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https://youtu.be/nFAhM7CR0J4  
 

 
Matérias veiculadas nesta edição 

 
 

Novos decretos dispõem sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação e institui o Conselho de Acompanhamento e Controle Social 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.656-de-22-de-marco-de-2021-309986818  
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.655-de-22-de-marco-de-2021-309988116  

 

Sancionada lei que classifica visão monocular como deficiência visual 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.126-de-22-de-marco-de-2021-309942029/  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.654-de-22-de-marco-de-2021-309986732  
https://www.camara.leg.br/noticias/738508-sancionada-lei-que-classifica-visao-monocular-como-deficiencia-visual/  

 
Vetado projeto que dava acesso à internet a alunos e professores da rede pública 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/03/19/vetado-projeto-que-dava-acesso-a-internet-a-alunos-e-
professores-da-rede-publica  

 
MEC lança cartilha com orientações para as instituições ofertantes da Educação Profissional e 

Tecnológica 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-lanca-cartilha-com-orientacoes-para-as-instituicoes-ofertantes-

da-educacao-profissional-e-tecnologica  

 
Conselho Nacional de Educação mantêm diversas Comissões que estudam matérias relativas à 

educação básica e superior 
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/comissoes  

 
Evolução da COVID-19 e o planejamento das instituições de ensino superior é tema de evento 

promovido pela ABMES 
https://abmes.org.br/eventos/detalhe/896/seminario-virtual-abmes-a-evolucao-da-covid-19-e-o-planejamento-das-

ies  

 
Ações sobre educação da Organização dos Estados Americanos são destaques em página eletrônica  

http://www.oas.org/pt/sobre/quem_somos.asp  
http://www.oas.org/pt/topicos/educacao.asp  

 
IPAE e suas áreas de atuação: Educação a Distância 

http://www.ipae.com.br/ipae/educacao-a-distancia/  
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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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