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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Exame Nacional do Ensino Médio é iniciado com a participação de 74% dos inscritos 
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/enem/74-do-inscritos-participam-do-primeiro-dia-de-enem 

 
Nova lei aprova o Estatuto da Pessoa com Câncer e indica reflexos nas instituições educacionais 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14238.htm 

 
Reconhecimento de saberes e competências tende a crescer para aproveitamento nos cursos técnicos, 

tecnólogos e de graduação 
http://www.ipae.com.br/OJE/OJE19.pdf 
http://www.ipae.com.br/OJE/OJE11.pdf 

https://in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-4-de-19-de-novembro-de-2021-360937403 

 
MEC lança edital para projetos inovadores em escolas públicas 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-lanca-edital-para-projetos-inovadores-em-escolas-publicas 

 
O uso de tecnologias digitais para o ensino foi tema de mais um encontro do ciclo de estudos sobre 
tecnologias da educação, realizado pelo Centro de Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados 

https://www.camara.leg.br/noticias/828943-debatedores-apontam-dificuldades-de-alunos-e-professores-no-
aprendizado-on-line/  

 
Supremo Tribunal Federal invalida lei que obrigava escolas particulares do Estado do Rio de Janeiro  a 

estender promoções a clientes preexistentes 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=476882&tip=UN 

 
UNESCO celebra seus 75 anos de fundação com participação de líderes de todo o mundo 

https://www.unesco.org/en/75th-anniversary 

 
Os grandes temas da administração da educação são apresentados durante o telecongresso virtual 

promovido pelo IPAE 
http://www.ipae.com.br/ev/12.980.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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