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Publicado em Diário da República
Despacho n.º 11263/2022-Diário da República n.º 182/2022, Série II de 2022-09-20
Economia e Mar, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Infraestruturas e Habitação - Gabinetes do Ministro da Economia e do Mar, da Ministra da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do Secretário de Estado das Infraestruturas
Delegação de competências no presidente da Escola Náutica Infante D. Henrique, Prof. Doutor Luís Filipe Baptista.
Contrato n.º 631/2022-Diário da República n.º 182/2022, Série II de 2022-09-20
Educação e Autarquias Locais - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e Município de Bragança
Contrato-programa relativo ao financiamento do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico - ano letivo de 2016-2017.

Informações Gerais
IV Edição | Feira de Educação, Ciência e Tecnologia
O município de Ponte de Lima promove a IV edição da Feira de Educação, Ciência e Tecnologia, que se realiza no Pavilhão de Feiras e Exposições,
nos dias 6 a 9 de outubro.
O evento integra a presença de diversas entidades com relevância nas áreas da educação, da ciência e da tecnologia, e contempla várias iniciativas,
nomeadamente, workshops, palestras e atividades de interesse para as comunidades educativas, desde a educação pré-escolar ao ensino
profissional e superior.
MOOC da European Schoolnet - Codeweek Bootcamp
O MOOC da European Schoolnet Codeweek Bootcamp (campo de treino) foi criado no âmbito da iniciativa Code Week e pretende facultar aos
docentes da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário ideias práticas, ferramentas e recursos para promover a codificação e o
pensamento computacional para a sala de aula.
Os participantes serão convidados a conhecer a iniciativa Codeweek da UE e as oportunidades que esta pode oferecer. Poderão, ainda, tornar-se
parte de uma comunidade de pares que fomenta a colaboração, o trabalho de equipa e o intercâmbio de boas práticas e estimula a discussão e a
reflexão.
O MOOC tem início no dia 10 de outubro e é disponibilizado em inglês.

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

FICHA TÉCNICA:
Edição - CIREP
Coordenação - Sandra Caiado
Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Cristina Magro; Márcia Leal; Sara Martins
Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço

Page 1/1 | © Secretaria-Geral da Educação e Ciência

