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Declaração de Retificação n.º 22/2022-Diário da República n.º 168/2022, Série I de 2022-08-31
Presidência do Conselho de Ministros-Secretaria-Geral
Retifica a Portaria n.º 186/2022, de 21 de julho, que 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 10574/2022-Diário da República n.º 168/2022, Série II de 2022-08-31
Finanças e Educação - Gabinetes dos Ministros das Finanças e da Educação
Fixa, para o ano de 2022, as vagas para a progressão aos 5.º e 7.º escalões da carreira dos educadores de infância e dos professores dos ensinos
básico e secundário.
Despacho n.º 10581/2022-Diário da República n.º 168/2022, Série II de 2022-08-31
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete da Ministra
Homologação da eleição para presidente do Instituto Politécnico de Leiria.
Despacho n.º 10583/2022-Diário da República n.º 168/2022, Série II de 2022-08-31
Educação - Direção-Geral da Educação
Manutenção e constituição de equipas multidisciplinares da Direção-Geral da Educação para o ano escolar de 2022-2023.

Informações Gerais
GINCANA DE JOGOS
A atividade “Gincana de Jogos” realiza-se no âmbito da exposição temporária "Jogos cruzados. Viagens entre Ocidente e Oriente", patente no
Museu Nacional de Arte Antiga, e da exposição de longa duração "Jogos matemáticos através dos tempos", em exibição no Museu Nacional de
História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa.
A iniciativa tem entrada gratuita, não carece inscrição prévia obrigatória, destina-se ao público em geral e decorre nos dias 4, 11 e 18 de setembro.
Livros nos Parques
Os parques verdes do concelho de Loures promovem a iniciativa Livros nos Parques, nos dias 4 e 11 de setembro (domingo).
A ação tem o objetivo de promover o livro e a leitura, assim como a Rede de Bibliotecas Municipais de Loures, junto da comunidade, em locais
amplos e aprazíveis.
A iniciativa integra atividades lúdicas, como a Hora do Conto e o Ateliê Explora a Natureza, que apelam à criatividade e imaginação.
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