
Clipping da Educação 
 

Publicação do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação 
 

ISSN 1413-2648 

 
Ano 32 - n° 1090 - junho de 2021 

 
https://youtu.be/r6DBl5sCYSI  

 
UNICEF lança novas estratégias para apoiar a educação infantil na pandemia 

https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/unicef-lanca-novas-estrategias-para-apoiar-educacao-
infantil-na-pandemia 

 
Alunos de escolas públicas poderão ter aulas de educação financeira 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/educacao/audio/2021-05/alunos-de-escolas-publicas-
poderao-ter-aulas-de-educacao-financeira 

 
Sem regulamentação, educação domiciliar é defendida em cartilha do MEC 

https://educacao.uol.com.br/noticias/2021/06/01/mec-cartilha-educacao-domiciliar.htm?cmpid=copiaecola 

 
Comissão de Constituição e Justiça adia votação sobre homeschooling 

https://www.correiobraziliense.com.br/euestudante/educacao-basica/2021/06/4928312-comissao-de-constituicao-
e-justica-adia-votacao-sobre-homeschooling.html 

 
Ensino chinês chega ao Brasil com mandarim, inglês e até 10h de aulas 

https://noticias.r7.com/educacao/ensino-chines-chega-ao-brasil-com-mandarim-ingles-e-ate-10h-de-aulas-
01062021 

 
STF invalida lei do PA que obriga escolas a dar desconto durante epidemia 

https://www.conjur.com.br/2021-jun-04/stf-invalida-lei-obriga-escolas-dar-desconto-durante-epidemia 

 
Governo japonês oferece bolsas de estudos para brasileiros 

https://www.correiobraziliense.com.br/euestudante/ultimas-noticias/2021/06/4928379-governo-japones-oferece-
bolsas-de-estudo-para-brasileiros.html 

 
Professor que criou holografia para ajudar no ensino desenvolve projeção em tamanho real na sala de 

aula 
https://g1.globo.com/sp/itapetininga-regiao/noticia/2021/06/06/professor-que-criou-holografia-para-ajudar-no-

ensino-desenvolve-projecao-em-tamanho-real-na-sala-de-aula.ghtml 
 

Ensino faz venda de tablets crescer 52% 
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/06/07/ensino-faz-venda-de-tablets-crescer-52.ghtml 

 
Universidades federais prorrogam o ensino remoto por causa da pandemia 

https://atarde.uol.com.br/coronavirus/noticias/2171200-universidades-federais-prorrogam-o-ensino-remoto-por-
causa-da-pandemia 

 
Ministro da Economia propõe “voucher” para ensino superior 

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/breves/ministro-da-economia-propoe-voucher-para-ensino-
superior/ 

 
Aumenta a procura de brasileiros que desejam fazer mestrado e doutorado internacional a distância 

https://istoe.com.br/aumenta-a-procura-de-brasileiros-que-desejam-fazer-mestrado-e-doutorado-internacional-a-
distancia/ 

 
Governo uruguaio anuncia volta de aulas presenciais 

https://noticias.r7.com/internacional/governo-uruguaio-anuncia-volta-de-aulas-presenciais-02062021  
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MEC lança plataforma para auxiliar educação e pesquisa no Brasil 
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2021/06/mec-lanca-plataforma-para-auxiliar-educacao-e-

pesquisa-no-brasil 
 

O que deve mudar na escola brasileira com a regulamentação da educação híbrida pelo CNE 
https://jovempan.com.br/opiniao-jovem-pan/comentaristas/renato-casagrande/como-fica-a-educacao-brasileira-

com-a-regulamentacao-do-ensino-hibrido-pelo-cne.html 
 

Educação brasileira está em último lugar em ranking de competitividade. 
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/06/17/educacao-brasileira-esta-em-ultimo-lugar-em-ranking-de-

competitividade 
 

Disciplina e rigor: conheça o sistema de ensino chinês 
https://noticias.r7.com/educacao/disciplina-e-rigor-conheca-o-sistema-de-ensino-chines-19062021 

 
Refugiados no Brasil veem futuro por meio de educação, saúde e esporte 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2021-06/refugiados-no-brasil-veem-futuro-atraves-de-
educacao-saude-e-esporte 

 
USP cai em ranking internacional de universidades, mas Brasil aumenta participação em lista 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/06/08/usp-cai-em-ranking-internacional-de-universidades-mas-brasil-
aumenta-participacao-em-lista.ghtml 

 
Número de candidaturas de estudantes internacionais ao Ensino Superior é o mais alto de sempre 
https://expresso.pt/sociedade/2021-06-21-Numero-de-candidaturas-de-estudantes-internacionais-ao-Ensino-

Superior-e-o-mais-alto-de-sempre-b4387872 

 
Investimento na Educação 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/900-dias/investimento-pesado-na-educacao 

 
Decreto oficializa ampliação das aulas presenciais em BH; educação infantil pode ser integral 

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2021/06/19/decreto-oficializa-ampliacao-das-aulas-presenciais-em-
bh.ghtml 

 
Superdotados enfrentam 'jornada' por direito à educação adequada nas escolas 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/06/15/superdotados-enfrentam-jornada-por-direito-a-educacao-
adequada-nas-escolas.ghtml 

 
Estados apresentam falhas nos protocolos para volta às aulas, aponta pesquisa 

https://g1.globo.com/educacao/volta-as-aulas/noticia/2021/06/22/estados-apresentam-falhas-nos-protocolos-para-
volta-as-aulas-aponta-pesquisa.ghtml 

 
Em tempos de ensino remoto, estudantes assistem aos vídeos dos professores na velocidade 2x para 

encurtar aula 
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/06/17/em-tempos-de-ensino-remoto-estudantes-assistem-aos-videos-

dos-professores-na-velocidade-2x-para-encurtar-aula.ghtml 

 
MEC nomeia novos integrantes do Conselho Superior da Capes 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/06/21/mec-nomeia-novos-integrantes-do-conselho-superior-da-
capes.ghtml 

 
Mais de 400 entidades de educação assinam manifesto contra ensino domiciliar 

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/06/17/mais-de-400-entidades-de-educacao-assinam-manifesto-contra-
ensino-domiciliar 

 
Leitura pode reduzir a pena na prisão, mas ainda há desafios 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-06/leitura-pode-reduzir-pena-na-prisao-mas-ainda-ha-
desafios 

 
MEC cria grupo de trabalho para atualização do Enem e do Encceja 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-06/mec-cria-grupo-de-trabalho-para-atualizacao-do-enem-
e-do-encceja  
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Parceria entre Education New Zealand e FutureLearn oferece cursos on-line; sustentabilidade é tema de 
destaque 

https://atarde.uol.com.br/economia/pr-newswire/noticias/2173233-parceria-entre-education-new-zealand-e-
futurelearn-oferece-cursos-online-sustentabilidade-e-tema-de-destaque 

 
Escola da Inspira Rede de Educadores leva 16 medalhas na Olimpíada Internacional de Matemática da 

Tailândia 
https://www.segs.com.br/educacao/296042-escola-da-inspira-rede-de-educadores-leva-16-medalhas-na-

olimpiada-internacional-de-matematica-da-tailandia 

 
Livros didáticos: após meses 'no escuro', editoras dizem que MEC vai esclarecer como selecionará 

obras usadas na escola pública 
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/06/23/livros-didaticos-apos-meses-no-escuro-editoras-dizem-que-mec-

vai-esclarecer-como-sera-selecao-de-obras-para-escola-publica.ghtml 
 

Google Meet anuncia streaming no YouTube e mais opções para educação 
https://www.techtudo.com.br/noticias/2021/06/google-meet-anuncia-streaming-no-youtube-e-mais-opcoes-para-

educacao.ghtml 
 

Ministério da Educação lança cursos para atualização de educadores 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/educacao/audio/2021-06/ministerio-da-educacao-lanca-

cursos-para-atualizacao-de-educadores 
 

Ministro da Ciência defende que Europa tem de "atrair" estudantes do mundo 
https://observador.pt/2021/06/23/ministro-da-ciencia-defende-que-europa-tem-que-atrair-estudantes-do-mundo/ 

 
Universidade do Paraguai é a primeira a aceitar BTC e ETH na América Latina 

https://br.financas.yahoo.com/noticias/universidade-paraguai-%C3%A9-primeira-aceitar-143538542.html 
 

37 Deputados Estaduais Aderem à Lei que institui ensino domiciliar no PR 
https://ricmais.com.br/noticias/educacao/37-deputados-estaduais-aderem-a-lei-que-institui-ensino-domiciliar-no-pr/ 

 
Pais reclamam do ensino remoto da rede municipal do Rio; aulas mal duram 15 minutos 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/06/24/pais-reclamam-do-ensino-remoto-da-rede-municipal-do-
rio-aulas-mal-duram-15-minutos.ghtml 

 
Pandemia faz 40% dos Alunos do Ensino Básico Pensarem em Desistir 

https://doutorjairo.uol.com.br/leia/pandemia-faz-40-dos-alunos-do-ensino-basico-pensar-em-
desistir/?utm_source=Feed%20UOL&amp;utm_medium=site&amp;xid=1800 

 
Google prepara novidades para fortalecer ensino remoto durante a pandemia 

https://canaltech.com.br/apps/google-prepara-novidades-para-fortalecer-ensino-remoto-durante-a-pandemia-
187936/ 

 
Brasil regride em meta para acabar com o analfabetismo e não alcança objetivo de investir mais na 

educação, diz relatório 
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/06/24/brasil-regride-em-meta-para-acabar-com-o-analfabetismo-e-

nao-alcanca-objetivo-de-investir-mais-na-educacao-diz-relatorio.ghtml 

 
Superdotado consegue na Justiça direito de se matricular em universidade antes de terminar o ensino 

médio 
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/06/26/superdotado-consegue-na-justica-direito-de-se-matricular-em-

universidade-antes-de-terminar-o-ensino-medio.ghtml 
 

MEC agora faz parte da maior rede sem fio de educação e pesquisa do mundo 
http://www.aquiacontece.com.br/noticia/brasil-mundo/26/06/2021/mec-agora-faz-parte-da-maior-rede-sem-fio-de-

educacao-e-pesquisa-do-mundo/164889 
 

MEC divulga escolas que receberão apoio do Programa Brasil na Escola 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-06/mec-divulga-escolas-que-receberao-apoio-do-

programa-brasil-na-escola 
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https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/06/24/pais-reclamam-do-ensino-remoto-da-rede-municipal-do-rio-aulas-mal-duram-15-minutos.ghtml
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https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/06/24/brasil-regride-em-meta-para-acabar-com-o-analfabetismo-e-nao-alcanca-objetivo-de-investir-mais-na-educacao-diz-relatorio.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/06/24/brasil-regride-em-meta-para-acabar-com-o-analfabetismo-e-nao-alcanca-objetivo-de-investir-mais-na-educacao-diz-relatorio.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/06/26/superdotado-consegue-na-justica-direito-de-se-matricular-em-universidade-antes-de-terminar-o-ensino-medio.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/06/26/superdotado-consegue-na-justica-direito-de-se-matricular-em-universidade-antes-de-terminar-o-ensino-medio.ghtml
http://www.aquiacontece.com.br/noticia/brasil-mundo/26/06/2021/mec-agora-faz-parte-da-maior-rede-sem-fio-de-educacao-e-pesquisa-do-mundo/164889
http://www.aquiacontece.com.br/noticia/brasil-mundo/26/06/2021/mec-agora-faz-parte-da-maior-rede-sem-fio-de-educacao-e-pesquisa-do-mundo/164889
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-06/mec-divulga-escolas-que-receberao-apoio-do-programa-brasil-na-escola
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-06/mec-divulga-escolas-que-receberao-apoio-do-programa-brasil-na-escola


TJ-PR decide que lei municipal autorizando 'homeschooling' é inconstitucional, em Cascavel 
https://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/2021/06/23/tj-pr-decide-que-lei-municipal-autorizando-

homeschooling-e-inconstitucional-em-cascavel.ghtml 

 
Estudantes criam aplicativo durante curso do novo ensino médio 

https://noticias.r7.com/educacao/estudantes-criam-aplicativo-durante-curso-do-novo-ensino-medio-27062021 

 
Vacinação aumenta intenção de entrada no ensino superior privado 

https://www.metropoles.com/brasil/vacinacao-aumenta-intencao-de-entrada-no-ensino-superior-privado 

 
Jovem que estudou em casa sem energia elétrica na BA e tirou 980 na redação do Enem passa em 

medicina na UFRB 
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/06/29/jovem-que-estudou-em-casa-sem-energia-eletrica-na-ba-e-tirou-

980-na-redacao-do-enem-passa-em-medicina-na-ufrb.ghtml 

 
Recife investe em programa de ensino híbrido com distribuição de tablets e internet gratuita 

https://www.folhape.com.br/noticias/recife-investe-em-programa-de-ensino-hibrido-com-distribuicao-de/188661/ 
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