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» Formação “Educar, Brincar e Aprender a Aprender em contexto pré-escolar”

Os resultados das ações de fiscalização desenvolvidas pela IGEC – Inspeção-Geral de Educação e
Ciência e a publicação das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE), motivaram o desenho e acreditação de uma formação
que permitisse, às instituições com a resposta de
educação pré-escolar, estar aptas a implementar
melhorias no seu desempenho e adequar as suas
práticas pedagógicas às orientações publicadas.
Com este objetivo, a CNIS promove, em parceria
com o CFAE de Matosinhos – Centro de Formação
de Associação das Escolas de Matosinhos, a ação
“Educar, Brincar e Aprender a Aprender em
contexto pré-escolar”, destinada, nesta primeira
fase, aos diretores pedagógicos das instituições associadas com educação pré-escolar.
Esta ação, acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, tem a duração de

50 horas e decorrerá em formato b-learning (com
apenas uma sessão presencial e todas as outras à
distância, através da plataforma Moodle da CNIS).
A sessão presencial decorrerá no próximo dia 21
de maio, às 15:30, nas instalações da sede da
CNIS, no Porto, dando início à ação.
As instituições associadas poderão formalizar a
inscrição dos seus diretores pedagógicos através
do preenchimento do boletim de candidatura até
ao próximo dia 14 de maio, sendo consideradas,
nesta primeira fase, 40 inscrições (30 efetivas e 10
suplentes).
O departamento técnico da CNIS encontra-se disponível para qualquer esclarecimento através dos
contactos
habituais
dep.tecnico@cnis.pt
e
226068614.

LEGISLAÇÃO
Presidência e da Modernização Administrativa
e Cultura
Portaria n.º 112/2018 - Diário da República n.º
83/2018, Série I de 2018-04-30
Fixa as normas regulamentares necessárias à
repartição dos resultados líquidos da exploração dos jogos sociais atribuídos à Presidência
do Conselho de Ministros para o ano de 2018 e
revoga a Portaria n.º 113/2017, de 17 de março.

Presidência do Conselho de Ministros
Decreto-Lei n.º 28/2018 - Diário da República n.º 85/2018, Série I de 2018-050311103

Cria o Fundo para a Inovação Social
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Resolução do Conselho de
Ministros n.º 50-A/2018 - Diário da República n.º
84/2018, 1º Suplemento, Série I de 2018-05-02

Extracto:

Aprova o sentido estratégico,
objetivos e instrumentos de
atuação para uma Nova Geração de Políticas de Habitação.

a) 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, que visa
garantir o acesso a uma habitação adequada a pessoas que residem
em condições habitacionais indignas. Este é um programa considerado central na política de habitação e que assenta na concessão
de apoio financeiro aos atores públicos e assistenciais locais (municípios, empresas municipais, instituições particulares de solidariedade social), …

4 - Determinar que, para dar resposta às famílias que vivem em
situação de grave carência habitacional, são adotados, designadamente, os seguintes instrumentos de política:

“ … Sempre que possível, este programa será implementado em articulação com outras políticas setoriais, nomeadamente, com instrumentos que respondem a necessidades de grupos mais vulneráveis, como a Estratégia de Integração das Comunidades Ciganas ou
medidas de apoio ao processo de autonomização e proteção das
vítimas de violência doméstica, bem como no âmbito do objetivo
estratégico da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem Abrigo 2017-2023 (ENIPSSA) ...

SEGURANÇA SOCIAL
MAVI – data limite candidaturas
» Segurança Social I Portal de Marcação de Atendimento disponível desde 2 de maio
Disponível no menu A Segurança Social>Atendimento
por marcação ou em siga.seg-social.pt.
« Guia prático I Redução de Taxa Contributiva – Trabalhadores com Deficiência

O Instituto Nacional para a Reabilitação,
I.P., informa que o período para submissão de candidaturas à Tipologia de Operações "Modelos de apoio à vida independente -MAVI" (T.O 3.18), abertas
através do AVISO N.º POISE-38-201804, terminará na próxima segundafeira, dia 7 de maio, pelas 18 horas.
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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES

Ação de Formação
Regulamento Geral de Proteção de Dados
10 de Maio de 2018
Local: Auditório do NERBA - BRAGANÇA
Programe inscrições aqui

“Workshop”: Perspetivas e Desafios do Envelhecimento" –
Formação Certificada através plataforma SIGO
23 de Maio
Auditório do Centro Bem Estar Social da Zona Alta de Torres Novas
A UDIPSS-Santarém pretende com a organização desta ação formativa
Certificada, promover a partilha de conhecimentos e experiências de práticas e orientações que visem a promoção de um envelhecimento ativo e
saudável nas respostas sociais dirigidas às pessoas idosas.
Para
inscrição
deverão
aceder
a:
https://docs.google.com/forms/d/1ibYGw8i4tXCOym3Ix9sFGMxWPFDICK8jBDI6oaw8fC
A/edit

Celebrações 30º aniversário “APOIO”
9 de maio I 15h00
Palácio Anjos, Algés
A APOIO – Associação de Solidariedade Social celebra este ano 30
anos de atividade a apoiar a sua comunidade.
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Programa e inscrições aqui

IX Conferência “À Luz do Farol - A Missão dos Centros de Apoio
Familiar e Aconselhamento Parental”
14 de Maio I 09h30 - 17h00
Auditório Escola Superior Educação de Setúbal
Inscrição: meninosdeoiro@gmail.com / 96.567.1738
Entrada livre (mas inscrição obrigatória até 7 de Maio)

I Jornadas Sénior do Centro Social Paroquial de Mogos
17 de maio

Carrezeda de Ansiães
Inscrições até 11 de maio para: cspmogos@gmail.com

Ciclo de Conferências "Comunicar nas Organizações Sociais"
15 de maio I

Centro Social e Cultural de Carreço
Inscrições gratuitas mas obrigatórias até 21 de maio

Sessão sobre o tema “A Jovem Medicina do Barreiro – conhecer
e reconhecer”
19 de maio I 15h00 – 17h00
Auditório da Biblioteca Municipal do Barreiro
É uma iniciativa da Associação Clínica Frater
Programa aqui
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10ª Festa das Sopas
20 de Maio I 13h07
Centro de Bem Estar Social Vale de Figueira
Reservas: 243420543 / geral@cbesvf.org

XXIV Jornadas
"Normalidades culturais"?: O outro lado do espelho - descortinando vivências afetivas e íntimas”
24 Maio • Seminário
Auditório Prof. Lima de Carvalho
25 Maio • Seminário
Sala de Cinema Verde Viana
25 Maio • Workshops
Casa de Hóspedes Dona Emília e IPDJ Viana do Castelo
Uma organização Gabinete Social de Atendimento à Família (GAF

IMPRENSA

Estado deve milhares de euros às Unidades de
Cuidados Continuados de Longa Duração
O Estado não está a pagar e a cumprir com as
suas obrigações e as IPSS também não conseguem faturar os tratamentos das chagas porque o
sistema ... Só iremos contabilizar quando nos derem autorização para isso”, avança um funcionário de uma IPSS, que lamenta que apenas a Administração ...

Cinco milhões dos jogos sociais para Rede de
Cuidados Continuados
Foi uma solução tripartida que, além de Governo
regional e Segurança Social, incluiu a IPSS Atalaia Living Care, que tem sede na unidade com o
mesmo nome. Foi decidido, quase na mesma altura, adoptar uma solução idêntica para o Atalaia
Living Care, no Caniço. Mas, também aí, o problema é o ...
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SINTAP vai assinar acordo
que consagra aumentos salariais para trabalhadores de
IPSS
A este acordo, que “consagra,
finalmente, aumentos salariais
para os trabalhadores das
IPSS representados na URIPSSA, já a partir do dia 1 de
maio do corrente ano”, irá seguir-se a sua entrega na Direção dos Serviços do Trabalho,
no dia 2 de maio, por parte de
todos os signatários outorgantes, ...
“Há muitas pessoas com doenças mentais que não se tratam porque ...
“A saúde mental tem sido maltratada” em Portugal e “uma
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das razões para isso é a ignorância”, afirma José Caldas de
Almeida, que foi o responsável pelo Plano Nacional de Saúde Mental, entre 2008 e
2011. No ensaio A Saúde
Mental dos Portugueses,
lançado nesta quarta-feira
pela Fundação ...

Vêm aí 55 milhões para financiar inovação e empreendedorismo social
... Inovação Social, disponibilizados no âmbito do quadro
comunitário em vigor até ao final desta década. Outros três
estão já a decorrer para apoiar
organizações que não têm capacidade de gerar receitas:

capacitação para o investimento social, parcerias para o
impacto e títulos de impacto
social.
Confederação da Economia
Social Portuguesa
Realizou-se, ontem, a assembleia constitutiva da Confederação da Economia Social
Portuguesa, no seguimento
do compromisso assumido,
em 15 de novembro de 2017,
no Congresso Nacional da
Economia Social. Participaram as entidades representativas do setor: Confagri, Confecoop, CNIS, ...

23 e 24 de maio/2018
Centro de Congresso de Lisboa

Consulte aqui o Parecer.
Parecer 'Regime jurídico da educação inclusiva no âmbito da educação
pré-escolar e dos ensinos básico e secundário'

Lino Maia
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