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Matérias veiculadas nesta edição 

 
 

Emenda constitucional é promulgada e permite flexibilização de normas federais com reflexos em todos 
os setores, inclusive o educacional 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/emenda-constitucional-n-109-308527609  

 
Dia da Escola é comemorado e  MEC ressalta a importância da educação no Brasil 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/dia-da-escola-mec-ressalta-a-importancia-da-educacao-no-brasil  

 
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados define sessão para eleição de vice-presidentes e 

inicia a discussão e votação de propostas 
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/60605  

 
Conselho Nacional de Educação libera a relação dos processos que serão analisados na sessão de 

março 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=172791-pr03-

2021&category_slug=marco-2021-pdf&Itemid=30192  

 
Planejamento de políticas educacionais passa a contar com manual de orientação do Governo Federal 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/documento-ensina-o-passo-a-passo-de-utilizacao-do-
planejamento-de-politicas-educacionais  

 
CAPES abre vagas em cursos para apoiar professores no uso de ferramentas digitais reforçando 

colaboração com a escola em tempos de pandemia 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/a-escola-em-tempos-de-pandemia  

 
União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação – UNCME disponibiliza nota técnica sobre a 

efetividade do controle social e participação dos Conselhos Municipais de Educação 
https://uncme.org.br/novo/  

https://uncme.org.br/novo/blog/uncme-inicia-os-trabalhos-de-2021/  

 
IPAE e suas áreas de atuação: Administração da Educação 

http://www.ipae.com.br/ipae/administracao-da-educacao/  
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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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