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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Gabinetedo Ministro 
Assessoria de Comunicação Social 

 
 
Autorização de Veiculação/Rádio - nº 27/2021 

 
Brasília, 07 de outubro de 2021 

 
Prezado(a), 
 
Solicitamos a veiculação do spot no quadro abaixo, conforme a disponibilidade desta emissora: 
 

Título do Spot Duração Período de Veiculação 

PROGRAMA EDUCAÇÃO E FAMÍLIA 
 

30” 08/10 a 24/10 

RE-SABER 30’’ 27/09 a 17/10 

 
OBSERVAÇÃO: O spot Re-Saber já consta em poder desta emissora, e os mesmos devem ser veiculado em esquema 
de rodízio. Solicitamos a reserva da cópia dos dois filmes acima, pois serão programadas veiculações posteriores. 
 
PROGRAMA EDUCAÇÃO E FAMÍLIA 
 
SINOPSE DA AÇÃO: O Programa Educação e Família é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) com a 
finalidade de, no âmbito das escolas públicas de educação básica, fomentar e qualificar a participação da família na 
vida escolar do estudante e na construção do seu projeto de vida, com foco no processo de reflexão sobre o que cada 
estudante quer ser no futuro e no planejamento de ações que visam contribuir para esse futuro. O Programa possui 
interface com outras ações e programas voltados a educação básica com vistas à integração família-escola. 
 
OBJETIVO: O objetivo da campanha é orientar à comunidade escolar, principalmente a família, para conhecerem e 
participarem do Programa Educação e Família, bem como, buscar junto aos gestores escolares a sua implementação. 
 
PROGRAMAÇÃO DAS INSERÇÕES: Os spots deverão entrar no espaço destinado às mensagens de utilidade pública, 
relacionadas à melhoria da qualidade da educação brasileira, e de forma gratuita, conforme prevê o acordo do 
Convênio MEC/ABERT 01/07, em vigor, aditado em 27/12/2013. A divulgação e programação das inserções são 
feitas de acordo com a disponibilidade de grade horária de cada emissora de rádio AM e FM. No entanto, conforme 
determina o Convênio, a seguinte reserva de espaço deve ser obedecida: 4 minutos diários - de segunda a sexta-
feira, distribuídos homogeneamente ao longo da programação nacional diária, entre 6h e 24h, podendo ser 
composto por spots de 15, 30 e 60 segundos; e 60 segundos diários - de segunda a sexta-feira, entre 7h e 12h, 
totalizando 5 minutos diários de veiculação. Quanto às demais emissoras parceiras do MEC podem veiculá-lo no 
espaço destinado a campanhas de utilidade pública. 
 
Todas as veiculações são realizadas gratuitamente pelo acordo MEC/ABERT. 
 
Desde já, agradecemos pela parceria. Informamos que quaisquer esclarecimentos adicionais podem ser obtidos 
pelo e-mail: luciannaalmeida@mec.gov.br, tratar com Lucianna. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 

Soraya Maria de Miranda Lobo Mendes 
Gerente de Publicidade 

Assessoria de Comunicação Social 
Gabinete do Ministro/Ministério da Educação 


