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Publicado em Diário da República
Despacho n.º 8270/2021Diário da República n.º 162/2021, Série II de 2021-08-20
Educação - Gabinete do Ministro
Delegação de poderes, com a faculdade de subdelegação, no Secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Miguel Marques da Costa.
Portaria n.º 333/2021-Diário da República n.º 162/2021, Série II de 2021-08-20
Finanças e Educação - Gabinetes do Ministro da Educação e da Secretária de Estado do Orçamento
Autoriza a Parque Escolar, E. P. E., a proceder à reprogramação dos encargos relativos ao contrato de prestação de serviços de alteração e
coordenação do projeto de execução da Escola Básica Integrada com Jardim de Infância do Parque das Nações, em Lisboa.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação
— Despacho – Prorroga a vigência e altera o Despacho n.º 12661/2020, de 31 de dezembro, que cria o Grupo de Projeto para o #EstudoEmCasa#.

Informações Gerais
Eleição dos Membros do Conselho das Escolas
O Conselho das Escolas é um órgão consultivo da área governativa da Educação, que tem por missão representar, junto do Ministro da Educação,
os estabelecimentos de educação da rede pública no tocante à definição das políticas pertinentes para a educação pré-escolar e dos ensinos básico
e secundário. É um órgão composto por um máximo de 30 conselheiros eleitos, por um mandato de três anos.

Foi designada a comissão eleitoral e divulgado o mapa da distribuição do número de mandatos por cada círculo eleitoral, sendo a data das eleições
marcada para o dia 15 de outubro.
AlgarMat 2021
Os Encontros Regionais de Educação Matemática, " AlgarMat", são uma iniciativa do núcleo do Algarve da Associação de Professores de
Matemática.

Este ano será organizado em colaboração com o Agrupamento de Escolas Dra. Laura Ayres e é um curso de formação de 12 horas, acreditado para
os grupos 100, 110, 230 e 500.

As sessões decorrerão online, entre os dias 6 e 9 de setembro.

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