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https://youtu.be/36lNcM6REKs  
 

Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Eleições para prefeitos e vereadores definirão linhas da educação em 5.568 cidades brasileiras 
https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2020/11/entenda-quais-as-funcoes-de-prefeitos-e-vereadores  

 
Dia do Diretor de Escola é comemorado com mais preocupações do que festas 

https://gestaoescolar.org.br/conteudo/760/como-surgiu-a-funcao-de-diretor-
escolar#:~:text=No%20primeiro%20dia%20de%20aula,S%C3%A3o%20Paulo%2C%20estranharam%20o%20ambie

nte.&text=Era%20preciso%20ter%20algu%C3%A9m%20dentro,surgiu%20o%20cargo%20de%20diretor  

 
Ministério da Educação divulga nota com dados sobre os maiores cursos por modalidade e rede de ensino 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/conheca-os-maiores-cursos-por-modalidade-e-rede-de-ensino  

 
Conselho Nacional de Educação encerra sua reunião de novembro com relato de mais de cem processos 

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/pareceres-relatados  

 
UNESCO registra o Dia Mundial da Ciência para a Paz e o Desenvolvimento 

https://pt.unesco.org/news/dia-mundial-da-ciencia-paz-e-o-desenvolvimento  

 
Educação domiciliar aguarda análise de projeto de lei na Câmara dos Deputados e tem estudos contrários 

registrados pelo Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul 
https://www.ceed.rs.gov.br/educacao-domiciliar  

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2198615  

 
CAPES divulga que financia um terço da pós-graduação stricto sensu 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/capes-financia-um-terco-da-pos-graduacao-stricto-sensu  

 
Estudos sobre educação a distância são desenvolvidos pelo Instituto de Pesquisas e Administração da 

Educação 
http://www.ipae.com.br/ev/12954/  

http://www.ipae.com.br/ead/central_inf.htm  
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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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