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Despacho n.º 3730-A/2021-Diário da República n.º 70/2021, 1º Suplemento, Série II de 2021-04-12
Educação - Direção-Geral da Administração Escolar
Subdelegação de competências nos diretores dos agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas e nos presidentes das comissões
administrativas provisórias.
Portaria n.º 82/2021-Diário da República n.º 71/2021, Série I de 2021-04-13
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Regista os Estatutos da Atlântica - Instituto Universitário.

Informações Gerais
Programa Make-A-Wish - Vai À Escola
O Programa "Make-A-Wish - Vai À Escola" tem como missão a realização de desejos de crianças e jovens dos 3 aos 17 anos, com doenças graves,
progressivas, degenerativas ou malignas, proporcionando-lhes um momento de força, alegria e esperança.
No âmbito das Comemorações do 41.º Aniversário Internacional, no dia 29 de abril, as escolas são convidadas a participar em atividades que
pretendem dar ferramentas para desenvolver um espírito solidário na comunidade escolar, o voluntariado e a responsabilidade social.
As inscrições realizam-se até ao dia 16 de abril.
III Congresso Internacional - Direitos Humanos e Escola Inclusiva
A Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve promove o III Congresso Internacional "Direitos Humanos e Escola
Inclusiva" – Construir a Equidade em Tempos de Mudança, tendo como objetivo responder eficazmente às necessidades de todos os estudantes.
O evento pretende criar um espaço interdisciplinar, com intervenientes da comunidade educativa e investigadores, visando a partilha e a reflexão
sobre as práticas em resposta às políticas educativas recentes para alcançar a equidade.
O congresso realiza-se nos dias 16 e 17 de abril e a inscrição efetua-se através de formulário disponível online.
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