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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República
Despacho n.º 4736/2021Diário da República n.º 91/2021, Série II de 2021-05-11
Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
Concede a Medalha de Mérito Desportivo ao Clube Desportivo Arrifanense.
Acordo n.º 13/2021Diário da República n.º 91/2021, Série II de 2021-05-11
Educação e Autarquias Locais - Gabinete do Ministro da Educação e Município de Vieira do Minho
Acordo de colaboração para remoção de materiais de construção com amianto na sua composição da Escola Básica e Secundária Vieira de Araújo.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Ministro da Educação
Portaria – Autoriza a Parque Escolar, E. P. E., a proceder à reprogramação dos encargos relativos ao contrato da empreitada de execução das obras
da Fase II da Escola Básica Integrada com Jardim de Infância do Parque das Nações, em Lisboa.
Gabinete da Secretária de Estado da Educação
Portaria – Identifica as unidades orgânicas de ensino da rede pública do Ministério da Educação, constituídas por agrupamentos de escolas e
escolas não agrupadas a funcionar no ano escolar 2020-2021.

Informações Gerais
Programação especial do Dia Europeu do Mar
O Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em parceria com o Oceanário de Lisboa, organiza a visita temática de Biologia: Aquários – uma
janela para a conservação do mundo marinho.
A visita percorrerá, acompanhada pelo biólogo do departamento de educação do Oceanário de Lisboa, as onze instalações de artistas e designers
contemporâneos presentes na exposição.
Este evento terá lugar no dia 20 de maio, às 18h00.
Noesis – Edição comemorativa
A Direção-Geral da Educação (DGE), para assinalar a passagem de dois anos após a proclamação do dia 5 de maio como Dia Mundial da Língua
Portuguesa, divulga uma nova edição do seu boletim digital NOESIS inteiramente dedicada à comemoração desta efeméride.

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