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Despacho n.º 2477/2022-Diário da República n.º 40/2022, Série II de 2022-02-25
Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete do Primeiro-Ministro
Concede tolerância de ponto aos trabalhadores que exercem funções públicas nos serviços da administração direta do Estado, sejam eles centrais
ou desconcentrados, e nos institutos públicos no dia 1 de março de 2022.
Contrato n.º 148/2022-Diário da República n.º 40/2022, Série II de 2022-02-25
Educação e Autarquias Locais - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e Município de Tarouca
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
Novo Prazo| Candidaturas para Assistentes de Português em França - ano letivo 2022/2023
As candidaturas para Assistentes de Português em França destinam-se a estudantes de nacionalidade portuguesa, que se encontrem no 2.º ano da
licenciatura ou a frequentar estudos pós-graduados, entre os 20 e os 35 anos de idade.
Os Assistentes de Português têm como principal função apoiar as aulas dos professores de língua portuguesa em estabelecimentos de ensino não
superior em França, desenvolvendo atividades e projetos didáticos que estimulem, de forma dinâmica e criativa, a aprendizagem e a divulgação da
língua e da cultura portuguesas.
As candidaturas foram prolongadas até ao dia 11 de março.
3.ª Conferência de Professores Aprender Fora da Sala de Aula
A Academia Ciência Viva para Professores organiza a 3.ª Conferência de Professores “Aprender Fora da Sala de Aula”, nos dias 16, 17, 18, 19 e 26
de março, em formato híbrido.
O evento visa proporcionar um momento de partilha de conhecimentos e boas práticas, com o objetivo de promover a aprendizagem das ciências
fora do contexto da sala de aula, com especial destaque para os pátios das escolas, nos espaços naturais e nas comunidades junto das escolas.
Todos os professores terão a oportunidade de assistir à totalidade das sessões plenárias.
As sessões decorrem (online e presencial), mediante inscrição.
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