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Conselho Nacional de Educação permitirá atividades remotas em escolas e universidades por prazo 
indefinido, diz relatora 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/12/09/conselho-nacional-de-educacao-permitira-atividades-remotas-
em-escolas-e-universidades-por-prazo-indefinido-diz-relatora.ghtml 

 
Escolas particulares descartam descontos caso ensino continue virtual 

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/12/15/interna_gerais,1220520/escolas-particulares-descartam-
descontos-caso-ensino-continue-virtual.shtml 

 
Lei estadual que reduz mensalidade de instituições de ensino é inconstitucional 

https://www.conjur.com.br/2020-dez-20/leis-estaduais-reduzem-mensalidades-sao-inconstitucionais 
 

O desconto de até 30% do valor das mensalidades de instituições de ensino determinado por lei 
estadual desde maio deste ano por causa da pandemia deverá ser cobrado pelas escolas após o 

Supremo Tribunal Federal (STF) julgar a medida inconstitucional na última sexta-feira (18). 
https://www.instagram.com/p/CJCcVbZJQ4W/?igshid=7kwrs6pw1h9x 

 
Toffoli suspende decreto da nova política de educação para alunos com deficiência 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/12/01/toffoli-suspende-decreto-do-mec-com-nova-politica-de-educacao-
para-alunos-com-deficiencia.ghtml 

 
MPMG inicia vistoria em escolas municipais e estaduais para verificar condições para eventual retorno 

do ensino presencial 
https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/mpmg-inicia-vistoria-em-escolas-municipais-e-estaduais-para-

verificar-condicoes-para-eventual-retorno-do-ensino-presencial.htm 

 
Fechar escola contra a Covid-19 faz do Brasil exceção global 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/12/maioria-dos-paises-mantem-escolas-abertas-mesmo-com-
nova-alta-de-casos.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa 

 
Escolha de reitores de universidades federais deve seguir lista tríplice, decide Fachin 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/12/10/escolha-de-reitores-de-universidades-federais-deve-seguir-lista-
triplice-decide-fachin.ghtml 

 
Alemanha fecha comércio e escolas até 10 de janeiro para frear casos de Covid-19 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/12/13/alemanha-estuda-fechar-comercio-ate-10-de-
janeiro-para-frear-casos-de-covid-19.ghtml 

 
Estudantes não poderão usar nota do Enem 2020 no Prouni e no Fies 

https://educacao.uol.com.br/noticias/agencia-estado/2020/12/11/estudantes-nao-poderao-usar-nota-do-enem-
2020-no-prouni-e-no-fies.htm 

 
Exclusivo: Rematrículas em escolas privadas caem 30%, diz pesquisa 

https://www.cnnbrasil.com.br/amp/nacional/2020/12/10/exclusivo-rematriculas-em-escolas-privadas-caem-30-diz-
pesquisa?__twitter_impression=true 
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'Há formas de cobrar anuidade nas universidades públicas que melhoram o acesso dos mais pobres', 
diz especialista 

https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/ha-formas-de-cobrar-anuidade-nas-universidades-publicas-que-
melhoram-acesso-dos-mais-pobres-diz-especialista-

24789988?utm_source=aplicativoOGlobo&utm_medium=aplicativo&utm_campaign=compartilhar 

 
Indefinição sobre próximo ano letivo deve prorrogar ensino remoto 

https://www.otempo.com.br/cidades/indefinicao-sobre-proximo-ano-letivo-deve-prorrogar-ensino-remoto-
1.2422322?utm_source=whatsapp 

 
Pais e médicos se mobilizam para retorno das aulas presenciais 

https://globoplay.globo.com/v/9081671/ 
 

Fiocruz cria pesquisa virtual sobre o retorno escolar 
https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-cria-pesquisa-virtual-sobre-o-retorno-escolar 

 
Projeto de Lei que torna educação atividade essencial na pandemia é protocolado na ALMG 

https://www.itatiaia.com.br/noticia/projeto-de-lei-que-torna-educacao-atividade-essencial-na-pandemia-e-
protocolado-na-almg 
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