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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Educação em 2022 foi marcado por lançamento de diversos programas governamentais 

pelo Poder Executivo e aprovação de projetos pelo Legislativo, mas sem impactos 

relevantes para o País 

https://www.gov.br/mec/pt-br 

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

https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=47 

 

Aspectos técnicos, políticos e metodológicos do planejamento e gestão educacional são 

disponibilizados pelo Instituto Internacional de Planejamento Educacional 

https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/gestion-y-movilizacion-de-conocimientos 

 

Transição no MEC foi iniciada em clima de cordialidade 

https://youtu.be/iR_O38sQVLw 

 

Retrospectiva da Educação – novembro de 2022 

http://www.ipae.com.br/siie/EF_302.pdf 

 

Retrospectiva da Educação – dezembro de 2022 

http://www.ipae.com.br/siie/EF_303.pdf 

 

Projetos prioritários da ABT são definidos para contribuir com o  

desenvolvimento da educação 

http://www.abt-br.org.br/ 

http://abt-br.org.br/noticias/abt-define-programas-prioritarios-que-irao-contribuir-com-o-

desenvolvimento-da-educacao-2/ 

 

IPAE e suas áreas de atuação: Tecnologia em Educação 

http://www.ipae.com.br/ipae/tecnologia-em-educacao/ 

 

Instituto de Pesquisas e Administração da Educação deseja um ano novo de paz e 

realizações 

http://www.ipae.com.br/ipae/boas-festas/ 
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