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MEC terá plataforma para ajudar planejamento da volta às aulas 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-03/mec-tera-plataforma-para-ajudar-planejamento-da-

volta-aulas 

 
Deputados aprovam educação como serviço essencial e permitem volta às aulas 

https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/deputados-aprovam-educacao-como-servico-essencial-e-permitem-
volta-as-aulas/ 

 
Grupo Educação Metodista se prepara para pedir recuperação judicial 

https://www.msn.com/pt-br/noticias/educacao/grupo-educa%c3%a7%c3%a3o-metodista-se-prepara-para-pedir-
recupera%c3%a7%c3%a3o-judicial/ar-BB1fvje4?ocid=msedgntp 

 
Fiocruz diz: 'reabertura de escolas deve ser repensada' 

https://www.cpp.org.br/informacao/noticias/item/16225-reabrir-escolas-sem-vacinar-alunos-e-professores-e-
contrassenso 

 
Câmara aprova urgência para tramitação de projeto que proíbe suspensão de aula presencial 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/04/13/camara-aprova-urgencia-para-tramitacao-de-projeto-que-proibe-
suspensao-de-aula-presencial.ghtml 

 

Milton Ribeiro faz nova mudança e demite presidente da Capes 
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2021/04/milton-ribeiro-faz-nova-mudanca-e-demite-presidente-da-

capes.shtml 

 
Pediatra fala sobre a importância da volta às aulas presenciais 

https://www.revistaencontro.com.br/canal/revista/2021/04/pediatra-fala-sobre-a-importancia-da-volta-as-aulas-
presenciais.html 

 
Unicef: Fechamento de escolas na pandemia fez Brasil regredir duas décadas 

https://educacao.uol.com.br/noticias/2021/04/05/fechamento-de-escolas-pandemia-fez-brasil-regredir-duas-
decadas-diz-unicef.htm?cmpid=copiaecola&cmpid=copiaecola 

 
Em debate na Câmara, Damares e Ribeiro defendem ‘homeschooling’ 

https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/04/05/em-debate-na-camara-damares-e-ribeiro-defendem-
homeschooling.ghtml 

 
Governo de SP lança site para cadastro obrigatório de profissionais de escolas que serão vacinados 

contra Covid-19 a partir de 12 de abril 
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/04/01/governo-de-sp-lanca-site-para-cadastro-obrigatorio-de-

profissionais-de-escolas-que-serao-vacinados-contra-covid-19-a-partir-de-12-de-abril.ghtml 

 
Izabel Lima Pessoa, secretária de Educação Básica, pede demissão do MEC 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/03/29/izabel-lima-pessoa-secretaria-de-educacao-basica-pede-
demissao-do-mec.ghtml 
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Brasileiro está lendo mais na pandemia, diz Sindicato dos Editores 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-04/brasileiro-esta-lendo-mais-na-pandemia-diz-sindicato-

dos-
editores#:~:text=Embora%20o%20brasileiro%20esteja%20lendo,h%C3%A1bito%20de%20leitura%20(52%25). 

 
Inep propõe avaliar cursos superiores remotamente 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-04/inep-propoe-avaliar-cursos-superiores-
remotamente#:~:text=O%20Instituto%20Nacional%20de%20Estudos,passar%C3%A3o%20a%20ser%20examina
dos%20remotamente.&text=O%20in%C3%ADcio%20da%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20virtual,o%20dia%2026

%20de%20abril 

 
Manter alunos é o maior desafio do ensino superior 

https://www.otempo.com.br/cidades/manter-alunos-e-o-maior-desafio-do-ensino-superior-1.2474838 

 
Ensino superior tem 2,22% de instituições com nota máxima em avaliação do MEC 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/04/23/ensino-superior-tem-222percent-de-instituicoes-com-nota-
maxima-em-avaliacao-do-mec-a-maioria-e-universidade-publica.ghtml 

 
8 lições após um ano de ensino remoto na pandemia 

https://educacao.uol.com.br/noticias/bbc/2021/04/24/8-licoes-apos-um-ano-de-ensino-remoto-na-pandemia.htm 

 
São Paulo cria limites para o ensino domiciliar no estado 

https://educacao.uol.com.br/noticias/agencia-estado/2021/04/22/sao-paulo-cria-limites-para-o-ensino-domiciliar-no-
estado.htm 

 
Pais protestam em frente à casa de juíza por volta às aulas. 

https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/ensino/pais-protestam-em-frente-%C3%A0-casa-de-
ju%C3%ADza-por-volta-%C3%A0s-aulas-1.609130 

 
Ensino domiciliar pronto para o plenário 

https://www.correiodopovo.com.br/colunistas/taline-oppitz/ensino-domiciliar-pronto-para-o-plen%C3%A1rio-
1.606073 

 

Como alunos e faculdades se adaptaram ao ensino a distância 
https://tecnoblog.net/430313/como-alunos-e-faculdades-se-adaptaram-ao-ensino-a-distancia/ 

 
Matrículas em ensino online aumentam 70% e  Interesse por cursos remotos elevou 45% no Brasil 
https://onevoxpress.com/brasil/2021/04/21/matriculas-em-ensino-online-aumentam-70-interesse-por-cursos-

remotos-elevou-45-no-brasil-revela-pesquisa/ 

 
Mensalidade mais baixa motiva busca por ensino a distância em universidades particulares, diz 

pesquisa 
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/04/08/mensalidade-mais-baixa-motiva-busca-por-ensino-a-distancia-

em-universidades-particulares-diz-pesquisa.ghtml 

 
Universidades da Nova Zelândia promovem aulas para alunos da América Latina 

https://www.correiobraziliense.com.br/euestudante/ensino-superior/2021/04/4919126-universidades-da-nova-
zelandia-promovem-aulas-para-alunos-da-al.html 

 

ONU cria plataforma educativa digital para alunos palestinos 
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2021/04/19/interna_internacional,1258468/onu-cria-plataforma-

educativa-digital-para-alunos-palestinos.shtml 
 

Associação Internacional de Universidades investiga impacto da pandemia na educação superior 
https://www.medicina.ufmg.br/associacao-internacional-de-universidades-investiga-impacto-da-pandemia-na-

educacao-superior/ 

 
Estudantes do High School ingressam em universidades do exterior 

https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/especial-publicitario/colegio-maxi/apaixonados-por-
educacao/noticia/2021/04/19/estudantes-do-high-school-ingressam-em-universidades-do-exterior.ghtml 

 
Primeira turma com currículo do novo ensino médio se forma 
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https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/educacao/audio/2021-04/primeira-turma-com-curriculo-do-
novo-ensino-medio-se-forma 

 

Universidade de Coimbra arranca com testagem massiva e regime de ensino híbrido 
https://www.rtp.pt/noticias/pais/universidade-de-coimbra-arranca-com-testagem-massiva-e-regime-de-ensino-

hibrido_v1313314 

 
Busca por cursos EAD com foco em menor preço aumenta 95% nos últimos 10 meses, aponta pesquisa 

https://querobolsa.com.br/revista/busca-por-cursos-ead-com-foco-em-menor-preco-aumenta-95-nos-ultimos-10-
meses-aponta-

pesquisa#:~:text=Segundo%20a%20pesquisa%2C%20a%20busca,95%25%20nos%20%C3%BAltimos%2010%20
meses.&text=Ainda%20em%20rela%C3%A7%C3%A3o%20ao%20financeiro,do%20Aux%C3%ADlio%20Emergen

cial%20do%20governo. 

 
Gastos com educação crescem 50% depois das escolas se adaptarem à nova realidade de ensino 

https://valorinveste.globo.com/objetivo/gastar-bem/noticia/2021/04/08/gastos-com-educacao-crescem-50percent-
depois-das-escolas-se-adaptarem-a-nova-realidade-de-ensino.ghtml 

 
Painel do MEC vai monitorar retorno às aulas no ensino básico 

https://brasil61.com/noticias/painel-do-mec-vai-monitorar-retorno-as-aulas-no-ensino-basico-bras214411 

 
São Bernardo é premiada por projetos de ensino remoto na Educação Infantil 

https://www.abcdoabc.com.br/sao-bernardo/noticia/sao-bernardo-premiada-por-projetos-ensino-remoto-

educacao-infantil-121324 
 

Desafios da educação pública na pandemia passam por aprimorar o ensino remoto 
https://gauchazh.clicrbs.com.br/educacao-e-emprego/noticia/2021/03/desafios-da-educacao-publica-na-pandemia-

passam-por-aprimorar-o-ensino-remoto-ckmxwqz9p008j016uksglnnju.html 
 

Projeto inclui financiamento de cursos profissionais e tecnológicos no Fies 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/03/31/projeto-inclui-financiamento-de-cursos-profissionais-e-

tecnologicos-no-fies 
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