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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Programa Mães do Brasil é lançado pelo Governo Federal prevendo ações a serem realizadas em 
cooperação com instituições públicas e privadas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D10987.htm 

 
Laboratório de Ideias das Nações Unidas representa uma excelente fonte para análise de tendências da 

educação 
https://www.unesco.org/en/ideas-data 

 
Conselho Nacional de Educação prepara sua reunião ordinária de março 

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/pauta-das-reunioes-sp-865297341 

 
Primeira live do Censo Superior 2021 será realizada pelo INEP 

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-da-educacao-superior/primeira-live-do-censo-superior-2021-
e-nesta-sexta-11 

 

Projeto de lei que amplia a educação física nas escolas é aprovado pelo Senado Federal 
https://www12.senado.leg.br/noticias/senado-agora/2022/03/10/educacao-fisica 

 
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados permanece sem composição e não realizando 

reuniões 
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ce 

 
Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino mantém um sistema permanente de 

acompanhamento das matérias que tramitam no Congresso Nacional 
https://confenen.org.br/ 

 
IPAE disponibiliza relação das instituições de ensino superior credenciadas para educação a distância 

http://www.ipae.com.br/ead/credenciadas.html 
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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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