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Publicado em Diário da República
Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2021-Diário da República n.º 130/2021, Série I de 2021-07-07, da Presidência do Conselho de
Ministros
Aprova o Plano 21|23 Escola+, plano integrado para a recuperação das aprendizagens.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
— Portaria – Autoriza o Instituto Politécnico de Santarém a proceder à assunção de compromissos plurianuais para a construção da residência de
estudantes no Campus de Rio Maior.
Gabinete do Ministro da Educação
— Despacho – Subdelegação de poderes, com faculdade de subdelegação, no Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo de
Loureiro Rebelo.

Informações Gerais
Workshop |Controlled vocabularies and knowledge organisation for Digital Humanities
No dia 12 de julho decorrerá, em formato online, o Workshop “Vocabulários controlados e organização de conhecimento para as humanidades
digitais”, uma iniciativa conjunta da Infraestrutura ROSSIO, do Centro de Linguística da Universidade NOVA de Lisboa e da Biblioteca de Arte e
Arquivos da Fundação Calouste Gulbenkian.

O workshop visa a troca de experiências e aplicações de vocabulários controlados para a investigação e projetos na área de humanidades digitais,
incluindo em infraestruturas de investigação, bibliotecas e outras instituições culturais ligadas às ciências sociais, artes e humanidades.

O evento é gratuito, mas sujeito a inscrição prévia até ao dia 9 de julho.
I Jornadas Academi@STEM Mangualde - AFC, Competências e Avaliação
A Academi@ STEM de Mangualde, em parceria com o Centro de Formação Edufor, organiza as suas primeiras Jornadas, a decorrer nos dias 9, 10
e 16 de julho.

O evento, em formato online, destina-se a educadores de infância, professores dos ensinos básico, secundário e de educação especial.

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