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https://youtu.be/QzfSZyPM3T8
MEC institui monitoramento para educação profissional e tecnológica
Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-07/mec-institui-monitoramento-paraeducacao-profissional-e-tecnologica
7 de julho de 2020
A medida foi publicada hoje no Diário Oficial
Foi publicada no Diário Oficial da União de hoje (7) portaria do Ministério da Educação que institui o
Plano de Monitoramento e Avaliação da oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica.
Mais de 70% dos pais se recusariam a enviar filhos para escola ainda em julho e 40% só
acreditam no retorno em 2021, aponta levantamento
Fonte: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/07/16/mais-de-70percent-dos-pais-se-recusariam-aenviar-filhos-para-escola-ainda-em-julho-e-40percent-so-acredita-no-retorno-em-2021-apontalevantamento.ghtml
16 de julho de 2020
Desde março, as aulas presenciais estão suspensas em todo o país, e a maioria dos estados não tem
previsão de reabertura das salas de aula.
Um levantamento sobre a retomada das aulas presenciais em todo o Brasil aponta que, caso as escolas
reabrissem em julho, 73,7% dos pais e responsáveis se recusariam a enviar filhos. Para 40%, o retorno
deverá ser em 2021.
Senado aprova MP que desobriga escolas e universidades a cumprir mínimo de dias letivos em
2020
Fonte: TV Globo https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/07/23/senado-aprova-mp-que-desobrigaescolas-e-universidades-a-cumprir-minimo-de-dias-letivos-em-2020.ghtml
23 de julho de 2020
Medida foi editada em razão da pandemia da Covid-19 e também reduz, por tempo limitado, a duração
dos cursos de saúde. Carga horária terá de ser cumprida ou compensada em 2021.
O Senado aprovou nesta quinta-feira (23) a medida provisória que desobriga creches, escolas e
instituições de ensino superior a cumprirem, em 2020, o mínimo de dias letivos previsto em lei.
África do Sul fecha escolas novamente por causa do novo coronavírus
Fonte: France Presse https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/07/23/africa-do-sul-fecha-escolasnovamente-por-causa-do-novo-coronavirus.ghtml
23 de julho de 2020
Ano letivo será estendido, afirma presidente sul-africano. País tem quase 6 mil mortes pela doença.
As escolas públicas da África do Sul serão fechadas novamente por um mês, a partir de 27 de julho,
devido a surtos da epidemia de Covid-19, disse o presidente Cyril Ramaphosa nesta quinta-feira (23).
Unicef lança guia para ajudar crianças a manter o aprendizado
Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-07/unicef-lanca-guia-para-ajudarcriancas-manter-o-aprendizado
24 de julho de 2020
Com epidemia, 35 milhões de crianças e jovens ficaram longe das salas.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) lançou hoje (24) o guia Busca Ativa Escolar em
Crises e Emergência, para apoiar estados e municípios na garantia do direito à educação de crianças e
adolescentes durante a pandemia da covid-19.
EUA bloqueiam entrada de estudantes estrangeiros que teriam apenas aulas remotas
Fonte: France Presse https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/07/24/eua-bloqueiam-entrada-deestudantes-estrangeiros-que-teriam-apenas-aulas-remotas.ghtml
24 de julho de 2020
Governo desistiu de mandar embora do país alunos que já estão nos EUA, mas decidiu barrar entrada
daqueles com matrículas novas, segundo anúncio feito nesta sexta-feira (24).
O serviço de imigração e controle de aduanas americano (ICE) informou nesta sexta-feira (24) que
novos estudantes estrangeiros cujas aulas forem exclusivamente remotas não poderão entrar no país,
depois que o governo desistiu de impor uma nova regra, após uma onda de indignação.
Meta para matrículas no ensino superior deverá ser atingida só em 2041, afirma entidade;
pandemia poderá agravar ainda mais o quadro
Fonte: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/07/25/meta-para-matriculas-no-ensino-superiordevera-ser-atingida-so-em-2041-afirma-entidade-pandemia-podera-agravar-ainda-mais-o-quadro.ghtml
25 de julho de 2020
Plano Nacional de Educação prevê que 33% dos brasileiros entre 18 e 24 anos estejam no ensino
superior até 2024. No ritmo que as matrículas estão, percentual deverá ser alcançado 17 anos após o
previsto.
A meta para as matrículas no ensino superior, prevista no Plano Nacional de Educação (PNE), deverá
ser atingida só em 2041 – 17 anos após o previsto, de acordo com uma projeção feita pela Associação
Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (Abmes).
Covid-19: BID apresenta propostas para volta às aulas
Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-07/covid-19-bid-apresenta-propostaspara-volta-aulas-0
26 de julho de 2020
Estudo destaca necessidade de distância mínima entre as cadeiras
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) divulgou documento com propostas de medidas de
prevenção e mitigação da pandemia do novo coronavírus no contexto de locais que estão definindo o
retorno às aulas.
Adiamento do Enem pode atrasar ingresso de 3,5 milhões de participantes no ensino privado,
aponta levantamento
Fonte: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/07/28/adiamento-do-enem-pode-atrasar-ingresso-de35-milhoes-de-participantes-no-ensino-privado-aponta-levantamento.ghtml
28 de julho de 2020
O número se refere a estudantes que se inscreveram no Enem de olho na nota de desempenho para
concorrer a bolsas de estudo. Impacto da pandemia também leva estudantes a adiarem a entrada nas
universidades, previstas para o segundo semestre de 2020.
O adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020 poderá tirar ao menos 3,5 milhões
de estudantes do ensino superior privado, de acordo com um levantamento da Associação Brasileira
das Mantenedoras do Ensino Superior (Abmes), divulgado nesta terça-feira (28).
O número se refere a estudantes que se inscreveram no Enem de olho na nota de desempenho, com
base na edição de 2019. Além de permitir a disputa de vagas em universidades públicas pelo Sistema
de Seleção Unificada (Sisu), o Enem é usada nas instituições particulares como forma de vestibular,
para concessão de bolsas de estudo, ou descontos progressivos nas mensalidades.
MEC publica nova resolução em que suspende pagamento de parcelas do Fies
Fonte: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/07/28/mec-publica-nova-resolucao-em-quesuspende-pagamento-de-parcelas-do-fies.ghtml
28 de julho de 2020
Texto é voltado àqueles que estavam adimplentes até 20 de março, quando foi decretada a pandemia
do novo coronavírus, e à quem estava com parcelas em atraso até aquela data por, no máximo, 180
dias. A suspensão valerá enquanto durar o estado de calamidade pública, e será retomada assim que a
pandemia for contida. A resolução tem validade imediata.
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