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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Cenário político brasileiro é definido com eleição de Presidente da República, 

Governadores, Senadores, Deputados Federais, Distritais e Estaduais com grandes 

desafios para o País e indefinições dos planos na área da educação 

https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Outubro/eleicoes-2022-se-encerram-

com-a-vitoria-da-democracia-da-sociedade-e-dos-eleitores-afirma-moraes 

 

O papel dos professores na prevenção e no enfrentamento da violência escolar é tema 

de estudos realizados pela UNESCO 

https://www.unesco.org/en/articles/qa-role-teachers-preventing-and-addressing-school-

violence 

 

Supremo Tribunal Federal lança edição comemorativa dos 34 anos da Constituição 

Federal 

https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=496418&tip=UN 

 

https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoConstituicao/anexo/CF_34anos_EC125_digi

tal.pdf 

 

Comissão de Educação da Câmara dos Deputados volta a realizar sessão 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/66502 

 

Educação nos países da Copa – Marrocos 

http://www.ipae.com.br/siie/marrocos.pdf 

 

Educação nos países da Copa – México 

http://www.ipae.com.br/siie/mexico.pdf 

 

Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Estado do Espírito Santo comemora 

60 anos 

sinepe-es.org.br 

https://www.fenep.org.br/sinepe-es-comemora-60-anos-com-lancamento-de-

livro/?utm_source=livesense&utm_medium=email&utm_campaign=Informativo&utm_co

ntent=Informativo-2019%2F11%2F29 
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IPAE define os próximos eventos virtuais: Inovação e gestão: as bases para viabilização 

das empresas e instituições educacionais em novembro e Os cenários políticos e os 

reflexos na educação brasileira em dezembro 

http://www.ipae.com.br/ev/121018/ 

http://www.ipae.com.br/ev/121019/ 
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