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Publicado em Diário da República
Resolução do Conselho de Ministros n.º 77-A/2021--Diário da República n.º 121/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-06-24
Presidência do Conselho de Ministros
Altera as medidas aplicáveis a determinados municípios no âmbito da situação de calamidade.
Decreto-Lei n.º 54/2021-Diário da República n.º 122/2021, Série I de 2021-06-25
Presidência do Conselho de Ministros
Altera o regime da organização e funcionamento do XXII Governo Constitucional.
Portaria n.º 130/2021--Diário da República n.º 122/2021, Série I de 2021-06-25
Planeamento
Oitava alteração ao Regulamento Específico do Domínio do Capital Humano, aprovado em anexo à Portaria n.º 60-C/2015, de 2 de março.
Despacho n.º 6325-A/2021-Diário da República n.º 122/2021, 1º Suplemento, Série II de 2021-06-25
Finanças e Educação - Gabinetes do Ministro de Estado e das Finanças e da Secretária de Estado da Educação
Fixa, para o ano de 2021, o número de vagas para progressão aos 5.º e 7.º escalões da carreira dos educadores de infância e professores dos
ensinos básico e secundário.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Ministro da Educação
Portaria – Autoriza a Parque Escolar, E. P. E., a assumir os encargos relativos ao contrato de prestação de serviços de gestão, fiscalização e
coordenação de segurança em obra para a empreitada de conclusão das obras de reabilitação das Escolas Artísticas de Música e de Dança do
Conservatório Nacional, em Lisboa.

Informações Gerais
O Programa de Ocupação de Tempos Livres para ti e para os teus amigos.
O Programa de Ocupação de Tempos Livres é uma iniciativa do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ. I.P.) que visa proporcionar aos
jovens experiências em contexto de aprendizagem não-formal ou em contexto ativo de trabalho, permitindo desenvolver capacidades e competências
e contribuindo para uma ocupação dos tempos livres de forma saudável.
Podem candidatar-se a projetos de curta ou longa duração e destinam-se a jovens e a entidades promotoras.
Exposição - Os Dinossáurios vão ao Museu do Quartzo
A exposição poderá ser visitada até ao dia 31 de dezembro, no Museu do Quartzo – Centro de Interpretação Prof. Galopim de Carvalho, em Viseu.
A iniciativa, dinamizada em colaboração com o Centro Ciência Viva de Estremoz, conta com a participação da Escola de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Évora e destina-se ao público-geral, com particular interesse para a comunidade escolar.

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