulares consideradas de interesse educacional.

Informações Gerais
Leitura e Escrita em Contextos de Diversidade e Inclusão
A Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Castelo Branco, no âmbito da Red Internacional de Universidades Lectoras (RIUL),
organiza o III Seminário Internacional RIUL|IPCB de Promoção da Leitura e da Escrita, com o tema "Leitura e Escrita em Contextos de Diversidade e
Inclusão".
Este seminário tem como objetivo promover a reflexão sobre o incentivo à leitura e à escrita em diversos contextos.
O evento é gratuito, realiza-se no dia 15 de março, mediante inscrição, e destina-se a toda a comunidade educativa.
Ciclo de Webinares - Comunicar na Era Digital
O Ciclo de Webinares Comunicar na Era Digital, promovido pela Escola Superior de Educação do Politécnico de Coimbra, aborda várias temas da
comunicação, designadamente a gestão de conteúdos, o design na comunicação e a criatividade.
A primeira sessão ocorre no dia 5 de março, às 18h00, com o tema "Estratégias e gestão de conteúdos na Era digital".
A iniciativa destina-se a estudantes do ensino superior, a profissionais e ao público em geral.
A participação é gratuita mediante inscrição.
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FICHA TÉCNICA:
Edição - CIREP
Coordenação - Preciosa Pais
Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado
Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço

Page 1/1 | © Secretaria-Geral da Educação e Ciência

