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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Ministério da Educação terá retorno gradual às atividades presenciais 
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-837-de-21-de-outubro-de-2021-353960254 

 

Cartilha do Sistema de Avaliação da Educação Básica é lançada pelo Ministério da Educação 
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/saeb/publicada-cartilha-do-saeb-2021 

https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/acervo-linha-editorial/publicacoes-institucionais/avaliacoes-e-
exames-da-educacao-basica/cartilha-saeb-2021 

 
MEC formará professores para implementação do Novo Ensino Médio  

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-formara-professores-para-implementacao-do-novo-ensino-
medio-no-brasil 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=40361 

 
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realiza audiência pública sobre a importância do 

ensino remoto ser complementar à educação presencial 
https://www.camara.leg.br/noticias/820356-educacao-remota-deve-ser-complementar-a-educacao-presencial-

dizem-especialistas/ 

 
Comissão de Terminologia do Mercosul realiza encontro para alinhamento de termos usados nos 

documentos de estudantes dos países membros 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/inep-se-reune-com-comissao-de-terminologia-do-mercosul 

 
CONFENEN elege os membros da diretoria e conselhos 

https://confenen.org.br/eleicoes-na-confenen-2021-pleito-encerrado-2/ 

 
Orientação técnica – Estudos de Recuperação 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=14144-nota-sobre-estudos-
recuperacao-cne-pdf&category_slug=setembro-2013-pdf&Itemid=30192 

 
Informativo do Ensino Superior é ampliado como forma colaborativa de apoio às universidades, centros 

universitários e faculdades 
http://www.ipae.com.br/md/203/ 
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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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