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Matérias veiculadas nesta edição 

 
 

Guia de boas práticas orienta avaliação virtual é disponibilizado pelo INEP 
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/avaliacao-in-loco/guia-de-boas-praticas-orienta-avaliacao-virtual 

 
Conselho Nacional de Educação abre consulta acerca das normas sobre Computação na Educação 

Básica 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=182461-edital-de-chamamento-

normas-sobre-computacao-na-educacao-basica-complemento-a-bncc&category_slug=abril-2021-
pdf&Itemid=30192 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=182481-texto-referencia-normas-
sobre-computacao-na-educacao-basica&category_slug=abril-2021-pdf&Itemid=30192 

 
Programa Brasil na Escola prevê incentivo financeiro de mais de R$260 milhões 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/programa-brasil-na-escola-preve-incentivo-financeiro-de-mais-de-r-
260-milhoes 

 
Conferência Internacional sobre Comunicação Móvel Interativa, Tecnologias e Aprendizagem será 

realizada na Grécia em novembro de 2021 
http://www.imcl-conference.org/current/ 

 
Trabalhadores da educação condicionam volta às aulas à vacinação contra Covid-19 

https://www.camara.leg.br/noticias/753319-trabalhadores-da-educacao-condicionam-volta-as-aulas-a-vacinacao-
contra-covid-1 

 
Supremo Tribunal Federal cassa decisão que determinava retorno das aulas presenciais no Rio Grande 

do Norte 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=465069&tip=UN 

 
Destaques na educação são evidenciados em edição do Informativo CONFENEN 

https://confenen.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Informativo-CONFENEN-Abril-2021.pdf 

 
Avaliação Virtual de Instituições e Cursos Superiores é tema de evento virtual promovido pelo IPAE 

http://www.ipae.com.br/ev/12962/ 
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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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