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https://youtu.be/lBxEU4lFvQ8

Matérias veiculadas nesta edição
Credenciamento de novas instituições para educação superior a distância estará aberto durante o mês
de abril
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.067-de-23-de-dezembro-de-2020-296172464
http://www.ipae.com.br/ead/credenciadas.html

Programa Brasil na Escola é lançado pelo MEC
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-177-de-30-de-marco-de-2021-311650714
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/webinario-marca-lancamento-do-programa-brasil-na-escola-1
https://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/questionarios/Questionaario_Resposta_educacional
_a_pandemia_de_COVID-19_no_Brasil_de_2020.pdf

Deputados questionam ministro da Educação sobre veto ao projeto que garante conectividade de
alunos
https://www.camara.leg.br/noticias/741860-deputados-questionam-ministro-da-educacao-sobre-veto-ao-projetoque-garante-conectividade-de-alunos/
https://www.camara.leg.br/noticias/673162-projeto-garante-internet-gratuita-a-professores-e-alunos-de-escolaspublicas

Mais de 72 mil escolas já responderam pesquisa do INEP sobre a pandemia
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-escolar/mais-de-72-mil-escolas-ja-responderam-pesquisasobre-a-pandemia
https://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/questionarios/Questionaario_Resposta_educacional
_a_pandemia_de_COVID-19_no_Brasil_de_2020.pdf

Matriz Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar está sendo construída pelo o Conselho
Nacional de Educação
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=172841-edital-de-chamamentoformacao-gestores-da-educacao-2&category_slug=marco-2021-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=172851-parecer-resolucao-cnematriz-competencias-diretor-escolar-2&category_slug=marco-2021-pdf&Itemid=30192

Universidades portuguesas facilitam o acesso de alunos brasileiros que prestaram o ENEM
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enem/enem-portugal

CONFENEN participa de estudos sobre o retorno seguro às aulas presenciais
https://confenen.org.br/retorno-seguro-as-aulas/

IPAE e suas áreas de atuação: cooperação internacional
http://www.ipae.com.br/ipae/cooperacao-internacional/

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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