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Publicado em Diário da República
Portaria n.º 135/2021--Diário da República n.º 124/2021, Série I de 2021-06-29
Finanças e Modernização do Estado e da Administração Pública
Fixa a compensação pecuniária temporária a atribuir aos trabalhadores abrangidos pelo programa de incentivos à fixação de trabalhadores do
Estado no interior.
Despacho n.º 6368/2021-Diário da República n.º 124/2021, Série II de 2021-06-29
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
Homologa a eleição do presidente do Instituto Politécnico de Coimbra.

Informações Gerais
A equidade na educação escolar na Europa: estruturas, políticas e desempenho dos alunos
O Conselho Nacional de Educação (CNE) divulga a publicação “A equidade na educação escolar na Europa: estruturas, políticas e desempenho dos
alunos”.
A publicação apresenta uma visão global das estruturas e políticas educativas que influenciam a equidade na educação escolar, interligando estas
características sistémicas ao desempenho dos alunos nos estudos internacionais: Programme for International Student Assessment (PISA), Progress
in International Reading Literacy Study (PIRLS) e Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS).
NUCLIO - Evento Nacional de Seleção para o Festival Science on Stage 2022
O NUCLIO e o Science on Stage Portugal convidam docentes de todas as áreas da Ciência, das Tecnologias e da Matemática (STEM), dos 1.º, 2.º e
3.º ciclos dos ensino básico e secundário, educadores do pré-escolar, bem como futuros professores destas áreas, a partilhar projetos, conceitos,
recursos e experiências, com colegas, no Festival Europeu Science on Stage 2022.
Face à situação de pandemia realizar-se-á um evento totalmente virtual, via Zoom.
Os docentes interessados em participar, poderão enviar os seus projetos ou ideias criativas até ao dia 12 de setembro.
A seleção final para Workshops e On Stage Performances é da responsabilidade do comité do programa do Festival Europeu.

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