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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Diretrizes Operacionais para implementação do Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE) como 
instrumento de gestão pública para a melhoria da qualidade social da educação é objeto de resolução 

do Conselho Nacional de Educação 
https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-2-de-16-de-agosto-de-2021-338665263 

 
MEC informa ter atingido mais uma meta estabelecida no acordo entre o Governo Federal e o BIRD 

para a Implementação do Novo Ensino Médio 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-atinge-mais-uma-meta-estabelecida-no-acordo-entre-o-

governo-federal-e-o-bird-para-a-implementacao-do-novo-ensino-medio 

 
Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação do INEP inicia capacitação dos seus membros 

após mudanças decorrentes da avaliação virtual 
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/avaliacao-in-loco/ctaa-inicia-capacitacao-apos-mudancas 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-488-de-8-de-julho-de-2021-330988476 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-489-de-8-de-julho-de-2021-330989680 

 
Diálogos do ensino médio foi tema de evento promovido pela CONFENEN, onde ficou confirmado pelo 

CNE que não haverá prorrogação do prazo de implantação pelas escolas públicas e particulares 
https://www.youtube.com/watch?v=_j9YAFLQfws 

 
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados quer regulamentar Fundeb para evitar perdas para 

estados e municípios 
https://www.camara.leg.br/noticias/794975-comissao-quer-regulamentar-fundeb-para-evitar-perdas-para-estados-

e-municipios/ 

 
Organização dos Estados Americanos disponibiliza um conjunto de informações sobre educação 

https://www.oas.org/pt/topicos/educacao.asp 

 
ABMES comemora 39 anos e realiza encontro com o Ministro da Educação 

https://abmes.org.br/eventos/detalhe/929/-abmes39-seminario-educacao-hibrida-e-os-novos-quadrantes-do-
ensino-e-da-aprendizagem-+-bate-papo-com-o-ministro-da-educacao 

 

Estudo sobre as instituições de ensino superior credenciadas para educação a distância é 
disponibilizado pelo IPAE 

http://www.ipae.com.br/ead/credenciadas.html 
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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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