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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República
Resolução do Conselho de Ministros n.º 59-B/2021-Diário da República n.º 94/2021, 4º Suplemento, Série I de 2021-05-14
Declara a situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
Despacho n.º 4979/2021-Diário da República n.º 95/2021, Série II de 2021-05-17
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.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete da Secretária de Estado da Educação
— Portaria – Autoriza a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, a proceder à repartição de encargos relativos à celebração de um
contrato de instalação, manutenção, suporte, operação e gestão de redes locais para as escolas públicas com 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e
ensino secundário.

Informações Gerais
5.º Encontro Nacional de Educação para os Media: Práticas e Recursos - já pode ser visto online!

O 5.º Encontro Nacional de Educação para os Media, subordinado ao tema “Práticas e Recursos”, reuniu aproximadamente 300 participantes de
vários países, alunos e docentes dos diferentes níveis de ensino e áreas curriculares, jornalistas, especialistas e académicos, que abordaram as
matérias de literacia mediática.
O encontro encontra-se disponível no canal youtube da Direção-Geral da Educação.
Dar tempo ao oceano - Workshop online
O Oceanário de Lisboa promove o workshop «Dar tempo ao oceano», com o objetivo de dar a conhecer as descobertas mais recentes sobre as
alterações climáticas, os seus impactos e origens, estratégias e soluções para os riscos relacionados com o clima e as catástrofes naturais.
A iniciativa, a realizar no dia 19 de maio, dirige-se a professores e é certificada como ação de formação de curta duração.

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