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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

CNE conclui sua reunião ordinária de agosto 
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/pareceres-relatados  

 

Nove estados e DF podem voltar às aulas nas escolas particulares 
https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2020/08/02/interna_nacional,1172397/nove-estados-e-df-podem-voltar-

as-aulas-nas-escolas-particulares.shtml  
 

 Ministério da Saúde lança o Sistema de Mapeamento em Educação na Saúde 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-saude-lanca-sistema-inedito-de-mapeamento-em-

educacao-na-saude  

 
Escolas devem conferir alunos com duplo vínculo de escolarização 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/escolas-devem-conferir-alunos-com-duplo-vinculo-de-escolarizacao  

 
MEC divulga organograma com sua estrutura 

https://www.gov.br/mec/pt-br/media/estrutura_organizacional/organograma_geral_mec.pdf  

 
Supremo Tribunal Federal decide que Procon não pode multar escola por não conceder desconto na 

epidemia 
https://www.conjur.com.br/2020-jul-31/procon-nao-multar-escola-nao-conceder-desconto-epidemia  

 
MEC divulga o resultado da fase recursal das obras inscritas no Programa Nacional do Livro e do Material 

Didático  
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-17-de-31-de-julho-de-2020-271053917  

 
Projetos pedagógicos inovadores e e oportunidades de desenvolvimento do ensino médio é tema de 

evento virtual que será realizado pelo IPAE 
http://www.ipae.com.br/ev/12.947.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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