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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Programa Institucional de Fomento e Indução da Inovação da Formação Inicial Continuada de 
Professores e Diretores Escolares é lançado pelo Governo Federal 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/conheca-o-programa-que-induz-a-oferta-de-cursos-inovadores-de-
licenciaturas-e-de-formacao-continuada 

 
Conselho Nacional de Educação mantêm Comissões Técnicas em atividades promovendo estudos 

sobre educação básica e superior 
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/comissoes 

 
Comissão de Valores Mobiliarios e MEC lançam Programa Educação Financeira nas Escolas 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-lanca-programa-educacao-financeira-nas-escolas 

 
Supremo Tribunal Federal lança publicação que reúne bibliografia sobre Política Nacional de Educação 

Especial 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=471066&ori=1 

 
Encontro na Câmara dos Deputados destaca que especialistas temem possível retorno da cartilha de 

alfabetização, trazendo riscos de incompatibilidade da Política Nacional de Alfabetização com os 
princípios norteadores da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

https://www.camara.leg.br/noticias/796151-especialistas-temem-possivel-retorno-da-cartilha-de-alfabetizacao/ 
 

Sítio Roberto Burle Marx está incluído na Lista do Patrimônio Mundial pela UNESCO 
https://en.unesco.org/news/sitio-roberto-burle-marx-included-world-heritage-list 

 
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado do Ceará comemora 78 anos de funcinamento 

https://www.sinepe-ce.org.br/ 

 
Plano estratégico e o papel do diretor/gestor para o desenvolvimento institucional é tema de evento 

virtual promovido pelo Instituto de Pesquisas e Administração da Educação 
http://www.ipae.com.br/ev/12974/ 
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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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