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Principais acontecimentos da educação em outubro de 2021 
 

Flexibilização do uso de máscaras em ambientes abertos é aprovada em diversas cidades brasileiras 
mas liberação nas escolas inglesas refletiu em aumento do número de casos da COVID 

 
Ministério da Educação terá retorno gradual às atividades presenciais 

 
Dia Mundial do Professor é celebrado e UNESCO e seus parceiros incentivam que os docentes estejam 

no centro da recuperação da educação 
 

Núcleos de Inovação Tecnológica são lançados em universidades 
 

Educadores alertam para aumento de evasão escolar durante a pandemia, chegando a ser superior a 
cinco milhões de estudantes 

 
Educação e interiorização serão favorecidas com a chegada do 5G, afirmam debatedores em audiência 

pública da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal 
 

Novas diretrizes curriculares para os cursos de administração são publicadas pelo Conselho Nacional 
de Educação 

 
Inep apresenta resultados e perspectivas das avaliações no ensino superior 

 
Projeto-piloto de avaliação multidisciplinar é anunciado pelo INEP e trará reflexo para as instituições de 

ensino superior 
 

23º Fórum do Ensino Superior reúne educadores em forma híbrida 
Ministério da Educação incentiva inovação das pedagogias e licenciaturas 

 
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprova proposta que determina que escolas 

protejam saúde vocal de professores 
 

Os senadores aprovaram a inclusão dos temas do empreendedorismo e da inovação nos currículos da 
educação básica e superior 

 
Retorno do ensino de espanhol obrigatório é aprovado em Comissão de Educação da Câmara dos 

Deputados 
 

Comissão de Terminologia do Mercosul realiza encontro para alinhamento de termos usados nos 
documentos de estudantes dos países membros 

 
UNESCO lança curso eletrônico sobre incorporação do patrimônio documental no ensino 

 
Conferência Global de Ministros da Educação é realizado pela UNESCO e propõe rumo a um plano de 

ação compartilhado para combater o discurso de ódio 
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