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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

CNE libera parecer dilatando em um ano o prazo para implantação de novas Diretrizes Curriculares 
Nacionais 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=157501-pces498-
20&category_slug=setembro-2020-pdf&Itemid=30192  

 
Brasil tem 43.700 escolas particulares 

http://www.ipae.com.br/escolasparticulares.pdf  
 

CTAA prossegue com análise de processos  
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/ctaa/ 

 

Deputados defendem regulamentação do ensino domiciliar no País com apoio do governo 
https://www.camara.leg.br/noticias/694872-deputados-defendem-regulamentacao-do-ensino-domiciliar-no-pais-com-

apoio-do-governo/  

 
Senado Federal recebe manifestação de parlamentares  defendendo o  retorno às aulas e investimentos 

para as escolas 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/09/22/confucio-moura-defende-retorno-as-aulas-e-investimentos-

para-as-escolas  

 
Boletim da Escola auxilia diretores na gestão educacional 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/boletim-da-escola-auxilia-diretores-na-gestao-educacional  
 

Congresso virtual debate como será a escola a partir de 2021 
https://congresso.fenep.org.br/  

 
Museu Virtual de Tecnologia da Educação será lançado pelo IPAE 

www.ipae.com.br 
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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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