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Publicado em Diário da República
Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-B/2021-Diário da República n.º 108/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-06-04
Presidência do Conselho de Ministros
Prossegue a estratégia do levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19.
Lei n.º 35/2021-Diário da República n.º 110/2021, Série I de 2021-06-08
Assembleia da República
Aprova medidas de apoio aos estudantes do ensino superior público e altera a Lei n.º 38/2020, de 18 de agosto.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 71/2021-Diário da República n.º 110/2021, Série I de 2021-06-08
Presidência do Conselho de Ministros
Designa três membros do conselho de curadores da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior.

Informações Gerais
Consulta Pública - Aprendizagens Essenciais de Matemática do Ensino Básico
Após a elaboração de um conjunto de recomendações sobre o ensino, a aprendizagem e a avaliação na disciplina de Matemática, e com o objetivo
de iniciar o processo de revisão dos documentos curriculares em vigor, o Grupo de Trabalho de Matemática (GTM) preparou uma nova proposta de
Aprendizagens Essenciais do 1.º ao 9.º ano de Escolaridade.
Encontra-se a decorrer, até ao dia 25 de junho, a consulta pública destes documentos e solicitam-se contributos de docentes, instituições e
entidades envolvidas na educação matemática.
XII Jornadas Ibéricas de Infraestruturas de Dados Espaciais 2021 - Ecossistemas Digitais e Interoperabilidade
No âmbito de uma parceria entre a Direção-Geral do Território de Portugal, o Instituto Geográfico Nacional de Espanha, o Centro Nacional de
Informação Geográfica e o Governo de Andorra decorrem, entre os dias 15 e 19 de novembro, as Jornadas Ibéricas de Infraestruturas de Dados
Espaciais 2021 (JIIDE)
Tendo como tema as questões relacionadas com a reutilização da informação e com os ecossistemas digitais, para participar deverá submeter uma
proposta de comunicação ou de workshop sobre uma atividade que desenvolva ou sobre um projeto em que participa, até ao dia 30 de junho.

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