
Jornal da Educação 
 

Publicação do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação 
 

ISSN 0104-9895 

 
Ano 27 - nº 6264 - quinta-feira – 25 de fevereiro de 2021 

 

 

https://youtu.be/MQKB11tzkBk  
 

 
Matérias veiculadas nesta edição 

 
Conselho Nacional de Educação encerra sua sessão com dezenas de processos relatados 

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

 
Supremo Tribunal Federal declara  inconstitucional lei estadual do Rio Grande do Sul que fixa critério 

etário para o ingresso no Ensino Fundamental diferente do estabelecido pelo legislador federal e 
regulamentado pelo Ministério da Educação 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15345633561&ext=.pdf  

 
INEP realiza evento e aborda o movimento dos alunos e os impactos da pandemia 

https://www.youtube.com/watch?v=oTzfP_bR188&feature=push-fr&attr_tag=jiJTeyd-hunNhWqN%3A6  

 
Ministério destina R$62 milhões para garantir água e saneamento básico nas escolas 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/programa-dinheiro-direto-na-escola-para-agua-e-saneamento-
basico  

 
Senado Federal disponibiliza obras digitais que podem ser utilizadas pelas instituições de educação 

https://livraria.senado.leg.br/  

 
Estudo da UNESCO mostra que dois terços dos países mais pobres estão cortando seus orçamentos 

para a educação em função dos reflexos da COVID  
https://en.unesco.org/news/covid-19-two-thirds-poorer-countries-are-cutting-their-education-budgets-time-when-

they-can  

 
Associação Brasileira de Direito Educacional cria seccionais em diversos Estados 

https://www.abrade.org.br/  

 
IPAE realiza evento voltado para escolas de educação básica 

http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/177fev/  
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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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