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Principais acontecimentos da educação em setembro de 2020 
 
Reabertura das escolas é defendida pela UNICEF, UNESCO e Opas/OMS e amparada por 
decisões da Justiça em várias cidades. 
 
Escolas de várias cidades definem o retorno às aulas presenciais. 
 
Experiências Internacionais no retorno às aulas presenciais pós Covid é tema de seminário 
virtual na Câmara dos Deputados. 
 
Ministérios da Educação e da Economia firmam parceria para retomada pós-pandemia. 
 
CNE libera parecer dilatando em um ano o prazo para implantação de novas Diretrizes 
Curriculares Nacionais. 
 
Ministro da Educação debate com parlamentares aspectos da volta às aulas. 
 
Aumenta o número de instituições de ensino superior credenciadas para educação a distância. 
 
Senado Federal aprova auxílio a escolas privadas da educação básica. 
 
CAPES vem desenvolvendo mecanismos para a implantação de programas de pós-graduação 
stricto sensu através de educação a distância. 
 
Ensino médio registra crescimento histórico no Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica. 
 
Política Nacional de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da 
Vida é lançado pelo Governo Federal. 
 
Prazos para fins de aprovação tácita dos atos públicos de liberação de competência do Ministro 
de Estado da Educação são fixados por portarias. 
 
UNESCO incentiva parceiras com governos, instituições acadêmicas, fundações e 
organizações da sociedade civis. 
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