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Ilha de Moçambique, Moçambique

Primeira reunião do projeto Solução Participada
para Plásticos Marítimos na Ilha de Moçambique
Realizou-se, dia 23 de fevereiro, no Salão Nobre do Conselho Autárquico da
cidade da Ilha de Moçambique, a primeira reunião mensal dos parceiros do
projeto Solução Participada para Plásticos Marítimos. O projeto envolve uma
grande diversidade e riqueza de experiências, conhecimentos e contextos e é
promovido pela URB-África/UCCLA, em parceria com diversas instituições e
com o financiamento do Camões, I.P.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião da Comissão Temática da Língua
Portuguesa da CPLP
Decorreu, por videoconferência, no dia 11 de março, a reunião da Comissão
Temática de Promoção e Difusão da Língua Portuguesa dos Observadores
Consultivos da CPLP (CTPDLP) que, durante o biénio 2021-2022, será
dirigida pela UCCLA, sob a coordenação do responsável cultural da UCCLA,
Rui Lourido.

Ler mais

Ilha de Moçambique e Maputo, Moçambique

Intercâmbio entre os municípios da Ilha de
Moçambique e de Maputo
Ao abrigo do programa “Cluster da Cooperação Portuguesa da Ilha de
Moçambique” - iniciativa financiada pelo Instituto Camões -, teve lugar no dia
24 de fevereiro, em Maputo, após deslocação à Ilha de Moçambique, uma
reunião com o diretor Municipal de Turismo do Conselho Municipal de
Maputo, Leonel Matsumane, com vista à dinamização, em 2021, de
iniciativas conjuntas, entre a Ilha de Moçambique e Maputo, que possibilitem
fortalecer as capacidades institucionais e de promoção dos destinos.

Ler mais

https://www.uccla.pt/noticias/primeira-reuniao-do-projeto-solucao-participada-para-plasticos-maritimos-na-ilha-de
https://www.uccla.pt/noticias/reuniao-da-comissao-tematica-da-lingua-portuguesa-da-cplp
https://www.uccla.pt/noticias/intercambio-entre-os-municipios-da-ilha-de-mocambique-e-de-maputo


Plano síntese das atividades da UCCLA para
2021/2022
O biénio 2021/2022 vai estar, naturalmente, condicionado pela evolução do
combate à pandemia da Covid-19 que, face às suas repercussões em todos
os países de língua oficial portuguesa com quem a UCCLA interage através
das cidades e empresas associadas, mais se justifica a apresentação do
presente Plano de Atividades.

Ler mais

Prémio Literário UCCLA - Candidaturas da 6.ª
edição
Decorreu até ao dia 28 de fevereiro, a participação na sexta edição do
Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas Obras em Língua
Portuguesa que reuniu 699 candidaturas oriundas de vários países
espalhados pelo mundo. A obra vencedora será divulgada no dia 5 de maio -
Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da CPLP.

Ler mais

Sabores que falam português
A adaptação a uma nova realidade, reflexo da Covid-19, tem marcado a vida
de milhões de pessoas em todo o mundo. O nosso dia-a-dia mudou. A
pandemia forçou os vários setores da economia a reinventarem-se. Com os
restaurantes fechados, a UCCLA, empenhada em apoiar o setor da
restauração no processo de adaptação às novas realidades do mercado,
lança a iniciativa “Sabores que falam português” com o objetivo de levar a
casa, de cada um, gastronomia dos países de língua oficial portuguesa.

Ler mais

Divulgação das iniciativas das cidades e
empresas associadas da UCCLA
Com base na relação de proximidade que a UCCLA tem com todas as
entidades suas associadas, cidades e empresas, iremos dar início à
divulgação de iniciativas e projetos que as próprias entidades considerem
mais relevantes. Nesta fase começaremos pelas cidades portuguesas, mas
todas serão contempladas muito em breve.

Ler mais

https://www.uccla.pt/noticias/plano-sintese-das-atividades-da-uccla-para-20212022
https://www.uccla.pt/noticias/premio-literario-uccla-candidaturas-da-6a-edicao
https://www.uccla.pt/noticias/sabores-que-falam-portugues
https://www.uccla.pt/noticias/divulgacao-das-iniciativas-das-cidades-e-empresas-associadas-da-uccla


Livro do VIII Encontro de Escritores de Língua
Portuguesa
Uma das atividades culturais da UCCLA tem sido a realização do Encontro
de Escritores de Língua Portuguesa. Após a finalização de cada encontro, a
UCCLA elabora um livro com todas as intervenções, e respetivas imagens,
para ser distribuído não só pelos intervenientes do encontro, mas também
para constituir como informação útil para todas as pessoas. A UCCLA acaba
de apresentar o livro do VIII Encontro de Escritores de Língua Portuguesa.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Entrega de computadores a estudantes de São
Tomé e Príncipe
A UCCLA, através da Câmara Municipal de Lisboa, ofereceu três
computadores à Associação dos Estudantes da Ilha do Príncipe destinados
aos estudantes de São Tomé e Príncipe que têm dificuldades no
acompanhamento das aulas online. O equipamento foi fornecido pela
autarquia de Lisboa.

Ler mais

UCCLA celebrou o Dia Internacional da Mulher
A UCCLA organizou um debate sobre a igualdade de género no dia 8 de
março, Dia Internacional da Mulher, em formato online. O debate
PERGUNTAR, COMEÇAR envolveu os participantes no questionamento
crítico acerca do que queremos transformar.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Já começou a quarta edição do Curso Livre
História de Angola na UCCLA
Teve início no dia 23 de fevereiro, a quarta edição do Curso Livre História de
Angola, coordenado pelo Professor Doutor Alberto Oliveira Pinto, e realizado
na UCCLA. O Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho, deu as boas
vindas a todos os alunos.

Ler mais

https://www.uccla.pt/noticias/livro-do-viii-encontro-de-escritores-de-lingua-portuguesa
https://www.uccla.pt/noticias/entrega-de-computadores-estudantes-de-sao-tome-e-principe
https://www.uccla.pt/noticias/uccla-celebrou-o-dia-internacional-da-mulher
https://www.uccla.pt/noticias/ja-comecou-quarta-edicao-do-curso-livre-historia-de-angola-na-uccla


Água Grande, São Tomé e Príncipe

SABIA QUE….
... a UCCLA construiu uma escola em Água Grande, São Tomé e Príncipe?

Ler mais

Urb-África junta-se à Carta Aberta por uma
transição climática justa e inclusiva
Mais de 30 organizações da sociedade civil pedem uma transição climática
justa e inclusiva para todas as pessoas, em carta aberta à Presidência
Portuguesa do Conselho da União Europeia, num semestre decisivo para
responder aos desafios do clima e da COVID-19.

Ler mais

Oeiras, Portugal

Ciclo de conversas Ler Olhos nos Olhos
Vai começar a 2.ª edição do ciclo de conversas online “Ler Olhos nos Olhos”,
com a Câmara Municipal de Oeiras - desta vez, direcionado para a poesia - e
que conta com a parceria da UCCLA. No dia 19 de março, pelas 21h30,
contaremos com a participação do jornalista e escritor português Mário
Zambujal na sessão “Café com Letras”.

Ler mais

“As nossas leituras”
Iniciativa lançada em maio de 2020 - entre a UCCLA e João Nuno Azambuja,
o primeiro vencedor do Prémio Literário UCCLA - onde escritores, artistas,
personalidades da cultura, leitores, livreiros, bibliotecas, amigos da arte,
poderão ler excertos de livros que marcaram as suas vidas. Uma partilha do
amor pelas páginas transmissoras de cultura, de saber e de paixão. Participe!

Ler mais

https://www.uccla.pt/noticias/sabia-que-uccla-construiu-uma-escola-em-agua-grande-sao-tome-e-principe
https://www.uccla.pt/noticias/urb-africa-junta-se-carta-aberta-por-uma-transicao-climatica-justa-e-inclusiva
https://www.uccla.pt/noticias/ciclo-de-conversas-ler-olhos-nos-olhos
https://www.uccla.pt/noticias/nossas-leituras


FESTin ON Niterói - Mostra itinerante de filmes
em português com acesso online e gratuito
Decorre, de 11 a 29 de março de 2021, o FESTin ON Niterói que estabelece
uma ponte entre a produção audiovisual da cidade fluminense, no estado do
Rio de Janeiro, no Brasil, e a produção de outros países integrantes da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). A mostra conta com
a parceria da UCCLA.

Ler mais

Centro de Comunicação dos Oceanos apresenta
Conselho Científico CCOCEANOS 2021
O Centro de Comunicação dos Oceanos (CCOceanos), criado pela jornalista
náutica Nysse Arruda, apresentou os elementos do Conselho Científico para
o ano 2021, no âmbito da série especial de Palestras CCOceanos: The
Ocean Decade 2021 em parceria institucional com a UNESCO-COI (com
divulgação internacional nas plataformas digitais da entidade) e com a Green
Media - Agência de Comunicação - Programa de Sustentabilidade para
Empresas. O CCOceanos conta com o apoio da UCCLA.

Ler mais

Projeto “Canções Para Abreviar Distâncias: uma
viagem pela Língua Portuguesa” conta com o
apoio da UCCLA
Com vista a promover e reforçar o papel da língua portuguesa no mundo, a
UCCLA, desde a primeira hora, apoiou institucionalmente o projeto musical e
cultural “Canções Para Abreviar Distâncias: uma viagem pela Língua
Portuguesa” de Isabella Bretz. O ano passado, o projeto passou fronteiras e
agora é fornecido como material de estudo na San Diego State University, na
Califórnia.

Ler mais

Marcelo Rebelo de Sousa é o vencedor do Prémio
José Aparecido de Oliveira deste ano
A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) atribuiu, na 5.ª
edição do “Prémio José Aparecido de Oliveira”, ao cidadão português
Marcelo Rebelo de Sousa. Esta distinção foi decidida por aclamação pelo júri,
constituído pelos Representantes Permanentes dos Estados-Membros junto
da CPLP, reunido a 4 de março de 2021. O Secretário-geral da UCCLA, Vitor
Ramalho, enviou uma carta de felicitações.

Ler mais

https://www.uccla.pt/noticias/festin-niteroi-mostra-itinerante-de-filmes-em-portugues-com-acesso-online-e-gratuito
https://www.uccla.pt/noticias/centro-de-comunicacao-dos-oceanos-apresenta-conselho-cientifico-ccoceanos-2021
https://www.uccla.pt/noticias/projeto-cancoes-para-abreviar-distancias-uma-viagem-pela-lingua-portuguesa-conta-com-o
https://www.uccla.pt/noticias/marcelo-rebelo-de-sousa-e-o-vencedor-do-premio-jose-aparecido-de-oliveira-deste-ano


Beira, Moçambique

Morreu Daviz Simango autarca da cidade da Beira
Faleceu hoje, dia 22 de fevereiro, Daviz Mbepo Simango, presidente do
Conselho Autárquico da Beira e presidente do Movimento Democrático de
Moçambique (MDM). O Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho, assim
que teve conhecimento da triste notícia enviou uma carta ao Embaixador de
Moçambique em Portugal, Joaquim Bule.

Ler mais

Beira, Moçambique

Albano Carige é o novo autarca da cidade da
Beira
Albano Carige é o novo presidente do Conselho Autárquico da Beira, em
substituição de Daviz Simango, que faleceu no passado dia 22 de fevereiro.
O Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho, enviou uma carta de
felicitações.

Ler mais

Braga, Portugal

Braga eleita Destino Europeu de 2021
Em ano de pandemia, o destino a descobrir em 2021 e que somou mais
votos na European Best Destinations foi “o coração do Minho” - Braga, a
única cidade portuguesa. Competição recebeu mais de 600 mil votos de
quase 200 países.

Ler mais

Olivença, Espanha

Oliventin@s receberam nacionalidade portuguesa
numa jornada técnica em torno da lusofonia
Decorreu, dia 12 de março, na Casa de la Cultura de Olivença, a conferência
“Dupla Nacionalidade dos Oliventinos/as. Evolução e aspectos técnicos” -
promovida pelos cofundadores da Associação Cultural 'Além Guadiana' - com
o objetivo de esclarecimentos vários sobre a obtenção da nacionalidade
portuguesa pelos cidadãos descendentes ou emigrantes de Olivença. Na
ocasião foi entregue o 'cartão de cidadão' em português a 101 residentes de
Olivença e distritos.

Ler mais

https://www.uccla.pt/noticias/morreu-daviz-simango-autarca-da-cidade-da-beira
https://www.uccla.pt/noticias/albano-carige-e-o-novo-autarca-da-cidade-da-beira
https://www.uccla.pt/noticias/braga-eleita-destino-europeu-de-2021
https://www.uccla.pt/noticias/oliventins-receberam-nacionalidade-portuguesa-numa-jornada-tecnica-em-torno-da-lusofonia


Praia, Cabo Verde

Câmara da Praia lança edital de apoio a artes e
espetáculos
A Câmara Municipal da Praia, em Cabo Verde, lançou o seu primeiro edital
de apoio às artes e aos espetáculos no município. Neste sentido, encontram-
se abertas as candidaturas para o financiamento de projetos culturais e
criativos para o ano 2021.

Ler mais

Braga e Porto, Portugal

Primeiro encontro nacional de Conselhos
Municipais de Juventude
Os Municípios de Braga e do Porto, o Conselho Nacional de Juventude, a
Federação Nacional das Associações Juvenis e o Instituto Português do
Desporto e Juventude coorganizam, pela primeira vez, o primeiro Encontro
Nacional de Conselhos Municipais de Juventude que terá lugar nos dias 23 e
24 de abril.

Ler mais

Macau, China

Concurso de fotografia do Instituto Internacional
de Macau
Na defesa intransigente da singularidade de Macau, no intuito de reforçar o
sentimento de pertença, e promover um conceito de identidade radicado nos
valores culturais e históricos de Macau, o Instituto Internacional de Macau
lançou um concurso de fotografias. Destina-se a estimular o conhecimento da
população, especialmente entre os jovens, das riquezas do Património
Cultural, construído ou não, de Macau, e das tradições que enformam Macau.

Ler mais

Ponta Delgada, Portugal

Candidaturas abertas ao Prémio Literário Natália
Correia
Estão a decorrer, até dia 31 de março de 2021, as candidaturas ao Prémio
Literário Natália Correia, instituído e promovido pela Câmara Municipal de
Ponta Delgada, em Portugal. Este prémio visa distinguir a criação poética e
literária de autores com obras originais e inéditas redigidas em Língua
Portuguesa.

Ler mais

Mindelo, Cabo Verde

https://www.uccla.pt/noticias/camara-da-praia-lanca-edital-de-apoio-artes-e-espetaculos
https://www.uccla.pt/noticias/primeiro-encontro-nacional-de-conselhos-municipais-de-juventude
https://www.uccla.pt/noticias/concurso-de-fotografia-do-instituto-internacional-de-macau
https://www.uccla.pt/noticias/candidaturas-abertas-ao-premio-literario-natalia-correia


“Passeio Alma das Ilhas” no Mindelo
Inspirado, certamente, no passeio da fama de Hollywood, a cidade do
Mindelo, em Cabo Verde, criou o “Passeio Alma das Ilhas” como forma de
eternizar figuras ilustres da arte e da cultura cabo-verdiana. De acordo com o
Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, o passeio da Rua de Lisboa é
um projeto que reúne um “leque de nomes inquestionáveis da cultura
nacional” como Cesária Évora, Orlando Pantera, B.Leza, Tututa, Bana, entre
outros, sendo a maioria homenagens póstumas, dos 100 nomes idealizados.

Ler mais

Macau, China

Macau lança programa piloto de auto-teste de VIH
Os Serviços de Saúde de Macau lançaram, no dia 9 de março, o Programa
Piloto de Auto-teste de VIH, com vista à realização do teste de VIH
disponibilizando aos interessados vários tipos de teste, para que estes
possam saber se estão ou não infetados. Todos os residentes de Macau ou
não residentes com idade igual ou superior a 18 anos pode aderir ao
programa de auto-teste.

Ler mais

Oeiras, Portugal

Oeiras lança concurso de fotografia
A Câmara Municipal de Oeiras está a realizar, até ao dia 31 de março, o
concurso de fotografia “A Secreta Vida das Palavras” que promove a
intersecção artística entre imagem, palavra e música. Apenas serão
admitidos a concurso cidadãos de nacionalidade portuguesa e estrangeiros
residentes em Portugal.

Ler mais

Maputo, Moçambique

Projeto do primeiro Dicionário de Português de
Moçambique arranca com formação em Maputo
A Cátedra de Português Língua Segunda e Estrangeira na Faculdade de
Letras e Ciências Sociais da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo,
acolheu, na primeira semana de março de 2021, o 1.º Curso de Formação
sobre a construção do corpus do português de Moçambique, inserido nas
atividades de elaboração do Dicionário do Português de Moçambique
(DiPoMo), projeto cofinanciado pelo Camões - Instituto da Cooperação e
Língua, I.P., através do Instituto Internacional da Língua Portuguesa.

Ler mais

https://www.uccla.pt/noticias/passeio-alma-das-ilhas-no-mindelo
https://www.uccla.pt/noticias/macau-lanca-programa-piloto-de-auto-teste-de-vih
https://www.uccla.pt/noticias/oeiras-lanca-concurso-de-fotografia
https://www.uccla.pt/noticias/projeto-do-primeiro-dicionario-de-portugues-de-mocambique-arranca-com-formacao-em-maputo


Coimbra, Portugal

Associação Académica de Coimbra lança prémio
literário para estudantes
A Associação Académica de Coimbra está a promover o Prémio Literário
Manuel Alegre, que visa incentivar a criação de obras literárias por parte de
escritores anónimos que sejam estudantes do ensino superior matriculados
em qualquer instituição portuguesa. O prazo para as candidaturas termina no
dia 26 de abril de 2021.

Ler mais

AULP - Associação das Universidades de Língua Portuguesa

AULP abre candidaturas ao Prémio Fernão
Mendes Pinto 2021
A Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP) anuncia a
abertura de candidaturas ao Prémio Fernão Mendes Pinto 2021, que
decorrem até 31 de julho de 2021. Este prémio tem como objetivo galardoar
uma dissertação de mestrado ou de doutoramento que contribua para a
aproximação das Comunidades de Língua Portuguesa, explicitando relações
entre comunidades de, pelo menos, dois países.

Ler mais

Exposição sobre a Língua Portuguesa
O Observatório da Língua Portuguesa inaugurou uma exposição sobre a
Língua Portuguesa no Google Arts & Culture, com cerca de 300 publicações
organizadas em 23 bases temáticas. Dependendo da configuração do
computador do visitante, no tocante à língua e ao local onde se encontra, terá
acesso a essa exposição com nove diferentes idiomas internacionais, ou
seja, Inglês, Português, Espanhol, Francês, Russo, Chinês, Árabe, Japonês e
Indonésio, o que significa, portanto, 2700 entradas.

Ler mais

Bolsas de estudo para estudantes da CPLP
O Grupo Lusófona, através da Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias (ULHT), em Portugal, vai disponibilizar, no ano letivo 2021/2022,
130 bolsas de estudo (isenção de propina) destinadas aos estudantes dos
Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)
e de Macau.

Ler mais

https://www.uccla.pt/noticias/associacao-academica-de-coimbra-lanca-premio-literario-para-estudantes
https://www.uccla.pt/noticias/aulp-abre-candidaturas-ao-premio-fernao-mendes-pinto-2021
https://www.uccla.pt/noticias/exposicao-sobre-lingua-portuguesa
https://www.uccla.pt/noticias/bolsas-de-estudo-para-estudantes-da-cplp


Livro “Economia e Sociedade: Crónicas e
Entrevistas” de Flávio G. I. Inocêncio
No panorama atual de incerteza e instabilidade económica, derivada da
pandemia Covid-19, que aflige grande parte da população mundial, importa
repensar os modelos adotados até então por forma a viabilizar a retoma
económica. Nesse mesmo sentido, nesta edição, recomendamos a leitura de
“Economia e Sociedade: Crónicas e Entrevistas” de Flávio G. I. Inocêncio.

Ler mais

Livro “Economia e Política de Angola 2020”
A UCCLA desafia, nesta edição, à leitura de uma das mais recentes
publicações de reflexão acerca da situação económica e política de Angola,
com dados recolhidos e disponibilizados ao longo de 2020. Uma publicação
do CEDESA, organizada por Filipe Delfim Santos, Miguel Almeida Dias e Rui
Santos Verde.

Ler mais

Portugal - Palop e Timor-Leste

Apoio de Portugal aos países africanos de língua
portuguesa e a Timor-Leste com vacinas
Portugal vai destinar cerca de um milhão de vacinas contra a Covid-19 aos
países africanos de língua portuguesa e a Timor-Leste, o que corresponde a
uma afetação de 5% das suas vacinas à cooperação bilateral.

Ler mais

Portugal

Tomada de Posse do Presidente da República de
Portugal
Decorreu, no dia 9 de março, a Sessão Solene para a Tomada de Posse do
Presidente da República de Portugal, na Assembleia da República. Depois de
prestado juramento solene, em cumprimento do n.º 3 do artigo 127.º da
Constituição da República Portuguesa, tomou posse o cidadão Marcelo
Rebelo de Sousa, proclamado eleito Presidente da República na sequência
do ato eleitoral de 24 de janeiro de 2021.

Ler mais

Angola

https://www.uccla.pt/noticias/livro-economia-e-sociedade-cronicas-e-entrevistas-de-flavio-g-i-inocencio
https://www.uccla.pt/noticias/livro-economia-e-politica-de-angola-2020
https://www.uccla.pt/noticias/apoio-de-portugal-aos-paises-africanos-de-lingua-portuguesa-e-timor-leste-com-vacinas
https://www.uccla.pt/noticias/tomada-de-posse-do-presidente-da-republica-de-portugal


Angola aprova verbas para limpeza pública e
remoção de lixo em Luanda
O presidente angolano aprovou uma despesa de 34,89 mil milhões de
kwanzas (cerca de 44 milhões de euros) para aquisição de serviços de
limpeza pública e recolha de resíduos sólidos na província de Luanda. O
Procedimento de Contratação Emergencial está dividido em vários lotes, para
prestação de serviços de limpeza pública e recolha de resíduos sólidos nos
municípios de Luanda, Icolo e Bengo, Quiçama, Cacuaco, Cazenga, Viana,
Belas, Kilamba Kiaxi e Talatona.

Ler mais

Portugal

Governo de Portugal apresentou plano de
desconfinamento
Foram apresentadas pelo governo, no dia 11 de março, as medidas para um
desconfinamento progressivo, com várias datas e novas regras, e um
regresso à normalidade.

Ler mais

São Tomé e Príncipe

Banco Mundial amplia apoio a famílias
santomenses
O Banco Mundial aprovou um financiamento adicional de 8 milhões dólares
para o Projeto de Proteção Social e Desenvolvimento de Competências
(SPSD) em São Tomé e Príncipe. Esta doação reforça o trabalho do SPSD
em curso e fortalece o apoio do governo para o desenvolvimento, gestão e
operação de um sistema nacional de rede proteção social eficaz e
sustentável para famílias pobres.

Ler mais

Timor-Leste

Timor-Leste lança programa de Bolsas de Estudo
para famílias carenciadas
Com o objetivo de garantir a todos os cidadãos timorenses o acesso
equitativo ao ensino superior e reduzir a pobreza, foi lançado, dia 25 de
fevereiro, o programa de Bolsas de Estudo “Kbi’it Laek” destinadas a
estudantes provenientes de famílias vulneráveis ou carenciadas - uma das
principais metas previstas no Programa do VIII Governo Constitucional.

Ler mais

Guiné-Bissau
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Programa da ONU leva assistência alimentar a
crianças na Guiné-Bissau
O Programa Alimentar Mundial e o Governo da Guiné-Bissau, através do
Ministério da Educação Nacional celebraram, no dia 1 de março, o Dia
Africano da Alimentação Escolar. Este programa presta assistência alimentar
a 180 mil crianças, de 874 escolas, em todas as regiões da Guiné-Bissau.
Em 2020, comprou localmente mais de mil toneladas de tubérculos, 829 de
arroz e 248 de feijão graças ao apoio financeiro do governo do Japão.

Ler mais

Brasil

Programa investe na formação de professores
para reforçar a alfabetização no país
O programa Tempo de Aprender, uma ação do Ministério da Educação do
Brasil, pretende reforçar a alfabetização no país. A iniciativa é destinada a
profissionais da educação que atuam no último ano da pré-escola e na 1.ª e
2.ª séries do ensino fundamental das redes públicas estaduais, municipais e
distritais.

Ler mais
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