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Matérias veiculadas nesta edição 

 
 

Conselho Nacional de Educação define programa de sua reunião de abril 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=179891-pt04-

2021&category_slug=abril-2021-pdf&Itemid=30192 

 
Dia Nacional do combate ao Bullying e à Violência na Escola foi registrado no MEC através de 

atividades  
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/dia-nacional-do-combate-ao-bullying-e-a-violencia-na-escola-em-

destaque-1 

 
Projeto Sala de Gestão e Governança realizará eventos para aproximar a Secretaria de Educação 

Básica e os municípios 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/projeto-sala-de-gestao-e-governanca-visa-construir-relacao-de-

comunicacao-entre-a-secretaria-de-educacao-basica-e-os-municipios 

 
Conferência Nacional Popular de Educação de 2022 terá audiência pública na Câmara dos Deputados 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ce/noticias/audiencia-publica-
em-09-04-21-para-lancamento-da-conferencia-nacional-popular-de-educacao-conape-2022-1 

 
Projeto de lei prevê que escola poderá ser obrigada a exibir contatos do conselho tutelar e notificar 

casos de violência 
https://www.camara.leg.br/noticias/743482-escola-podera-ser-obrigada-a-exibir-contatos-do-conselho-tutelar-e-

notificar-casos-de-violencia/ 
 

Organização das Nações Unidas divulga mecanismos para que os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável sejam atendidos no Brasil 

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs 

 
Congresso Internacional de Educação a Distância será realizado pela ABED de forma presencial em 

Fortaleza, em março de 2022 
http://www.abed.org.br/hotsite/27-ciaed/pt/programacao/ 

 
IPAE terá programação intensa de cursos e eventos durante os meses de abril, maio e junho 

http://www.ipae.com.br/calendario_2021.htm 
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Nota da redação 
 
O Jornal da Educação, considerando a evolução das tecnologias aplicadas aos sistemas de 
comunicação, passou a ser produzido, a partir de janeiro de 2020, pelo sistema de Videocast.  
 
É o veículo mais dinâmico do Sistema Integrado de Informações Educacionais, que é composto de onze 
periódicos. As transmissões são feitas através da TV Virtual da Educação, uma emissora do Instituto de 
Pesquisas e Administração da Educação. 
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