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Principais acontecimentos da educação em dezembro de 2021 
 

Nova lei dispõe sobre o acompanhamento integral para educandos com dislexia ou Transtorno do 
Déficit de Atenção com Hiperatividade ou outro transtorno de aprendizagem 

 
Acesso a obras publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades para 

ter acesso ao texto impresso é objeto de decreto federal  
 

Lei complementar dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos 
referentes à imunidade de contribuições à seguridade social  

 
Conselho Nacional de Educação encerra sua última reunião do ano com número recorde de processos 

relatados e abre consulta pública sobre proposta de Diretrizes para as Redes de Cooperação entre 
Instituições de Ensino Superior  

 
Resultado do Censo da Educação Básica é disponibilizado pelo Ministério da Educação  

 
Programa da Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional - EJA Integrada e 

Programa Internet Brasil são lançados pelo Governo Federal  
 

MEC e Fundação Banco do Brasil assinam acordo para levar educação e desenvolvimento social ao 
interior do país  

 
Normas do Programa Universidade para Todos são modificadas por Medida Provisória  

 
Universidade Aberta de Portugal amplia seus cursos e atende a estudantes de vários países  

 
Organização dos Estados Americanos destaca ações no campo da educação  

 
Estudo da UNESCO mostra que perdas na aprendizagem pelo fechamento de escolas devido à 

COVID19 pode empobrecer uma geração inteira  
 

UNESCO estabelece padrões internacionais ambiciosos para ciência aberta 
 

Ano se encerra sem significativas mudanças positivas na educação brasileira  
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