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Publicado em Diário da República
Decreto-Lei n.º 32/2022-Diário da República n.º 89/2022, Série I de 2022-05-09
Presidência do Conselho De Ministros
Aprova o regime de organização e funcionamento do XXIII Governo Constitucional.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 42/2022-Diário da República n.º 89/2022, Série I de 2022-05-09
Presidência do Conselho De Ministros
Aprova o Código de Conduta do XXIII Governo Constitucional.

Informações Gerais
Direção-Geral da Administração Escolar | Dia Mundial da Língua Portuguesa
No âmbito do Dia Mundial da Língua Portuguesa, celebrado a 5 de maio, a Direção-Geral da Administração Escolar promove uma exposição
dedicada às várias publicações da Revista “L/ATITUDE”, um elo divulgador do trabalho realizado pelas várias Escolas Portuguesas no Estrangeiro,
que se constituem como espaços privilegiados de valorização e expansão da língua e cultura portuguesas.
Na sequência da efeméride, será também publicada a trigésima edição com o tema “José Saramago – 100 anos”, comemorando o nascimento do
escritor e Nobel da Literatura, com Editorial do Senhor Ministro da Educação.
Direção-Geral da Educação | “Economia Circular – construção de uma literacia ambiental”
Decorrem, até ao próximo dia 15 de maio, as inscrições para a ação de formação de curta-duração “Economia Circular- construção de uma literacia
ambiental”, promovida pela Direção-Geral da Educação em parceria com a Associação da Indústria Papeleira (CELPA).
O evento decorrerá online e tem entre os objetivos proporcionar a reflexão e aprendizagem científica e pedagógica relativamente ao exercício
profissional docente, no quadro da lecionação da componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento, e promover práticas de trabalho
colaborativo e cooperativo.

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