
Jornal da Educação 
Publicação do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação 

 

ISSN 0104-9895 
 

ano 25 - nº 6222 – terça-feira – 29 de setembro  de 2020 

 
 

https://youtu.be/4rDt2g44N_Q  
 
 

Matérias veiculadas nesta edição 
 

Reabertura das escolas é defendida pela Unicef, Unesco e Opas/OMS e amparada por decisões da 
Justiça em várias cidades  

https://www.opovo.com.br/coronavirus/2020/09/29/reabertura-das-escolas-e-defendida-pela-unicef--unesco-e-opas-
oms--que-definem-medidas-para-a-retomada.html  

https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/justiça-de-goiás-libera-reabertura-de-56-berçários-e-creches-
1.2126324  

 
Ministério da Educação define processo de ocupação de vagas remanescentes do Fundo de 

Financiamento Estudantil 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-57-de-25-de-setembro-de-2020-fundo-de-financiamento-estudantil-fies-

processo-de-ocupacao-de-vagas-remanescentes-segundo-semestre-de-2020-280029657  

 
Programa Nacional de Auxílio às Instituições de Ensino da Educação Básica, já aprovado pelo Senado 

Federal, tem análise na Câmara dos Deputados 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2262830 

https://confenen.org.br/noticias-de-projetos/  

 
Estudo sobre avaliação, recuperação e reprovação elaborado pela presidente da Câmara de Educação 

Básica do CNE é disponibilizado pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino 
https://confenen.org.br/wp-content/uploads/2020/09/CONFENEN-Informa-29-de-setembro-de-2020.pdf  

 
Nova matriz do Exame Nacional do Ensino Médio é debatida pelo Presidente do INEP  

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/congresso-discute-nova-matriz-do-enem  
 

Projeto de lei aprovado no Senado Federal e em análise na Câmara dos Deputados prevê compensação 
de faltas para estudantes esportistas ou artistas 

https://www.camara.leg.br/noticias/692691-proposta-preve-compensacao-de-faltas-para-estudantes-esportistas-ou-
artistas/  

 

Inscritos no ENEM têm até 1º de outubro para cadastrar foto 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/inscritos-tem-ate-1o-de-outubro-para-cadastrar-foto  

 
Pesquisa sobre legislação educacional brasileira realizada pelo IPAE destaca todas as leis aplicáveis no 

Brasil desde a época do Brasil Colônia 
http://www.ipae.com.br/ipae/catalogo-de-servicos-e-produtos/  
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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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