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Publicado em Diário da República
Despacho n.º 3047/2022-Diário da República n.º 50/2022, Série II de 2022-03-11
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
Delega competências na presidente do Instituto Politécnico de Beja.
Relatório (extrato) n.º 1/2022-Diário da República n.º 50/2022, Série II de 2022-03-11
Educação - Conselho Nacional de Educação
Versão resumida do relatório de atividades relativo ao ano de 2021.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete da Secretária de Estado da Educação
Despacho – Lista nominativa, homologada, de trabalhadores com vínculo de emprego público da carreira subsistente de chefe de serviços de
administração escolar e das carreiras gerais de assistente técnico e de assistente operacional a transitar para o mapa de pessoal dos Municípios.
Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
Despacho – Reconhece como sendo de interesse público a Madjer Youth Beach Soccer Cup 2022.
Despacho – Reconhece como sendo de interesse público os torneios IberCup Cascais e Estoril 2022.

Informações Gerais
ACD - Roteiro - Projeta-ME | Caixa de Imagens do Mundo
O Roteiro 'Projeta-ME | Caixa de Imagens do Mundo' é um recurso educativo do Programa de Educação Estética e Artística (PEEA), com o objetivo
de desenvolver atividades que explorem os domínios da educação artística, no âmbito das orientações curriculares da educação pré-escolar e das
aprendizagens essenciais das componentes curriculares dos 1.º e 2.º ciclos do ensino básico.
Para o efeito, durante o mês de março, nos dias 8, 9, 11, 17, 23, 24, 30 e 31, realizam-se várias ações de formação de curta duração presencial,
dirigidas a educadores e professores dos 1.º e 2.º ciclos, promovendo a aplicação do Roteiro em contexto de sala de aula, para a recuperação das
aprendizagens.
Ação de Formação Presencial e Online “(Des)construir para Incluir”
O Centro de Formação Guilhermina Suggia e a AJUDARIS, promovem a ação de formação “(Des)construir para Incluir”, com o objetivo de fornecer
novas teorias pedagógicas de ensino/aprendizagem, orientação e sensibilização aos professores, no sentido da inclusão pedagógica de crianças com
a problemática do autismo, associada à reflexão crítica sobre as práticas desenvolvidas.
A atividade realiza-se no dia 26 de março, no horário das 9h30 às 12h30, online (via ZOOM) e presencial.

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