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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Conselho Nacional de Educação elege a Professora Maria Helena Castro como presidente e aprova as 
Diretrizes Nacionais para a implantação dos dispositivos previstos na lei que estabelece normas 

educacionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública 
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/pareceres-relatados  

 

Guia de Implementação de Protocolos de Retorno das Atividades Presenciais nas Escolas de Educação 
Básica é lançado pelo MEC 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/GuiaderetornodasAtividadesPresenciaisnaEducaoBsica.pdf  
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/Apresentao.pdf  

 

Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente será realizada virtualmente  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10505.htm  

 
Brasil tem mais de cinco milhões de normas legislativas 

https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/10/brasil-tem-mais-de-5-milhoes-de-normas-legislativas-exagero-
causa-confusao 

 

Supremo Tribunal Federal decide que lei do DF que considerava concluído o ensino médio por aprovação 
no vestibular é inconstitucional 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=452956&tip=UN 

 
Escolas particulares do Ceará suspendem  aulas por suspeita de Covid-19 

https://www.opovo.com.br/coronavirus/2020/10/08/quatro-escolas-particulares-ja-tiveram-suspensao-de-aulas-por-
suspeita-ou-confirmacoes-de-covid-19.html  

 
Professor Fernando Mota, presidente da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, falece no Rio 

de Janeiro 
https://pt-br.facebook.com/ABTeducacional/  

 
Encontro de Dirigentes, Coordenadores e Secretários de Estabelecimentos de Ensino debaterá as 

Diretrizes Nacionais para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040 e atividades educacionais 
remotas, ensino híbrido e educação a distância 

http://www.ipae.com.br/ev/12.950.htm  
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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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