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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Rede de Inovação para a Educação Híbrida é objeto de portaria ministerial 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-865-de-8-de-novembro-de-2022-443021071 

 

Educação multilíngue na primeira infância é incentivada por ações da UNESCO 

evidenciadas em conferência mundial 

https://www.unesco.org/en/articles/canada-multilingual-education-starts-early 

https://www.unesco.org/en/education/early-childhood/2022-world-conference 

 

Ministério da Educação celebra 92 anos 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-educacao-celebra-92-anos-

com-foco-na-qualidade-do-ensino-no-brasil 

 

Portaria disciplina o recebimento e o tratamento de denúncia e a comunicação de 

irregularidade no âmbito do INEP 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-501-de-11-de-novembro-de-2022-443376702 

 

MEC volta a credenciar Instituições Comunitárias de Educação Superior 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-984-de-11-de-novembro-de-2022-443367980 

 

Conselho Nacional de Educação abre consulta pública sobre Diretrizes Específicas para 

Altas Habilidades e Superdotação 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=242311-

edital-de-chamamento-altas-habilidades-ou-superdotacao-1&category_slug=novembro-

2022-pdf-1&Itemid=30192 

 

Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado do Rio de Janeiro amplia seu 

apoio às escolas e profissionais que atuam na educação básica 

https://sineperj.org.br/ 

 

Sistema Integrado de Informações Educacionais moderniza suas ações com uso de 

vídeo-periódicos nas onze publicações do IPAE 

http://ipae.com.br/md/201-2/ 
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