Boletim Informativo n.º79 - 01/06/2021

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República
Portaria n.º 211/2021-Diário da República n.º 106/2021, Série II de 2021-06-01
Finanças e Educação - Gabinetes das Secretárias de Estado do Orçamento e da Educação
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.
Despacho n.º 5474/2021-Diário da República n.º 106/2021, Série II de 2021-06-01
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
Estabelece orientações para a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., aprovar um regulamento de atribuição de bolsas de investigação
excecionais.
Declaração de Retificação n.º 408/2021-Diário da República n.º 106/2021, Série II de 2021-06-01
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Ambiente e Ação Climática - Gabinetes do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do
Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território
Retifica o Despacho n.º 4671/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 7 de maio de 2021.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
— Despacho – Designa o fiscal único da Universidade Aberta.
— Despacho – Designa o fiscal único do Instituto Politécnico de Setúbal.
Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
— Despacho – Reconhece como sendo de interesse público os 7ºs Jogos Mundiais de Desporto para Todos TAFISA.

Informações Gerais
Serviço Educativo – Museu da Marioneta

As atividades desenvolvidas no âmbito dos serviços educativos do Museu da Marioneta visam promover uma maior ligação ao público, com o
objetivo de desenvolver o gosto e o respeito pela diversidade cultural, criando experiências que fomentem visitas regulares ao Museu, numa
perspetiva de educação não-formal, que contribuam para a valorização do património cultural e integração social.
O Museu continua a receber grupos escolares, adaptando todas as iniciativas às orientações vinculadas pela Direção-Geral de Saúde (DGS).
Poderá obter mais informações e efetuar a marcação prévia, através dos contactos disponíveis na página do Museu.

Webinar – Um olhar sobre os Cadernos de Educação Financeira
A Direção-Geral da Educação e os supervisores financeiros promovem o Webinar - Um olhar sobre os Cadernos de Educação Financeira, a realizar
no dia 8 de junho, às 17h30, através da plataforma ZOOM.
A iniciativa insere-se no âmbito do Plano Nacional de Formação Financeira, com o objetivo de apoiar os docentes de todos os ciclos e níveis de
educação e ensino na abordagem às temáticas da educação financeira.
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Qualquer cidadão pode fazer a inscrição pra receber o Boletim Informativo, ou solicitar a anulação da mesma.
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