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Matérias veiculadas nesta edição 
 

Ensino médio registra crescimento histórico no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica  
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/ensino-medio-registra-crescimento-historico-no-ideb-2019  

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/documentos/2020/Apresentacao_Coletiva_Imprensa_Saeb
_2019.pdf  

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/planilhas_para_download/2019/resumo_tecnico_ideb_2019
_versao_preliminar.pdf  

 
Ministérios da Educação e da Economia firmam parceria para retomada pós-pandemia 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/ministerios-da-educacao-e-da-economia-firmam-parceria-para-
retomada-pos-pandemia  

 
Conselho Nacional da Educação disponibiliza relação completa dos conselheiros e os cargos de 

presidência e vice-presidência das Câmaras 
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/cne-quem-e-quem  

 
CAPES prorroga os prazos de vigência dos projetos de pesquisa executados no âmbito das ações e 

programas sob responsabilidade da Diretoria de Relações Internacionais em decorrência da Pandemia 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-127-de-28-de-agosto-de-2020-277433703  

 
Projeto de lei adia para 2022 prazo para toda escola ter uma biblioteca 

https://www.camara.leg.br/noticias/692429-projeto-adia-para-2022-prazo-para-toda-escola-ter-uma-biblioteca/  
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2010/lei-12244-24-maio-2010-606412-publicacaooriginal-127238-pl.html  

 
Congresso Virtual de Educação a Distância é realizado pela Associação Brasileira de Educação a 

Distância 
http://www.abed.org.br/site/pt/  
https://youtu.be/h5q353rd91M  

 
Juiz do Trabalho define método de testagem da covid-19 para retorno às aulas presenciais nas 

instituições de ensino particular do Distrito Federal 
https://www.trt10.jus.br/ascom/?pagina=showNoticia.php&ponteiro=53866  

 
Sistema Integrado de Orientações Jurídico-Educacionais amplia os serviços para atender às escolas de 

educação básica e superior 
http://www.ipae.com.br/md/2.10/  
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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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