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Publicado em Diário da República
Decreto-Lei n.º 25-A/2021-Diário da República n.º 62/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-03-30
Presidência do Conselho de Ministros
Prorroga o regime excecional e transitório de reorganização do trabalho e de minimização de riscos de transmissão da infeção da doença COVID-19
no âmbito das relações laborais.
Portaria n.º 73-A/2021-Diário da República n.º 62/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-03-30
Finanças, Modernização do Estado e da Administração Pública e Educação
Segunda alteração à Portaria n.º 272-A/2017, de 13 de setembro, alterada pela Portaria n.º 245-A/2020, de 16 de outubro, que regulamenta os
critérios e a respetiva fórmula de cálculo para a determinação da dotação máxima de referência do pessoal não docente, por agrupamento de escolas
ou escolas não agrupadas.
Declaração de Retificação n.º 11/2021-Diário da República n.º 63/2021, Série I de 2021-03-31
Assembleia da República
Retifica a Resolução da Assembleia da República n.º 94/2021, de 29 de março, «Eleição de membros para a Comissão de Acesso aos Documentos
Administrativos».
Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2021-Diário da República n.º 63/2021, Série I de 2021-03-31
Presidência do Conselho de Ministros
Aprova as linhas orientadoras da participação nacional na Temporada Cruzada - Portugal-França 2022.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação
— Despacho – Cria o grupo de trabalho com a missão de apresentar sugestões e recomendações, no âmbito da definição do plano de recuperação
e consolidação de aprendizagens destinado aos alunos dos ensinos básico e secundário.

Informações Gerais
A Educação Física e o Ensino à Distância: Limitações e Potencialidades
A Universidade da Madeira promove, nos dias 23 e 24 de abril, a Ação Centífico-Pedagógica Coletiva: "A Educação Física e o Ensino à Distância:
Limitações e Potencialidades", com o objetivo de conjugar estratégias e fornecer ferramentas didáticas que otimizem o processo pedagógico
personalizado.

As inscrições decorrem até ao dia 22 de abril.
Dia Aberto
A Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa vai realizar o Dia Aberto, através de uma visita virtual, entre os dias 15 e 26 de abril.

Esta iniciativa, sujeita a marcação, tem como objetivo divulgar a oferta formativa e dar a conhecer o trabalho pedagógico e científico desenvolvido e
é dirigida aos alunos de nível secundário e a professores.
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