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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Educação domiciliar é incluída Agenda Legislativa Prioritária do Governo Federal para o ano de 2022. 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-667-de-9-de-fevereiro-de-2022-379226707 

 
Associação Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa 

(FORGES) atua na ampliação de sua abrangência 
https://www.aforges.org/ 

 
Conselho Nacional de Educação conclui sua reunião com estudos sobre normas específicas sobre 

computação nos currículos escolares e com análise de processos no Conselho Pleno e nas Câmaras 
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/pareceres-relatados 

 
Supremo Tribunal Federal publica acórdão de Ação Direta de Inconstitucionalidade promovida pela 
CONFENEN contra lei do Estado do Rio de Janeiro que exigia concessão de benefícios a alunos 

https://in.gov.br/web/dou/-/decisoes-380809097 

 
Câmara dos Deputados aprova urgência para projeto que cria Sistema Nacional de Educação 

https://www.camara.leg.br/noticias/851480-aprovada-urgencia-para-projeto-que-cria-sistema-nacional-de-
educacao/ 

 

Diretores escolares se capacitam para serem mentores 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/diretores-escolares-se-capacitam-para-serem-mentores 

 
Instituto Alfa e Beto disponibiliza e-book “Reabrindo as Escolas em 2022 – Desafios para o Gestor 

Escolar” como forma colaborativa com os profissionais da educação 
https://www.alfaebeto.org.br/ 

https://conteudos.alfaebetosolucoes.org.br/download-ebook-reabrindo-as-escolas-2022 
https://www.alfaebeto.org.br/2022/02/15/instituto-alfa-e-beto-lanca-e-book-gratuito-reabrindo-as-escolas-em-2022/ 

 
IPAE abre oportunidade para autores publicarem vídeo artigos em suas revistas especializadas 

http://www.ipae.com.br/normas/ 
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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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