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https://www.youtube.com/watch?v=4Udcnwufto0 
 

Matérias veiculadas nesta edição 
 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é novamente altaradas, desta vez para 

dispor sobre a garantia de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos adequados 

à idade e às necessidades específicas de cada aluno. 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.333-de-4-de-maio-de-2022-397571615 

 

Melhores escolas de negócios da Europa são destacadas em ranking  

https://edurank.org/business/eu/ 

 

Conselho Nacional de Educação encerra sua reunião de maio debatendo aspectos sobre 

as redes de cooperação na educação 

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/pareceres-relatados 

 

Projeto de lei aprovado no Senado Federal e em análise na Câmara dos Deputados 

pretende estabelecer o número máximo de alunos por turma na pré-escola e no ensino 

fundamental e médio. 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/101713 

 

Nova Lei permite que entidades beneficentes de assistência social, certificadas possam 

arrecadar recursos por meio de títulos de capitalização 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.332-de-4-de-maio-de-2022-397578864 

 

Governo Federal lança Programa Emprega + Mulheres e Jovens com oportunidades de 

novos projetos pelas instituições educacionais 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.116-de-4-de-maio-de-2022-397571891 

 

Ministério da Educação altera a Portaria de 2020 que dispõe sobre o retorno às aulas 

presenciais e sobre o caráter excepcional de utilização de recursos educacionais digitais 

para integralização da carga horária das atividades pedagógicas 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-320-de-4-de-maio-de-2022-397588854 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.030-de-1-de-dezembro-de-2020-291532789 

 

Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado do Piauí amplia sua atuação e tem 

seus representantes nomeados para o Conselho de Educação 

https://www.sinepe-pi.org.br/site/ 
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O Poder do Estado versus liberdade na educação: os limites legais e as práticas do 

cotidiano na visão dos tribunais e dos órgãos de fiscalização da educação é tema central 

de evento do IPAE 

http://www.ipae.com.br/ev/121002/ 
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