VOCABULÁRIO EDUCAÇÃO
A DEFINIÇÃO DE 10 DESTAS PALAVRAS IMPRESCINDÍVEIS PAR O ÂMBITO EDUCATIVO ESTÃO TROCADAS: QUAIS?

cábula: anotação fraudulenta usada como auxílio num exame.
caso: narração em prosa.
Conselho Pedagógico: o que reúne direção, professorado, representantes de alunos e pais e mães.
constestação: queixa, revolta, mobilizações contra um governo, uma portaria, um despacho… 
cortes na educação: redução das verbas destinadas à educação.
dar uma vista de olhos: dar uma olhadela, dar uma olhada.
Decreto-lei: instruções sobre a aplicação de leis, decretos-lei, resoluções, ofícios.
Despacho: instruções sobre a aplicação de leis, decretos-lei, resoluções, ofícios ou portarias dentro de um ministério. Dirige-se aos subordinados (funcionários públicos) de um ministro.
disciplina: matéria, cadeira.
ensinar: não é mostrar.
escritório: gabinete onde se trabalha em que se encontra, geralmente, uma secretária.
estágio: período durante o qual uma pessoa ou um grupo exerce uma actividade temporária com vista à sua formação ou aperfeiçoamento profissional.
exames nacionais: os que dão acesso à Universidade.
férias grandes: as do verão.
gabinete: escritório público onde trabalham vários funcionários e em que também é atendido o público.
Lei: aprovada na Assembleia da República.
MEC: Ministério da Educação e Ciência.
planear: programar, propor, explicar, projetar.
Portaria: diploma com força de lei, embora aprovado pelo poder executivo (e não pela Assembleia da República). 
propina: o que se paga para entrar em determinados estabelecimentos de ensino.
rabiscar: repreender gritando.
ralhar: fazer rabiscos, traçar garatujas. 
rascunho: esboço.
repartição: escritório do diretor. 
requerimento: diligência.
requisitar: requerer ou solicitar oficialmente e por escrito; por exemplo, um livro na biblioteca.
romance: aventura amorosa.
solicitude: petição à autoridade; pedido.
vaga: posto de trabalho não ocupado que pode ser preenchido.




UNIDADES 5 E 6
A DEFINIÇÃO DE 10 DESTAS PALAVRAS IMPRESCINDÍVEIS PAR O ÂMBITO EDUCATIVO ESTÃO TROCADAS: QUAIS?

cábula: anotação fraudulenta usada como auxílio num exame.
caso: narração em prosa.
Conselho Pedagógico: o que reúne direção, professorado, representantes de alunos e pais e mães.
constestação: queixa, revolta, mobilizações contra um governo, uma portaria, um despacho… 
cortes na educação: redução das verbas destinadas à educação.
dar uma vista de olhos: dar uma olhadela, dar uma olhada.
Decreto-lei: instruções sobre a aplicação de leis, decretos-lei, resoluções, ofícios.
Despacho: instruções sobre a aplicação de leis, decretos-lei, resoluções, ofícios ou portarias dentro de um ministério. Dirige-se aos subordinados (funcionários públicos) de um ministro.
disciplina: matéria, cadeira.
ensinar: não é mostrar.
escritório: gabinete onde se trabalha em que se encontra, geralmente, uma secretária.
estágio: período durante o qual uma pessoa ou um grupo exerce uma actividade temporária com vista à sua formação ou aperfeiçoamento profissional.
exames nacionais: os que dão acesso à Universidade.
férias grandes: as do verão.
gabinete: escritório público onde trabalham vários funcionários e em que também é atendido o público.
Lei: aprovada na Assembleia da República.
MEC: Ministério da Educação e Ciência.
planear: programar, propor, explicar, projetar.
Portaria: diploma com força de lei, embora aprovado pelo poder executivo (e não pela Assembleia da República). 
propina: o que se paga para entrar em determinados estabelecimentos de ensino.
rabiscar: repreender gritando.
ralhar: fazer rabiscos, traçar garatujas. 
rascunho: esboço.
repartição: escritório do diretor. 
requerimento: diligência.
requisitar: requerer ou solicitar oficialmente e por escrito; por exemplo, um livro na biblioteca.
romance: aventura amorosa.
solicitude: petição à autoridade; pedido.
vaga: posto de trabalho não ocupado que pode ser preenchido.





















































SOLUÇÕES VOCABULÁRIO EDUCAÇÃO
A DEFINIÇÃO DE 10 DESTAS PALAVRAS IMPRESCINDÍVEIS PAR O ÂMBITO EDUCATIVO ESTÃO TROCADAS: QUAIS?

cábula: anotação fraudulenta usada como auxílio num exame.
caso: aventura amorosa.
Conselho Pedagógico: o que reúne direção, professorado, representantes de alunos e pais e mães.
constestação: queixa, revolta, mobilizações contra um governo, uma portaria, um despacho… 
cortes na educação: redução das verbas destinadas à educação.
dar uma vista de olhos: dar uma olhadela, dar uma olhada.
Decreto-lei: diploma com força de lei, embora aprovado pelo poder executivo (e não pela Assembleia da República).
Despacho: instruções sobre a aplicação de leis, decretos-lei, resoluções, ofícios ou portarias dentro de um ministério. Dirige-se aos subordinados (funcionários públicos) de um ministro.
disciplina: matéria, cadeira.
ensinar: não é mostrar.
escritório: gabinete onde se trabalha em que se encontra, geralmente, uma secretária.
estágio: Período durante o qual uma pessoa ou um grupo exerce uma actividade temporária com vista à sua formação ou aperfeiçoamento profissional.
exames nacionais: os que dão acesso à Universidade.
férias grandes: as do verão.
gabinete: escritório do diretor.
Lei: aprovada na Assembleia da República.
MEC: Ministério da Educação e Ciência.
planear: programar, propor, explicar, projetar
Portaria: instruções sobre a aplicação de leis, decretos-lei, resoluções, ofícios.
propina: o que se paga para entrar em determinados estabelecimentos de ensino
rabiscar: fazer rabiscos, traçar garatujas.
ralhar: repreender gritando.
rascunho: esboço.
repartição: escritório público onde trabalham vários funcionários e em que também é atendido o público.
requerimento: petição à autoridade; pedido
requisitar: requerer ou solicitar oficialmente e por escrito; por exemplo, um livro na biblioteca.
romance: narração em prosa.
solicitude: diligência.
vaga: posto de trabalho não ocupado que pode ser preenchido.










