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Publicado em Diário da República
Resolução do Conselho de Ministros n.º 122/2021-Diário da República n.º 172/2021, Série I de 2021-09-03
Presidência do Conselho de Ministros
Autoriza a despesa relativa aos apoios decorrentes da celebração de contratos-programa no âmbito do ensino profissional para o ciclo de formação
de 2021-2024.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 123/2021-Diário da República n.º 172/2021, Série I de 2021-09-03
Presidência do Conselho de Ministros
Autoriza a despesa com a aquisição de serviços de realização de testes rápidos de antigénio em estabelecimentos de educação e ensino.
Portaria n.º 360/2021-Diário da República n.º 172/2021, Série II de 2021-09-03
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 para a elaboração e
coordenação do projeto de reabilitação das Escolas Artísticas de Música e Dança do Conservatório Nacional, em Lisboa.

Informações Gerais
II Congresso Internacional 2021: Humanismo, Direitos Humanos e Cidadania
O II Congresso Internacional 2021 abordará várias expressões de Cidadania e Humanismo, focando-se nos Direitos Humanos e em temáticas como
a educação, a ciência política, a religião, o desporto, a intervenção social e comunitária e o serviço social.

Os docentes de Portugal (da educação pré-escolar, dos ensinos básico e secundário e da educação especial) podem registar-se com direito à
acreditação.

A iniciativa realiza-se online, nos dias de 28 e 29 de outubro.
Escola da Floresta Bloom
O projeto Escola da Floresta Bloom, iniciado em Portugal no âmbito das Academias de Conhecimento Gulbenkian, oferece às crianças e jovens
oportunidades regulares de aquisição de competências socio-emocionais, baseadas na vivência de experiências práticas num contexto de mata ou
de floresta.

Este projeto propõe às escolas um programa de oito sessões na floresta ao longo do ano letivo.

A Associação Movimento Bloom desenvolve também formações para educadores e professores na metodologia Flow Learning.

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