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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Conselho Nacional de Educação libera súmula de pareceres aprovados na reunião de julho 
https://in.gov.br/web/dou/-/sumula-de-pareceres-337794324 
https://in.gov.br/web/dou/-/sumula-de-pareceres-331889286 

 
Pesquisa do INEP aborda financiamento educacional 

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/estudos-educacionais/pesquisa-inep-aborda-financiamento-
educacional 

 
Dia do estudante e dia internacional da juventude são comemorados  

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/dia-do-estudante-ministro-da-educacao-e-secretaria-do-df-visitam-
escola-em-brasilia 

https://www.diadajuventude.com.br/ 
 

Comissão de Educação elege vencedores do Prêmio Darcy Ribeiro 2021 
https://www.camara.leg.br/noticias/791792-comissao-de-educacao-elege-vencedores-do-premio 

https://www.institutopeninsula.org.br/ 
 

Ensino especial: ministro Dias Toffoli divulga lista de participantes de audiência pública 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=470605&ori=1 

 
A reabertura das escolas não pode esperar: declaração conjunta do UNICEF e da UNESCO 

https://pt.unesco.org/news/reabertura-das-escolas-nao-pode-esperar-declaracao-conjunta-do-unicef-e-da-unesco 

 
Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino realizará seminário sobre o ensino médio com 

a participação da presidente do CNE e o coordenador do ensino médio do MEC 
https://mailchi.mp/confenen/seminrio-dilogos-sobre-o-ensino-mdio?e=69a88e2f31 

 
Curso abordará a prática das Secretarias Escolares em decorrência das Diretrizes Nacionais para o 

retorno à presencialidade e regularização do calendário escolar 
http://www.ipae.com.br/ev/12973/ 
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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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