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Matérias veiculadas nesta edição 

 
 

Conselho Nacional de Educação disponibiliza pauta de sua sessão ordinária de maio 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=183621-pt05-

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

 
Dia Mundial da Língua Portuguesa foi comemorado nos países lusófonos 

https://pt.unesco.org/commemorations/portuguese-language-day 

 
MEC lança novo Painel Coronavírus de Monitoramento e Relatório de Ações em Resposta à Pandemia 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-lanca-novo-painel-coronavirus-de-monitoramento-e-relatorio-

de-acoes-em-resposta-a-pandemia 
 

Práticas exitosas no ensino remoto é tema de audiência na Comissão de Educação da Câmara dos 
Deputados 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ce/noticias/participe-da-
audiencia-publica-em-07-05-21-as-9h-para-tratar-das-praticas-exitosas-no-ensino-remoto-e-a-regulamentacao-do-

pl-3477-20 

 
Tragédia na Escola Aquarela em Saudades mostra a falta de políticas e sistemas de combate à 

violência na educação 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/tragedia-na-escola-aquarela-em-saudades-sc 

 
MEC e Inep se reúnem com Consed e Undime para discutir avaliação da educação básica 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-e-inep-se-reunem-com-consed-e-undime-para-discutir-
avaliacao-da-educacao-basica 

 
Estudo sobre o Censo da Educação Básica e Superior é disponibilizado pela CONFENEN 

https://confenen.org.br/wp-content/uploads/2021/05/210504-CONFENEN-Informa-4-de-maio-de-2021.pdf 

 
Nova edição do IPAE News destaca as principais conquistas na primeira etapa do ano de 2021 

http://www.ipae.com.br/ipaenews/ano7/18/ 
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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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