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Publicado em Diário da República
Despacho n.º 8876-A/2021-Diário da República n.º 174/2021, 1º Suplemento, Série II de 2021-09-07
Educação - Gabinete do Ministro
Subdelegação de poderes, com faculdade de subdelegação, na Secretária de Estado da Educação, Inês Pacheco Ramires Ferreira.
Despacho n.º 8876-B/2021-Diário da República n.º 174/2021, 1º Suplemento, Série II de 2021-09-07
Educação - Direção-Geral da Administração Escolar
Designação da Comissão Administrativa Provisória da Escola Portuguesa de Luanda - Centro de Ensino e Língua Portuguesa, da titularidade do
Estado Português, criada pelo Decreto-Lei n.º 183/2006, de 6 de setembro.
Aviso n.º 17013/2021-Diário da República n.º 175/2021, Série II de 2021-09-08
Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
Requerimento para atribuição do estatuto de utilidade pública desportiva apresentado pela Associação Portuguesa de Ultimate e Desportos de
Disco.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Despacho – Nomeação de dois membros para o conselho de curadores da Fundação ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa.

Informações Gerais
Kit de Ferramentas para a Comunidade Escolar
O Kit de Ferramentas Europeu para as Escolas - European Toolkit for Schools – tem novos recursos, com ideias concretas para melhorar a
colaboração dentro, entre e fora das escolas, com vista a permitir que toda a comunidade escolar e famílias tenham acesso a mais meios para ajudar
todas as crianças, adolescentes e jovens a ter um percurso escolar de sucesso.
Network12th Research Seminar of the ESREA
No âmbito das comemorações do 30.º aniversário da European Society for Research on the Education of Adults (ESREA), a Rede ESREA de
História da Educação e Formação de Adultos na Europa organiza um seminário de investigação, que decorrerá na Áustria, St. Wolfgang, de 27 de
junho a 1 de julho de 2022.
O 12.º seminário incide na temática 'Educação e aprendizagem de adultos para a mudança social nos séculos XIX e XX: Ideias, movimentos e
circulação de conhecimento'.
Encontra-se a decorrer, até ao dia 31 de outubro, o prazo para a submissão de artigos que relatem pesquisas históricas originais e abordem
diferentes temáticas da organização social da educação e aprendizagem de adultos.
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