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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

MEC anuncia pacote de medidas para o fortalecimento da educação profissional e tecnológica 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-anuncia-pacote-de-medidas-para-o-fortalecimento-da-

educacao-profissional-e-tecnologica 
 

Resultado preliminar do Censo da Educação Básica de 2021 é divulgado pelo Governo Federal 
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-736-de-17-de-setembro-de-2021-346406047 

 
Supremo Tribunal Federal destaca em seu site a decisão de  que redução de mensalidades escolares 

no Estado do Rio de Janeiro durante a pandemia é inconstitucional 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=473238&tip=UN 

 
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprova proposta que estimula criação 

de bibliotecas públicas e escolares 
https://www.camara.leg.br/noticias/809226-ccj-aprova-proposta-que-estimula-criacao-de-bibliotecas-publicas/ 

 
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

comemora 32 anos de funcionamento 
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2021/09/rede-nacional-de-ensino-e-pesquisa-rnp-mcti-

completa-32-anos-neste-sabado-18 

 
UNESCO emite nota pública destacando que  117 milhões de alunos em todo o mundo ainda estão fora 

da escola, representando 7,5% da população escolar 
https://en.unesco.org/news/unesco-warns-117-million-students-around-world-are-still-out-school 

 
Sindicato de Escolas Particulares de Minas Gerais disponibiliza Cartilha para orientação sobre o retorno 

de atividades presenciais 
https://sinep-mg.org.br/ 

https://drive.google.com/file/d/12tRQh4S5ks2yXZ5UH-G3mdXGttUIF7mE/view 

 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio é lançado pelo IPAE 

http://www.ipae.com.br/md/7.09.htm 
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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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