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Publicado em Diário da República
Decreto-Lei n.º 57-A/2022-Diário da República n.º 165/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-08-26
Presidência do Conselho de Ministros
Altera as medidas aplicáveis no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 73-A/2022-Diário da República n.º 165/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-08-26
Presidência do Conselho de Ministros
Prorroga a declaração da situação de alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete da Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
— Despacho – Designação do fiscal único da Universidade dos Açores e dos Serviços de Ação Social Escolar da Universidade dos Açores.

Informações Gerais
O Euro - há 20 anos no seu bolso
O Museu do dinheiro promove uma visita personalizada, na exposição temporária designada "O Euro - há 20 anos no seu bolso", com o objetivo de
proporcionar a descoberta de diversas curiosidades sobre o Euro.
A visita carece de agendamento e encontra-se disponível até ao dia 30 de outubro.
Concurso Kamishibai Plurilingue
O Laboratório de Educação em Línguas (LabELing), do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF) da
Universidade de Aveiro, promove a 5.ª edição do Concurso Kamishibai Plurilingue em Portugal.
A edição do concurso tem o tema “Este lugar que tanto amo” e abrange as estruturas educativas nacionais de Ensino Português no Estrangeiro e do
ensino dos PALOP, que acolhem crianças e jovens entre os 3 os 15 anos de idade.
O evento visa incentivar os atores educativos a desenvolver projetos de diversidade linguística e cultural, através da criação de pranchas de um
Kamishibai Plurilingue.
Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição até ao dia 15 de outubro.
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