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Matérias veiculadas nesta edição 
 

MEC define as ações e metas do exercício de 2020/2021 relativas a programas, projetos e atividades 
prioritárias. 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-23-de-19-de-janeiro-de-2021-299978637 

 
Sistema Nacional de Reconhecimento e Certificação de Saberes e Competências Profissionais tem 

novas normas 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-24-de-19-de-janeiro-de-2021-299988875 

 
Novo Presidente dos Estados Unidos da América reabre esperanças de avanços no relacionamento 

com o Brasil 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/01/20/joe-biden-toma-posse-como-46o-presidente-dos-estados-

unidos.ghtml 

 
Diretrizes Operacionais para implantação de Arranjos de Desenvolvimento da Educação como 

instrumento de gestão pública para a melhoria da qualidade social da educação aguarda resolução do 
CNE 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=168171-pceb007-
20&category_slug=janeiro-2021-pdf&Itemid=30192  

 
Projeto de lei em trâmite no Congresso Nacional prioriza professores na vacinação contra Covid-19 

https://www.camara.leg.br/noticias/722235-projeto-prioriza-pessoas-com-deficiencia-professores-e-policiais-na-
vacinacao-contra-covid-19/ 

 
Livros didáticos para o ano letivo de 2021 chegam às escolas de todo o Brasil segundo o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/livros-didaticos-para-o-ano-letivo-de-2021-chegam-as-escolas-de-

todo-o-brasil 

 
Universidade Corporativa do SEMESP amplia sua atuação com capacitação de profissionais para o 

ensino superior 
https://www.semesp.org.br/uc/ 

 
Impacto do novo normal na educação foi tema de evento virtual promovido pelo IPAE 

http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/174jan/ 
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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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