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Publicado em Diário da República
Deliberação n.º 909/2021-Diário da República n.º 171/2021, Série II de 2021-09-02
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior
Divulga alterações de elencos de provas de ingresso para as candidaturas ao ensino superior de 2022, 2023 e 2024.
Despacho n.º 8706/2021-Diário da República n.º 171/2021, Série II de 2021-09-02
Educação - Direção-Geral da Educação
Manutenção das equipas multidisciplinares da Direção-Geral da Educação para o ano escolar de 2021-2022.

Informações Gerais
A Infância Urbana nas Ciências Sociais: Problemáticas e Desafios Metodológico
O prazo de submissão de contribuições para o dossier especial “A Infância Urbana nas Ciências Sociais: Problemáticas e Desafios Metodológicos”, a
ser publicado na Civitas – Revista de Ciências Sociais (SCOPUS), do Centro de Investigação em Ciências Sociais e Gestão (CSG) termina no dia 30
de outubro.

O dossier pretende reunir produções que revelem como a análise da relação das crianças com a cidade pode ser realizada em vários níveis,
possibilitando quer a compreensão de elementos estruturais acerca da infância em um dado território urbano, quer na análise das formas pelas quais
as crianças de diversos grupos sociais participam, circulam e interagem com a cidade.
Ciência viva nas Férias
A Ciência Viva continua as suas atividades em todo o país, com centenas de ações de participação gratuita, organizadas por centros Ciência Viva,
instituições científicas, autarquias, empresas e associações científicas.

Para participar deverá registar-se no MyCiencia Viva e proceder à inscrição nas atividades, que terminam no dia 30 de setembro.

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