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Publicado em Diário da República
Despacho n.º 9932/2022-Diário da República n.º 155/2022, Série II de 2022-08-11
Presidência do Conselho de Ministros, Finanças e Educação - Gabinetes da Ministra da Presidência e dos Ministros das Finanças e da Educação
Procede à primeira alteração ao Despacho n.º 12009/2021, de 7 de dezembro, e à autorização de lançamento de avisos para apresentação de
candidaturas para o ano letivo de 2022/2023.
Despacho n.º 9958/2022-Diário da República n.º 155/2022, Série II de 2022-08-11

Educação - Gabinete do Ministro
Delega no secretário-geral da Educação e Ciência, mestre António Raúl da Costa Tôrres Capaz Coelho, com faculdade de subdelegação, as
competências para a aquisição das ferramentas necessárias à educação digital.

Informações Gerais
É tempo de SUPERTMATIK Summer22!
SUPERTMATIK Summer22 é um evento que pretende promover o exercício das quatro operações básicas da matemática e incentivar a
diversificação de estratégias de cálculo mental.
A proposta de atividade lúdico-didática pretende motivar os alunos para que, durante o período de férias, mantenham contato com o trabalho
realizado ao longo do ano, aproveitando para exercitar as suas competências de cálculo mental.
As inscrições decorrem, via email, até ao dia 12 de agosto.
41. º Salão Internacional de Pintura Naïf
A Galeria de Arte do Casino Estoril inaugura o 41.º Salão Internacional de Pintura Naïf, que integra obras de 19 autores.
A exibição dos trabalhos, desenvolvidos com qualidade e autenticidade naïf, decorre até ao dia 12 de setembro.
A entrada é livre.

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