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Publicado em Diário da República
Decreto n.º 7/2021-Diário da República n.º 74-A/2021, Série I de 2021-04-17
Presidência do Conselho de Ministros
Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
— Portaria – Autoriza a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., a proceder à assunção e repartição dos encargos plurianuais relativos à
aquisição do “Sistema DWDM”.

Informações Gerais
14.º Encontro Nacional da APP
A Associação de Professores de Português (APP) promove o 14.º Encontro Nacional subordinado ao tema Português: avaliação na aprendizagem.

A iniciativa convida à partilha de práticas e reflexão das aprendizagens e avaliação da disciplina de Português, em articulação com as competências
dos alunos e da aplicação dos decretos-lei n.º 54/2018 e n.º 55/2018, visando a melhoria das aprendizagens, nos ensinos básico e secundário,
particularmente, num tempo de excecionalidade da vida escolar, criada pela situação pandémica que se vive desde março de 2020.

O evento realiza-se nos dias 9 e 10 de julho, em Chaves, no auditório do Centro Cultural.
Webinar: “Perspetivar o 1.º ciclo em tempo de pós-pandemia"
O Conselho Nacional de Edução (CNE) promove o Webinar: “Perspetivar o 1.º ciclo em tempo de pós-pandemia".

As escolas reorganizaram-se com a necessidade de ensino a distância e procuraram adaptar os recursos que dispõem em dar respostas
diferenciadas de acordo com as condições particulares de cada aluno ou turma.

O evento visa a reflexão sobre as vias de organização e de redefinição necessárias, que integrem o que se aprendeu no contexto da pandemia e
perspetivem vias de recuperação e de inovação.

A sessão decorre no dia 22 de abril, às 17h30, mediante inscrição online.

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