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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Reorganização do Calendário Escolar é definido pelo Conselho Nacional de Educação em sua reunião 
plenária de julho 

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/pareceres-relatados 
http://www.ipae.com.br/ev/12.972.htm 

 

Câmara dos Deputados realiza sessão onde Ministro da Educação defende volta imediata às aulas 
presenciais 

https://www.camara.leg.br/noticias/782665-ministro-defende-volta-imediata-as-aulas-presenciais/ 

 
MEC destaca a importância dos Indicadores de Qualidade da Educação Superior 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/indicadores-de-qualidade-da-educacao-superior-sao-importantes-
instrumentos-de-avaliacao 

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/indicadores-de-qualidade-da-
educacao-superior 

 
Diretrizes de realização do Sistema de Avaliação da Educação Básica são divulgadas pelo INEP 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-250-de-5-de-julho-de-2021-330276260 

 
Supremo Tribunal Federal processará ação direta de inconstitucionalidade onde o Presidente da 

República questiona lei que obriga União a custear acesso de estudantes e professores da rede pública 
à internet 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=468891&ori=1 
 

Reposicionando a aprendizagem no cerne da transformação na educação em direção a um currículo do 
século 21 é tema de evento virtual realizado pela UNESCO 

http://www.ibe.unesco.org/en/event/repositioning-learning-core-transformation-education-towards-21st-century-
curriculum 

 

Pesquisa de Mensalidades é um estudo de destaque desenvolvido pelo Instituto Semesp 
https://www.semesp.org.br/pesquisas/pesquisa-de-mensalidades-aplicadas-no-ensino-superior/ 

 
Curso virtual sobre o novo ensino médio será realizado pelo IPAE 

http://www.ipae.com.br/ev/12.971.htm 
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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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