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https://youtu.be/sTxzta2-O-w
Novo currículo do ensino médio é homologado em São Paulo
3 de agosto de 2020
Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-08/novo-curriculo-do-ensino-medio-e-homologadoem-sao-paulo

São Paulo é o primeiro estado brasileiro a construir e homologar o novo currículo para o ensino médio,
documento determinado pela lei de reforma do ensino médio, sancionada em 2017. O currículo foi
aprovado dia 29 de julho, por votação unânime, pelo Conselho Estadual da Educação de São Paulo. A
homologação foi anunciada nesta segunda-feira (3) pelo governador João Doria durante entrevista
coletiva.
MEC autoriza aulas a distância em escolas técnicas federais de ensino
4 de agosto de 2020
Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-08/mec-autoriza-aulas-distancia-em-escolastecnicas-federais-de-ensino

O Ministério da Educação autorizou as instituições federais de ensino médio técnico e profissional a
suspenderem as aulas presenciais ou substituí-las por atividades à distância até 31 de dezembro de
2020, em razão da pandemia de covid-19. A portaria de autorização foi publicada hoje (4) no Diário
Oficial da União e entra em vigor amanhã (5).
Pais acreditam que qualidade do ensino caiu na pandemia, diz pesquisa
12 de agosto de 2020
Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-08/pais-acreditam-que-qualidade-do-ensino-caiuna-pandemia-diz-pesquisa

Pesquisa do Instituto DataSenado divulgada nesta quarta-feira (12) aponta que, na percepção de 63%
dos pais ou responsáveis ouvidos, a qualidade do ensino entre os alunos que tiveram aulas remotas,
diminuiu. Para 22%, a qualidade das aulas permaneceu igual e apenas 8% indicam que houve melhora
no ensino com a mudança de formato. Pelo levantamento, 75% dos pais que tiveram filhos em aulas
remotas nos últimos 30 dias preferem que as aulas voltem a ser presenciais quando a pandemia
acabar.
Covid-19 força fechamento de escolas nos EUA, com casos elevados em vários estados
17 de agosto de 2020
Fonte: Reuters https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/08/17/covid-19-forca-fechamento-deescolas-nos-eua-com-casos-elevados-em-varios-estados.ghtml

Quase tão imediata quanto foi a reabertura para os alunos, algumas escolas norte-americanas estão
fechando as portas por conta da Covid-19, no mais recente problema enfrentado pelos Estados Unidos
à medida que o país tenta retomar as atividades, enquanto o número de novos casos por dia continua
alto na maioria dos Estados.
Datafolha: 79% dos brasileiros dizem que reabertura de escolas no país agravará a pandemia
18 de agosto de 2020
Fonte: Folha de São Paulo https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/08/18/datafolha-79percent-dos-brasileirosdizem-que-reabertura-de-escolas-no-pais-agravara-a-pandemia.ghtml

Pesquisa Datafolha publicada no final da noite desta segunda-feira (17) no site do jornal "Folha de S.
Paulo" apontou os seguintes percentuais para a volta ou não às aulas e a reabertura ou não das
escolas no Brasil ainda em meio à pandemia do novo coronavírus.
Ação de Bolsonaro na educação é inconstitucional, diz união de secretários
20 de agosto de 2020
Fonte: https://educacao.uol.com.br/noticias/2020/08/20/vetos-bolsonaro-ministerio-da-educacao-volta-as-aulaspandemia-coronavirus.htm

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vetou ontem ajuda às escolas estaduais e municipais que
precisam se adequar à retomada do ensino presencial. Os vetos na medida provisória que flexibilizou o
ano letivo por conta da pandemia do novo coronavírus são considerados por secretários municipais de
educação um ato de omissão do governo, que abre mão de coordenar a retomada do ensino em todo o
Brasil.
Mais de oito milhões de estudantes não tiveram atividades escolares em julho, segundo IBGE
20 de agosto de 2020
Fonte: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/08/20/mais-de-oito-milhoes-de-estudantes-nao-tiveramatividades-escolares-em-julho-segundo-ibge.ghtml

Mais de oito milhões de alunos que deveriam estar estudando durante a pandemia não tiveram
atividades escolares em julho, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (20) pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).
Mais de 5 milhões de crianças de 0 a 3 anos precisam de creche no Brasil, aponta levantamento
25 de agosto de 2020
Fonte: TV GLOBO https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/08/25/mais-de-5-milhoes-de-criancas-de-0-a-3anos-precisam-de-creche-no-brasil-aponta-levantamento.ghtml

Quase metade de todas as crianças de 0 a 3 anos no Brasil tem necessidade de uma vaga em creche,
segundo o novo Índice de Necessidade de Creche (INC), um indicador criado pela Fundação Maria
Cecília Souto Vidigal e divulgado pela primeira vez nesta terça-feira (25).
Congresso promulga emenda, e Fundeb permanente receberá mais verba da União
26 de agosto de 2020
Fonte: G1 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/08/26/congresso-promulga-emenda-e-fundeb-permanenterecebera-mais-verba-da-uniao.ghtml

O Congresso Nacional promulgou nesta quarta-feira (26) a emenda constitucional que torna
permanente o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e aumenta gradativamente o
repasse de dinheiro da União para o fundo.
Ações para conter abandono e evasão escolar são raras, aponta levantamento em 20 redes
públicas
28 de agosto de 2020
Fonte: Globo.com https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/08/28/acoes-para-conter-abandono-e-evasaoescolar-sao-raras-aponta-levantamento-em-20-redes-publicas.ghtml

As ações para conter o abandono dos estudos e a evasão das escolas públicas ainda são "raras" nas
secretarias de ensino durante a pandemia, aponta um levantamento feito em 20 redes públicas,
divulgado nesta sexta-feira (28).
MEC nomeia ex-FNDE para diretoria de apoio às redes na educação básica
28 de agosto de 2020
Fonte: G1 https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/08/28/mec-nomeia-ex-fnde-para-diretoria-de-apoio-asredes-na-educacao-basica.ghtml

O Ministério da Educação (MEC) colocou Karine Silva dos Santos, ex-presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), para comandar a Diretoria de Articulação e Apoio às Redes de
Educação Básica. A nomeação está no "Diário Oficial da União" desta sexta-feira (28).
Milton Ribeiro diz que MEC vai abrir 140 mil vagas remanescentes do Fies e Prouni em setembro
Programas garantem acesso ao ensino superior em universidades privadas.
28 de agosto de 2020
Fonte: TV GLOBO https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/08/28/milton-ribeiro-diz-que-mec-vai-abrir-140-milvagas-remanescentes-do-fies-e-prouni-em-setembro.ghtml

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou que o MEC abrirá em setembro 140 mil vagas
remanescentes de programas de acesso ao ensino superior. Serão 90 mil vagas no Programa
Universidade para Todos (Prouni) e 50 mil no Financiamento Estudantil (Fies).
Itália reabre escolas amanhã com regras contra covid-19
31 de agosto de 2020
Fonte: ANSA https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2020/08/31/italia-reabre-escolas-nesta-terca-feiracom-regras-anti-covid.htm

Antecipação da reabertura foi determinada para que todas as instituições se organizem para atender as
novas diretrizes. O governo italiano reabre todas as escolas do país para iniciar o calendário do ano
letivo 2020/21, com uma série de medidas para evitar a propagação do novo coronavírus (Sars-CoV-2).
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