2018/2019 – 14 maio / 08 julho

Decreto-Lei n.º 85/2019 - Diário da República n.º 123/2019, de 2019-07-01 - Presidência do Conselho
de Ministros
Permite aos trabalhadores da Administração Pública faltarem justificadamente para acompanhamento
de menor de 12 anos no 1.º dia do ano letivo.

Despacho n.º 4947-B/2019, de 2019-05-16 - Educação - Gabinete do Secretário de Estado da
Educação
Regulamenta os procedimentos de avaliação e certificação dos manuais escolares, estabelece os
critérios de avaliação para a sua certificação, bem como os calendários de avaliação, certificação e
de adoção, procedendo à revogação do Despacho n.º 11421/2014, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 175, de 11 de setembro, na sua redação atual.
Portaria n.º 181/2019 - Diário da República n.º 111/2019, de 2019-06-11 – Educação
Define os termos e as condições em que as escolas, no âmbito da autonomia e flexibilidade
curricular, podem implementar uma gestão superior a 25 % das matrizes curriculares-base das
ofertas educativas e formativas dos ensinos básico e secundário.
Despacho n.º 5754-A/2019 - Diário da República n.º 115/2019, de 2019-06-18 - Educação Gabinetes da Secretária de Estado Adjunta e da Educação e do Secretário de Estado da Educação.
Determina a aprovação dos calendários, para o ano letivo de 2019-2020, dos estabelecimentos
públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, dos estabelecimentos particulares
de ensino especial, bem como o calendário de provas e exames dos ensinos básico e secundário.
Despacho n.º 6147/2019 de 2019-07-04 - Educação - Gabinetes da Secretária de Estado Adjunta e da
Educação e do Secretário de Estado da Educação
Define as linhas orientadoras a adotar pelas escolas na organização e realização das visitas de estudo
e outras atividades lúdico-formativas a desenvolver fora do espaço escolar.
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EXAM ES E ACESSO ENSINO SUPERIOR:

Despacho n.º 5499/2019 - Diário da República n.º 109/2019, de 2019-06-06 - Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior
Aprova os prazos em que devem ser praticados os atos a que se refere o Decreto-Lei n.º 393-A/99, de 2
de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1 de outubro, para acesso e ingresso no
ensino superior, no ano letivo de 2019-2020, através dos regimes especiais.
Despacho n.º 5782-A/2019 - Diário da República n.º 116/2019, de 2019-06-19 - Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior - Gabinete do Ministro
Determina as orientações para a fixação de vagas para o concurso nacional de acesso e concursos
locais de acesso no ano letivo 2019-2020.

ASE - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR:
Resolução do Conselho de Ministros n.º 87/2019, de 2019-06-04 - Presidência do Conselho de
Ministros
Autoriza a realização da despesa relativa aos apoios decorrentes da celebração de contratosprograma no âmbito do Programa de Generalização das Refeições Escolares, para o ano letivo de
2018/2019.

RESPONSÁVEL:

Francisco Gomes Correia
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