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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Exame Nacional do Ensino Médio divulga o número de inscritos  
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/enem-2021-tem-mais-de-3-milhoes-de-inscricoes-confirmadas 

 
Novas portarias governamentais definem ações de formação continuada presencial para docentes e 

gestores, no âmbito do Programa Tempo de Aprender  
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-544-de-20-de-julho-de-2021-333272403 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-545-de-20-de-julho-de-2021-333272965 
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-546-de-20-de-julho-de-2021-333272805 

 
Nova versão eletrônica para o Diploma Digital já se encontra disponível no site do Ministério da 

Educação 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/nova-versao-da-sintaxe-xml-para-o-diploma-digital-foi-aprovada 

http://portal.mec.gov.br/diplomadigital/ 
 

Supremo Tribunal Federal define lista de expositores da audiência pública sobre ensino especial 
https://www.google.com/search?q=Lista+de+expositores+da+audi%C3%AAncia+p%C3%BAblica+sobre+ensino+e
special+ser%C3%A1+divulgada+no+in%C3%ADcio+de+agosto&rlz=1C1AVNE_enBR702BR702&oq=Lista+de+ex
positores+da+audi%C3%AAncia+p%C3%BAblica+sobre+ensino+especial+ser%C3%A1+divulgada+no+in%C3%A

Dcio+de+agosto&aqs=chrome..69i57.4970j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 
Crianças e jovens com deficiência poderão ter prioridade em matrícula escolar 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/07/16/criancas-e-jovens-com-deficiencia-poderao-ter-
prioridade-em-matricula-escolar 

 
A UNESCO e seus parceiros implementam mais de 150 programas para alcançar os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável na América Latina e no Caribe 
https://pt.unesco.org/fieldoffice/brasilia/engage 

 
Centenário do Prof. Lauro de Oliveira Lima será comemorado em agosto 

https://youtu.be/245Ur4yKIqA 

 
Credenciamento, recredenciamento e aumento de vagas para educação a distância é tema de 

seminário virtual 
http://www.ipae.com.br/ev/12988/ 
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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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