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Portaria n.º 95/2022-Diário da República n.º 31/2022, Série I de 2022-02-14
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Primeira alteração ao Regulamento do Concurso Local para a Candidatura à Matrícula e Inscrição no Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de
Licenciado em Estudos Musicais Aplicados, ministrado na Escola Superior de Educação de Coimbra do Instituto Politécnico de Coimbra.
Contrato n.º 97/2022-Diário da República n.º 31/2022, Série II de 2022-02-14
Educação e Autarquias Locais - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e Município de Bragança
Contrato-programa relativo ao financiamento do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico - ano letivo de 2019-2020.

Informações Gerais
Europa na escola – Formação para professores

A Representação da Comissão Europeia em Portugal, em parceria com a Direção-Geral da Educação (DGE), promove a 3.ª edição da ação de
formação de curta duração (6 horas), intitulada: "A Europa na escola – Formação para professores".
A formação visa incrementar o conhecimento sobre a União Europeia e capacitar os professores dos diferentes níveis de escolaridade (1.º, 2.º e 3.º
ciclos do ensino básico, ensino secundário e ensino profissional), para o desenvolvimento de atividades sobre esta temática, envolvendo os alunos
nos diversos domínios de Cidadania e Desenvolvimento.
As sessões são online, através da plataforma Zoom, e carecem inscrição até ao dia 21 de fevereiro, com opção entre cinco datas disponíveis,
programadas para março e abril.

Passatempo «Eu real, Eu digital»
No âmbito do Dia da Internet Mais Segura, o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) desafia os jovens, dos 12 aos 30 anos para a
realização de um trabalho nas áreas de vídeo e poster, sobre Eu real, Eu digital | Identidade e Liberdade Digital, que promova o uso crítico,
responsável e saudável das redes sociais e da Internet.
Os trabalhos serão divididos em duas categorias: dos 12 aos 17 anos e dos 18 aos 30 anos.
As inscrições decorrem durante o mês de fevereiro e os trabalhos devem ser enviados até ao dia 15 de março.

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