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Matérias veiculadas nesta edição 
 

 
Lei sobre normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes 

das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública aprovadas pelo Congresso 
Nacional devem ser sancionada pelo Presidente da República 

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141349  

 
Analfabetismo cai, mas Brasil ainda tem 11 milhões sem ler e escrever 

https://d.emtempo.com.br/cotidiano-pais/212087/analfabetismo-cai-mas-brasil-ainda-tem-11-milhoes-sem-ler-e-
escrever  

 
Propostas apresentadas por dois deputados pretendem sustar as nomeações do Conselho Nacional de 

Educação 
https://www.camara.leg.br/noticias/675741-propostas-sustam-nomeacoes-do-conselho-nacional-de-educacao/  

 
Universidades europeias recebem inscrições de estudantes brasileiros para ano letivo 2020/21 prevendo 

inicio através de educação a distância 
https://www.segs.com.br/educacao/242340-universidades-britanicas-recebem-inscricoes-de-estudantes-brasileiros-

para-ano-letivo-2020-21  
 

Ex-presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados (deputado Caio Narcio Rodrigues da 
Silveira) falece em decorrência de complicações da COVID-19 

https://www.camara.leg.br/noticias/684831-ex-deputado-caio-narcio-morre-em-sao-paulo/  
 

Emenda Constitucional que prevê aumento de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação será votado pelo Congresso Nacional  
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/08/semana-tem-votacoes-de-projetos-no-senado-e-de-vetos-no-

congresso?utm_campaign=noticias&utm_medium=WebPush&utm_source=senado-noticias  

 
Fórum Português de Administração Educacional expande suas áreas de atuação e estabelece parcerias 

com entidades estrangeiras 
http://www.fpae.pt/  

 
Evento sobre projetos pedagógicos inovadores e oportunidades de desenvolvimento do ensino médio é 

disponibilizado pelo IPAE 
http://www.ipae.com.br/eventosvirtuais/165ago/  
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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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