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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Retorno das atividades presenciais nas escolas divide a opinião pública 
https://www.poder360.com.br/coronavirus/ibope-72-so-querem-aula-presencial-com-vacina-da-covid-19/  

 
Experiências Internacionais no retorno às aulas presenciais pós Covid é tema de seminário virtual na 

Câmara dos Deputados 
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/59924  

 
OCDE divulga Education at a Glance 2020 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/ocde-divulga-education-at-a-glance-2020  

 
Novos Caminhos e itinerário da formação técnica ampliam alcance da educação profissional e tecnológica 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/novos-caminhos-e-itinerario-da-formacao-tecnica-ampliam-alcance-

da-educacao-profissional-e-tecnologica  

 
Confederação Nacional de Estabelecimentos de Ensino recebe conselheira Suely Menezes para debater 

questões ligadas ao ensino básico 
https://confenen.org.br/  

 
Aumenta o número de instituições de ensino superior credenciadas para educação a distância 

http://www.ipae.com.br/ead/credenciadas.html  

 
Campanha de responsabilidade social na educação superior é lançada pela ABMES 

https://responsabilidadesocial.abmes.org.br/  

 
Instituto de Pesquisas e Administração da Educação realiza evento sobre aprendizagem híbrida 

http://www.ipae.com.br/ev/12948/  
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Nota da redação 
 
O Jornal da Educação, considerando a evolução das tecnologias aplicadas aos sistemas de 
comunicação, passou a ser produzido, a partir de janeiro de 2020, pelo sistema de Videocast. 

 
É o veículo mais dinâmico do Sistema Integrado de Informações Educacionais, que é composto de onze 
periódicos. As transmissões são feitas através da TV Virtual da Educação, uma emissora do Instituto de 
Pesquisas e Administração da Educação. 
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