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Matérias veiculadas nesta edição 
 

 
Lei com 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 é sancionada com vetos 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14040.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Msg/VEP/VEP-460.htm  

 
Conselho Nacional de Educação tem novo membro: Prof. Alysson Nassote Carvalho 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decretos-de-18-de-agosto-de-2020-272990276  

 
MEC divulga solução para fornecimento de acesso à internet a alunos de baixa renda 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-divulga-solucao-para-fornecimento-de-acesso-a-internet-a-
alunos-de-baixa-renda  

 
Congresso derruba veto de Bolsonaro ao uso obrigatório de máscaras em lojas e escolas 

https://www.camara.leg.br/noticias/685851-congresso-derruba-veto-de-bolsonaro-ao-uso-obrigatorio-de-mascaras-
em-lojas-e-escolas/  

 
Encontro promovido sobre avaliação das instituições e alunos no período pós pandemia será realizado 

pelo SEMERJ com a participação do INEP 
http://novo.semerj.org.br/sem-categoria/avaliacao-dos-alunos-e-da-ies-no-pos-pandemia/  

 
Normas estaduais conflitam com municipais sobre o retorno às aulas presenciais 

http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?k=75C139EA-884DF-4112-A717-
20D8994409771  

 

CONFENEN aprova o nome do Prof. Roberto Dornas como Presidente de Honra da entidade 
https://confenen.org.br/roberto-dornas-presidente-de-honra-da-confenen/  

 
IPAE lança nova edição da Consolidação da Legislação Educacional Brasileira 

http://www.ipae.com.br/md/404/  
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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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