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Despacho n.º 8894-B/2022-Diário da República n.º 139/2022, 1º Suplemento, Série II de 2022-07-20
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior
Aprova o calendário de ações do Concurso Nacional de Acesso e Ingresso no Ensino Superior Público para a Matrícula e Inscrição no Ano Letivo de
2022-2023.
Portaria n.º 184/2022-Diário da República n.º 140/2022, Série I de 2022-07-21
Presidência do Conselho de Ministros, Educação e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 183/2020, de 5 de agosto, que cria os cursos de Português Língua de Acolhimento, designados «cursos
PLA».
Portaria n.º 186/2022-Diário da República n.º 140/2022, Série I de 2022-07-21
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Aprova alterações ao curso de pós-licenciatura de especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica da Escola Superior de Enfermagem
da Universidade do Minho, aprovado pela Portaria n.º 157/2019, de 22 de maio.
Despacho n.º 8915/2022-Diário da República n.º 140/2022, Série II de 2022-07-21
Educação e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I. P.
Extinção dos Centros Qualifica de acordo com a Portaria n.º 62/2022, de 31 de janeiro, que procede à regulação da criação e o regime de
organização e funcionamento dos centros especializados em qualificação de adultos.

Informações Gerais
Festival dos Canais 2022
O “Festival dos Canais” é um encontro multidisciplinar de artes (música, circo contemporâneo, teatro, dança, performance, artes visuais e atividades
para famílias, entre outras), em espaço público, que assume a cidade de Aveiro como um palco aberto, onde artistas provenientes de diferentes
geografias se interligam com o quotidiano e a vida do território para apresentar as suas criações.
A entrada é gratuita e as atividades decorrem até ao dia 24 de julho.
Consulta Pública - Aprendizagens Essenciais de Matemática para o Ensino Secundário
O Grupo de Trabalho de Matemática (GTM), tem a missão de elaborar um conjunto de recomendações sobre o ensino, a aprendizagem e a
avaliação na disciplina de Matemática.
Com o objetivo de envolver a comunidade educativa, no processo de definição das Aprendizagens Essenciais, promove-se a consulta pública dos
documentos relativos a esta disciplina, até ao dia 15 de setembro.
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