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- Toffoli autoriza MPF a cobrar valores do Fundef que União deve a estados e municípios - 
Fonte: https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/03/toffoli-autoriza-mpf-a-cobrar-valores-do-fundef-

que-uniao-deve-a-estados-e-municipios.ghtml 
3 de abril de 2020 70 

 
- Educação domiciliar durante a quarentena tem sido desafio para pais - 

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-04/educacao-domiciliar-durante-
quarentena-tem-sido-desafio-para-pais  

3 de abril de 2020 
 

- MEC abre cadastro para estudantes de medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia atuarem 
no combate ao coronavírus - 

Fonte: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/04/03/mec-abre-cadastro-para-estudantes-de-
medicina-enfermagem-farmacia-e-fisioterapia-atuem-no-combate-ao-coronavirus.ghtml  

3 de abril de 2020 
 

- Estados e municípios devem decidir como cumprir calendário escolar - 
Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-04/estados-e-municipios-devem-decidir-

como-cumprir-calendario-escolar    
5 de abril de 2020  

 
- MP-RJ sugere suspensão de aulas virtuais; Secretaria de Educação entende não haver 

necessidade - 
Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-04/escolas-privadas-temem-reducao-de-

mensalidades-durante-pandemia  
6 de abril de 2020 

 
- Escolas privadas temem redução de mensalidades durante pandemia - 

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-04/escolas-privadas-temem-reducao-de-
mensalidades-durante-pandemia  

6 de abril de 2020 
 

- Estados adotam plataformas online e aulas na TV aberta para levar conteúdo a estudantes em 
meio à pandemia de coronavírus - 

Fonte: Globo.com 
9 de abril de 2020  

 
- Nova York decide manter escolas fechadas pelo resto do ano letivo, em meio à expansão de 

casos de coronavírus - 
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/04/11/nova-york-decide-manter-escolas-fechadas-pelo-

resto-do-ano-letivo-em-meio-a-expansao-de-casos-de-coronavirus.ghtml  
11 de abril de 2020  
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- MEC flexibiliza antecipação de formatura em áreas da saúde e exclui atuação 'exclusivamente' 
no combate à pandemia - 

Fonte: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/04/13/mec-flexibiliza-regras-para-antecipar-
formatura-em-areas-da-saude-e-exclui-atuacao-exclusivamente-no-combate-a-pandemia.ghtml  

13 de abril de 2020  
 

- Auxílio-merenda e cestas básicas: veja como prefeituras e estados estão compensando 
ausência de alimentação nas escolas - 

Fonte: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/04/13/auxilio-merenda-e-cestas-basicas-veja-como-
prefeituras-e-estados-estao-compensando-ausencia-de-alimentacao-nas-escolas.ghtml  

13 de abril de 2020  
 

- Prazo para renovação de contratos do Fies é prorrogado - 
Fonte: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/04/14/fies-tem-prazo-para-renovacao-de-contratos-

prorrogado.ghtml  
14 de abril de 2020  

 
- China tem volta às aulas do ensino médio com fortes medidas de segurança e medo do 

coronavírus - 
Fonte: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/04/27/china-tem-volta-as-aulas-do-ensino-medio-

com-fortes-medidas-de-seguranca-e-medo-do-coronavirus.ghtml  
27 de abril de 2020 

 
- Câmara conclui votação de projeto que suspende pagamento do Fies durante a pandemia - 
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/28/camara-conclui-votacao-de-projeto-que-suspende-

pagamento-do-fies-durante-a-pandemia.ghtml  
28 de abril de 2020 
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