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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Conselho Nacional de Educação libera pauta de sua reunião de setembro 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=205481-pt09-

2021&category_slug=agosto-2021-pdf&Itemid=30192 
 

Política Nacional de Educação Especial Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida foi  
tema da audiência pública no Supremo Tribunal Federal 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=471812&ori=1 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=471658&ori=1 

https://www.youtube.com/watch?v=7Jnmtx3zcLg 

 
União Nacional dos Estudantes elege nova Diretoria que é recebida pelo Presidente do Senado Federal 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/08/25/pacheco-participa-de-posse-da-nova-diretoria-da-une-e-

defende-democracia 

 
Câmara dos Deputados  aprova projeto que obriga poder público a identificar demanda por vagas em 

creches 
https://www.camara.leg.br/noticias/798816-camara-aprova-projeto-que-obriga-poder-publico-a-identificar-

demanda-por-vagas-em-creches/ 

 
Dia Nacional da Educação Infantil foi comemorado com poucas atividades 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/dia-nacional-da-educacao-infantil-e-comemorado-nesta-quarta-
feira-25 

 
Futuros da Educação da UNESCO destaca a importância de serem reinventadas ações para o 

desenvolvimento do mundo 
https://en.unesco.org/futuresofeducation/ 

 
Presidente do SINEPE-RS assume a presidência de federação que congrega alguns sindicatos 

patronais de escolas particulares 
https://www.fenep.org.br/single-de-noticia/nid/bruno-eizerik-tomara-posse-como-presidente-da-fenep-nesta-quinta-

feira/ 
 

IPAE intensifica suas áreas de atuação 
http://www.ipae.com.br/ipae/areas-de-atuacao/ 

http://www.ipae.com.br/folder/ 
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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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