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https://www.youtube.com/watch?v=ZkH5Ev8GquQ 
 

Matérias veiculadas nesta edição 
 

Escolas avaliam voltar a recomendar uso de máscaras em ambientes fechados 

https://portal.fiocruz.br/noticia/nota-tecnica-avalia-flexibilizacao-do-uso-de-mascaras-nas-

escolas 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2022/05/com-alta-de-covid-cidades-de-sp-

recomendam-uso-de-mascara-em-escolas.shtml 

 

Banco Mundial anuncia que utilizará recuperação das aprendizagens brasileira como 
referência para outros países 

 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/banco-mundial-utilizara-recuperacao-das-

aprendizagens-brasileira-como-referencia-para-outros-paises 

 

Conselho Nacional de Educação, que volta a ter sessões presenciais em junho, não 

publicou ainda a súmula dos pareceres aprovados nas reuniões de fevereiro, março, 

abril e maio  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=91041:sumulas-de-

pareceres-2022&catid=33371:cne-conselho-nacional-de-educacao 

 

MEC debate sobre uso da tecnologia para fomento da educação básica e redução da 
evasão escolar 

 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-debate-sobre-uso-da-tecnologia-para-

fomento-da-educacao-basica-e-reducao-da-evasao-escolar 

 

Isenção de Imposto de Renda para bolsas para alunos ou docentes de entidades 

públicas ou privadas é aprovada em Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos 

Deputados 
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https://www.camara.leg.br/noticias/882308-ccj-aprova-isencao-de-imposto-de-renda-para-

bolsas-de-universidades-privadas/ 

 

Senado Federal aprova projeto inclui educação no trânsito nos currículos da LDB 
 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/05/31/projeto-inclui-educacao-no-transito-

nos-curriculos-da-ldb 

 

Associação Nacional dos Centros Universitários inaugura novo site  

https://www.anaceu.org.br/ 

 

Instituto de Pesquisas e Administração da Educação amplia sua atuação junto à sua 

Comunidade  

http://www.ipae.com.br/md/302/ 

http://www.ipae.com.br/md/302/ficha-da-comunidade.html 
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