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Publicado em Diário da República
Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2021-Diário da República n.º 91/2021, Série I de 2021-05-11
Presidência do Conselho de Ministros
Altera as linhas orientadoras para o Plano Nacional das Artes.
Despacho n.º 4794-B/2021-Diário da República n.º 92/2021, 2º Suplemento, Série II de 2021-05-12
Educação - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação
Estabelece os procedimentos, prazos e critérios de avaliação para certificação dos manuais escolares dos cursos de educação e formação de
jovens, o calendário de adoção para os manuais escolares dos cursos profissionais e procede à segunda alteração dos calendários de avaliação,
certificação e adoção de manuais escolares, constante do anexo I ao Despacho n.º 4947-B/2019, de 16 de maio, na sua redação atual.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Ministro da Educação
— Despacho –Designa o mestre Manuel de Sousa Horta e Melo, encarregado de proteção de dados da Secretaria-Geral da Educação e Ciência,
como encarregado de proteção de dados da área governativa da Educação.

Informações Gerais
Feira Vocacional e Profissional
O Município de Aveiro promove a 5.ª edição da Feira Vocacional e Profissional, cujo objetivo é agregar num único evento diversas ofertas educativas
e formativas, a fim de proporcionar aos alunos do 9.º ano e do 12.º ano de escolaridade, o acesso e o contacto com diferentes saídas profissionais.
A iniciativa, disponível ao público em formato virtual, realiza-se nos dias 20 e 21 de maio.
L/ATITUDE – Edição especial
A língua portuguesa constitui, no séc. XXI, um veículo de comunicação global e de elo identitário entre os países que a adotaram como língua oficial.
Para assinalar o Dia Mundial da Língua Portuguesa, a Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE) divulga a edição especial da revista
L/ATITUDE, totalmente dedicada à celebração da data.

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

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

