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Matérias veiculadas nesta edição 
 
 

Retorno às aulas na educação básica e superior vêm ocorrendo de forma gradual  
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-apresenta-orientacoes-para-retorno-as-aulas-na-educacao-

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

 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica e 
Base Nacional Comum para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica passa a ter 

validade em função de homologação de parecer pelo Ministro da Educação 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=153571-pcp014-

20&category_slug=agosto-2020-pdf&Itemid=30192  
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-882-de-23-de-outubro-de-2020-284736247  

 
MEC quer expandir a oferta de Educação a Distância na educação superior 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-quer-expandir-a-oferta-de-ead-na-educacao-superior  

 
Supremo Tribunal Federal confirma a legalidade da alteração da reforma do ensino médio 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5061012  
 

Conselho Nacional de Educação disponibiliza uma súmula complementar de pareceres aprovados pelo 
órgão durante o mês de setembro 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/sumula-de-pareceres-284699423  

 
Aprendizagem em tempo de convergência digital é tema de conferência do Prof. Luciano Sathler  

https://www.bettbrasileducar.com.br/bett-blog/a-aprendizagem-em-tempos-de-convergência-digital-e-a-valorização-
do-professor  

 
Projeto de lei suspende prazo para prestação de contas em iniciativas para melhoria da educação básica 
https://www.camara.leg.br/noticias/702505-proposta-suspende-prazo-para-prestacao-de-contas-em-iniciativa-para-

melhoria-da-educacao-basica/  

 
Estudo técnico com todas as normas educacionais durante o estado de calamidade pública é 

disponibilizado pelo IPAE 
http://www.ipae.com.br/et/51ela.pdf 
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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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