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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Brasileiros começam a receber a vacina contra a COVID-19 e escolas definem o retorno parcial às 
atividades presenciais seguindo orientações da UNESCO e com manutenção do ensino híbrido 

https://www.unicef.org/brazil/reabertura-segura-das-escolas 
https://www.unicef.org/brazil/reabertura-segura-das-escolas#recomendacoes 

https://www.unicef.org/brazil/sites/unicef.org.brazil/files/2020-09/Orientacoes_ECE_Reabertura.pdf 
 

Exame Nacional do Ensino Médio tem alto índice de ausências 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mais-de-2-6-milhoes-participam-do-primeiro-dia  

 
Conselho Nacional de Educação disponibiliza súmula dos pareceres aprovados em dezembro de 2020 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/sumula-de-pareceres-299076481 

 
Parlamentares e especialistas apontam desafios para a educação em 2021 

Parlamentares e especialistas apontam desafios para a educação em 2021 - Notícias - Portal da Câmara dos 
Deputados (camara.leg.br) 

 
Conselho Estadual de Educação de São Paulo fixa normas para a instituição e uso do Sistema de 

Informação e Monitoramento da Educação para Covid-19 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:554318d3-14d0-41c2-a1b1-355c3d8a8ad3 

 
Sistema de busca ativa escolar ajudará a municípios a identificar alunos nas escolas públicas 

https://buscaativaescolar.org.br/ 

 
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Maranhão inicia o ano com assembleia com os líderes 

educacionais do estado 
https://sinepema.com.br/ 

https://sinepema.com.br/noticia/sinepe-ma-realiza-1-assembleia-geral-extraordinaria-de-2021-116 

 
Primeira edição de 2021 da Consolidação da Legislação Educacional Brasileira é lançada pelo IPAE 

http://www.ipae.com.br/md/404/descricao.html 
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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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