
Jornal da Educação 
 

Publicação do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação 
 

ISSN 0104-9895 

 
Ano 27 - nº 6350 - quinta-feira – 23 de dezembro de 2021 

 
 

https://youtu.be/_oEaIQfzJpA  
 
 

Matérias veiculadas nesta edição 
 

Resultado do Censo da Educação Básica é disponibilizado 
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.031-de-17-de-dezembro-de-2021-368979303 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.031-de-17-de-dezembro-de-2021-anexo-i-acre-368976569 

 
Ministério da Educação avalia status da implementação do Novo Ensino Médio 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-educacao-avalia-status-da-implementacao-do-novo-
ensino-medio 

https://www.youtube.com/watch?v=reFBas9hQko 
https://www.youtube.com/watch?v=D-bKsJPeNUs 

 
Recurso com efeito suspensivo é admitido pelo MEC 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/decisao-de-17-de-dezembro-de-2021-368310069 
 

FNDE estabelece normas para o retorno às atividades presenciais 
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-684-de-14-de-dezembro-de-2021-368309111 

 
Perspectivas da Educação II 
https://youtu.be/_eBQYETBOKw 

 
Retrospectiva da Educação – abril de 2021 

http://www.ipae.com.br/siie/EF_283.pdf 

 
Retrospectiva da Educação – maio de 2021 

http://www.ipae.com.br/siie/EF_284.pdf 

 
Retrospectiva da Educação – junho de 2021 

http://www.ipae.com.br/siie/EF_285.pdf 

 
IPAE registra os agradecimentos aos seus colaboradores e consultores 

http://www.ipae.com.br/ipae/colaboradores/ 
http://www.ipae.com.br/ipae/consultores/ 
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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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