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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Normas sobre a dispensa de cumprimento dos dias letivos é aprovada pelo Congresso Nacional 
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141349 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8867966&ts=1595615253268&disposition=inline 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/07/23/aprovada-mp-que-desobriga-escolas-a-cumprir-

a-quantidade-de-dias-letivos-em-2020 
 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e Tecnológica são disponibilizadas pelo 
Conselho Nacional de Educação 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=151591-pcp007-
20&category_slug=julho-2020-pdf&Itemid=30192 

 
Câmara dos Deputados aprova Proposta de Emenda Constitucional que estabelece normas para 

ampliação de 10 para 26% da verba federal da educação básica 
https://www.camara.leg.br/noticias/678250-camara-aprova-pec-do-novo-fundeb-em-2o-turno-e-amplia-

verba-federal-na-educacao-basica/ 
 

Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação prossegue com reuniões virtuais para deliberar 
sobre recursos em processos de avaliação do ensino superior 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-superior/ctaa/pautas-de-reunioes 
 

Nota Técnica sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a 
situação de pandemia do Novo Coronavírus é disponibilizada pelo MEC 

https://www.gov.br/mec/pt-br/media/seres/pdf/SEI_23000.008779_2020_69.pdf 
 

Senado Federal destaca pesquisas apontam risco de evasão escolar por causa da pandemia 
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/07/pesquisas-apontam-risco-de-evasao-escolar-por-

causa-da-pandemia 
 

Projeto de lei cria piso salarial para secretários de escolas da educação básica é apresentado na Câmara 
dos Deputados 

https://www.camara.leg.br/noticias/679013-projeto-cria-piso-salarial-para-secretarios-de-escolas-da-
educacao-basica/ 

 
Atendimento Educacional Especializado é tema de orientação jurídico educacional editado pelo IPAE 

http://www.ipae.com.br/OJE/OJE10.pdf 
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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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