Instituições poderão ofertar
aulas a distância por causa
do Coronavírus
Portaria do MEC é medida de caráter emergencial
O Ministério da Educação (MEC) pretende divulgar uma portaria
que autoriza a substituição, por 30 dias prorrogáveis, de
aulas presenciais pela modalidade a distância, que deverá
valer enquanto durar a situação de emergência de saúde
pública.
A decisão partiu após reunião do Comitê Operativo de
Emergência (COE), na segunda-feira (16). O COE vai monitorar o
repasse de recursos para as escolas de educação básica
reforçarem medidas de prevenção contra o coronavírus.
Segundo o ministério, nos próximos dias, o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) vai liberar R$450 milhões
destinados às escolas públicas. “A medida é importante para
auxiliar as instituições na compra de álcool em gel, sabonete
líquido, toalhas de papel e outros produtos de higiene, por
exemplo”, esclarece a nota.
Também está em fase de desenvolvimento uma plataforma de
monitoramento do coronavírus nas instituições de ensino. Por
meio dela, o MEC vai acompanhar a situação nas unidades de
educação básica, profissional, cursos técnicos, de graduação e
pós-graduação.
*Com informações do portal MEC
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Coronavírus: escolas adotam
medidas de prevenção
Algumas instituições suspenderam as aulas para evitar a
exposição dos estudantes ao Covid-19
Algumas ações preventivas começaram a ser adotadas para
combater ou minimizar os efeitos do Covid-19. Em virtude do
rápido contágio, o Ministério da Educação (MEC), em parceria
com estados e municípios brasileiros, visa adotar estratégias
de combate ao coronavírus no setor educacional.
Com isso, unidades escolares da rede privada de ensino de
vários estados tomam medidas próprias para que os alunos não
fiquem em situação vulnerável. É o caso do Colégio Apoio,
localizado na região metropolitana de Salvador, na capital
baiana, que optou pelo cancelamento das aulas.
Antes mesmo da suspensão, a unidade de ensino já havia adotado

medidas para proteger os alunos. “O colégio disponibilizou
álcool em gel em pontos estratégicos, intensificou o asseio
dos locais onde os alunos passam, como corrimões, portas e
banheiros e distribuiu panfletos informativos”, explicou André
Sacramento, pai de Beatriz, 14 anos, estudante do 9º ano do
ensino fundamental.
Na unidade, a rotina segue apenas para os alunos do 3º ano,
por causa dos vestibulares e a preparação para os exames
anuais, como o Enem. Porém, com medo da pandemia, “somente
cerca de 50% da turma tem comparecido”, afirma André.
Parceira do Educa Mais Brasil, a Escola Castelo do Saber,
destinada a educação infantil, do berçário ao jardim II,
localizada em São Paulo, mantém as atividades durante esta
semana, mas o funcionamento será suspenso a partir da próxima
segunda, 23 de março.
Priscila Mendes, professora que atua na instituição, falou
sobre os principais métodos adotados até o momento para
proteger as crianças atendidas. “Eles são pequenos, então
precisamos adotar todos os cuidados possíveis e com cautela.
Trabalhamos, nesse momento, com palestras, a higiene das mãos
deles e também com o álcool em gel”, explica.
A prevenção ao Covid-19 inclui cuidados simples, porém
eficazes, que podem ser tomados pela população em geral. Além
disso, é importante manter-se informado sobre os estágios da
doença e sua evolução.
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Professores podem ter aumento
no piso salarial de 13%
O piso salarial dos professores do magistério é atualizado
anualmente
Se o Congresso Nacional manter o relatório atual para
prorrogação do Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica (Fundeb), o piso do magistério pode subir
13% ao ano, segundo o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto
Almeida. O Ministério da Educação (MEC) utiliza o crescimento
do valor anual mínimo por aluno como base para o reajuste do
piso dos professores.
Porém, o aumento preocupa o secretário, que alega que “isso
pode ser um problema, sobretudo para Estados que já estão com
dificuldades financeiras”. Prefeitos e governadores já haviam
solicitado, no ano passado, o adiamento da publicação da
portaria com a previsão dos recursos do Fundeb para 2020, pois
seria uma forma de impedir os efeitos da portaria que obriga

os governos regionais a aplicar o reajuste.
Tal variação significaria um aumento real próximo de 10% ao
ano. “O que me aflige um pouco é o ritmo do crescimento (do
gasto com educação)”, declarou o secretário do Tesouro
Nacional.
O piso salarial dos professores da educação básica pública, em
início de carreira, foi reajustado em 12,84% para 2020,
passando de R$ 2.557,74 para R$ 2.886,24.
O piso salarial dos professores do magistério é atualizado,
anualmente, no mês de janeiro. A regra está em vigor desde
2009, ano em que o valor de R$ 950 foi o início do reajuste
anual.
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Censo Escolar aponta que
mulheres lideram gestão da
educação básica no país
Mais de 80% dos gestores são do sexo feminino
De acordo com a última pesquisa do Censo Escolar 2019, foi
destacado que a educação básica no Brasil, é gerida,
predominantemente, por mulheres. Nas mais de 180 mil unidades
educacionais do país, mais de 80% dos gestores são do sexo
feminino.
A maior pesquisa estatística educacional brasileira, realizada
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep), apresentou, nesta edição, os primeiros
registros sobre o sexo de quem está à frente do comando das
instituições. A pesquisa realizada pelo Censo Escolar permite
traçar um perfil detalhado de todos os 48 milhões de
estudantes da educação pública e privada do país, além dos 2,2
milhões de professores regulamentados na carreira.
Protagonistas nas ações desenvolvidas pelo censo da educação,
as mulheres exercem atividades estratégicas no Órgão. A
coordenadora-geral do Censo Escolar, Célia Gedeon, que atua no
cargo desde 2005, acompanha o desenvolvimento da pesquisa
desde o início da década de 80. Naquele ano, em 1983, Célia
começou a fazer parte do quadro de digitadoras do Ministério
da Educação (MEC). Entretanto, sua proatividade a fez evoluir
na carreira.
A dedicação ao trabalho e todo conhecimento adquirido ao longo
da jornada fizeram com que a servidora pública fosse
acumulando mais responsabilidade no Órgão até assumir a

coordenação-geral da pesquisa, um trabalho que exige “enorme
responsabilidade e compromisso com todas as atividades que
envolvem a logística do censo”, explica Gedeon.
Sobre o Censo Escolar
O Censo Escolar da Educação Básica é uma pesquisa anual, feita
com base nos documentos administrativos das escolas e redes de
ensino, e tem por referência a última quarta‐feira do mês de
maio. Participam todas as escolas públicas e privadas do País,
incluindo as diferentes etapas e modalidades da educação
básica: regular, especial, profissional e educação de jovens e
adultos (EJA).
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Curso EAD para professores é
ofertado em parceria com a
Capes
Inscrição também é feita on-line; confira
Entre os dias 24 a 27 de março, o portal Britannica Escola vai
oferecer cursos gratuitos para os professores da educação
básica. As aulas serão divididas em três temáticas: Utilizando
a Linguagem digital na sala de aula; Uso de Conteúdo digital
na sala de aula; e Aluno pesquisador no ensino fundamental.
Os profissionais interessados devem fazer a inscrição no
portal Britannica Escola. Serão cinco turmas nos horários
vespertino e matutino. No site, os profissionais poderão ter
acesso a todo material de aprendizado, bem como às ferramentas
de ensino, além de contar com os recursos multimídia, artigos,
biografias, notícias e muitos outros recursos de estudo.
Uma vantagem do curso é que o portal onde as aulas serão
ofertadas é todo em português. A formação é oferecida pelo
portal, em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes) e apoio do Ministério da
Educação (MEC). No site da Capes é possível obter mais
informações sobre os cursos.
Para os docentes que querem se especializar, também é possível
recorrer ao Educa Mais Brasil, que oferta uma variedade de
cursos para especialização. Acesso o site aqui e veja as
opções disponíveis em sua cidade.
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Câmara dos Deputados propõe à
União mais investimentos na
educação básica
O valor estimado é de R$ 80 bilhões a mais no orçamento
Uma proposta da Câmara dos Deputados sugere à União realizar
um maior investimento na educação básica até o ano de 2026.
Com a medida em prática, os números saltariam de 10% atuais,
para 20% no prazo de seis anos, o que representa um valor
estimado de R$ 80 bilhões injetados somente na modalidade de
ensino básico. Essa informação tem como base o relatório da
Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que reformula o Fundo
de Financiamento da Educação Básica (Fundeb).
Com essas mudanças orçamentárias, em 2021 o governo federal
também deverá participar com 15% do fundo. Essa proposta
orçamentária foi apresentada pela deputada Professora Dorinha

Seabra (DEM-TO), que prevê o investimento de R$ 79,7 bilhões
em seis anos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se
comprometeu a pautar a matéria no plenário assim que estiver
pronta.
Entenda mais sobre o Fundeb
O Fundo de Financiamento da Educação Básica (Fundeb) é
responsável por reunir impostos municipais e estaduais, além
de ajudar na complementação da União para estados que não
atingem o valor mínimo por aluno definido a cada ano.
Em 2019, o total do fundo foi de cerca de R$ 150 bilhões. O
Fundeb perde sua vigência no fim deste ano e passará por
mudanças que darão um novo formato ao programa.
Mais investimento na Educação
Pensando em proporcionar o acesso a uma educação de qualidade,
o maior programa de inclusão educacional, o Educa Mais Brasil,
dispõe de bolsas de estudo com desconto de até 70% no valor
das mensalidades.
Para conseguir o benefício é preciso acessar o site do
programa e verificar as modalidades de estudos disponíveis em
sua cidade. O programa tem parcerias com
instituições de ensino em todo o Brasil.
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Educação infantil apresenta
aumento
de
12,6%
nas
matrículas dos últimos cinco
anos
Dado faz parte de levantamento do Inep através do Censo
Escolar da educação básica
Levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), através do
Censo Escolar apontou em 2019 um aumento de 4,7% no número de
crianças entre zero e seis anos matriculadas nas creches e
pré-escolas no Brasil – em números exatos são 8.972.778. A
rede municipal de ensino, educação infantil, reúne a maior
parte de matrículas, totalizando 71,4%. Na sequência, a rede
privada concentra 27,9%, o equivalente a 2.505.837.
Na análise baseada na localização dos estudantes, foi
constatado que 10,5% das matrículas encontram-se na zona
rural, e a quase totalidade (96,8%) destas são atendidas por
estabelecimentos da rede pública. O censo apurou que 13,2% das

crianças que frequentam a pré-escola estão na zona rural e
6,7% estão matriculadas nas creches situadas também em áreas
rurais.
O Censo Escolar da Educação Básica é realizado anualmente,
pautado nos documentos administrativos das escolas e redes de
ensino. Tem como base a situação observada na última quarta‐
feira do mês de maio.
Principal pesquisa estatística sobre a educação básica, o
Censo Escolar apresenta informações sobre matrículas,
docentes, escolas e gestores.
*Com informações do Portal do Inep
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Educação de qualidade é uma
prioridade para os pais
Escola desperta o sentimento de coletividade
O convívio nas escolas contribui para a formação do indivíduo
no âmbito do desenvolvimento das capacidades coletivas e
individuais. É com esse propósito que muitos pais colocam seus
filhos na escola por volta dos dois anos de idade.
Segundo estudo feito pelo economista Rodrigo Capelato,
diretor-executivo do Sindicato das Mantenedoras de
Estabelecimentos de Ensino Superior em São Paulo (Semesp), há
10 anos cada aluno custou, em média, R$ 5 mil por ano.
Colocar na ponta do lápis o valor da educação vai além da
matemática. O convívio com outros colegas e funcionários do
centro educacional promove uma construção de personalidade e
desenvoltura da criança.
“A escola pode ajudar os alunos a estarem conectados com a
vida. Por exemplo, promover atividades dos mais diversos tipos
que estimulem o vínculo, a troca de afeto e a expressão do
sentimento, além de fazer com que alunos criem espaço de
transparência e diálogo”, explica a psicóloga Sabrina Costa.
Foi também pensando em proporcionar mais interações para
Lucca, de dois anos, que a jornalista Mayanna Miranda e seu
esposo matricularam o filho na escola em tempo integral.
Para os pais de Lucca, essa foi a opção mais econômica e
Mayanna explica o porquê: “Ele ficava com a babá enquanto eu e
meu esposo estávamos no trabalho. Com o início dele na escola,
ele ficaria menos tempo em casa, então, colocando no papel,

vimos que não seria vantagem pagar babá e escola, seria menos
custoso colocá-lo na escola integral”, explica a jornalista,
que já prevê a economia com as contas domésticas.
Se por um lado a organização financeira é um aliado, por
outro, a falta dela pode comprometer o ingresso de uma criança
no ensino privado. A aposentada Ana Maria Pires acessou o site
do Educa Mais Brasil e conseguiu uma bolsa de estudo para o
neto, de quatro anos, no Centro Educacional Jorge Amado. No
entanto, os gastos não planejados além da mensalidade
impediram que Ana e seu neto usufruíssem da oportunidade.
“Visitando e tendo melhor informação através da escola
escolhida, vimos a inviabilidade da matrícula. Porque além do
valor da mensalidade, mesmo com desconto da bolsa, teríamos
que pagar mais R$ 1.040 dos módulos da escola e o fardamento
que custa R$ 60. Em razão disso, decidimos colocá-lo em um
colégio público, com dor no coração. Por esta decisão até o
momento estou com dor de cabeça”, desabafa Ana Maria.
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Projetos do Senado incluem
ensino de Libras na educação
básica
Ainda em tramitação, senadores propõem o estudo da
língua de sinais nos ensinos fundamental e médio
Tramitam no Senado Federal duas propostas de lei com o intuito
de incluir a Língua Brasileira de Sinais (Libras) nos
currículos escolares da educação básica.
Uma delas, a PL 6.284/2019, institui que o curso de libras
seja a linguagem básica na escola para estudantes
exclusivamente surdos. A outra proposta (PL 5.961/2019),
apesar da mesma vertente, inclui os conhecimentos fundamentais
a Libras para todos os alunos, sendo estes surdos ou não.
O primeiro projeto é de autoria do senador Romário (PodemosRJ) e tramita na Comissão de Direitos Humanos (CDH), devendo,
também, passar pelo crivo da Comissão de Educação do Senado.
Sendo acatada, a proposição irá alterar a Lei de Diretrizes e

Bases (LDB) da educação (Lei 9.394/1996), acrescentando um
artigo que obrigue os sistemas de ensino do país a ofertarem
Libras como língua básica de comunicação a todos os estudantes
surdos.
O projeto também deverá regulamentar a necessidade de
contratação de professores bilíngues, tradutores, intérpretes
e tecnologias de comunicação em Libras, além de definir as
condições de adaptação das unidades de ensino.
Para o autor do projeto, senador Romário, apesar das normas já
existentes de obrigatoriedades das Libras como disciplina
curricular obrigatória nos cursos de formação de professores
(Decreto 5.626/2005), entre eles o curso de Letras e a criação
de sistemas educacionais inclusivos (Lei 13.146/2015 – Lei
Brasileira de Inclusão), ainda há exclusão de deficientes
auditivos das atividades coletivas.
“De nossa parte, isso só será possível quando qualquer cidadão
ouvinte também for capaz de se comunicar com as pessoas surdas
por meio da Libras”, afirmou Romário em sua justificativa.
Mais abrangente, a PL 5.961/2019, tendo como autora a senadora
Zenaide Maia (Pros-RN), institui que os currículos da educação
básica incluam, para todos os alunos, conteúdos relativos a
Libras.
Fonte: Juliete Neves – Agência Educa Mais Brasil
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Capes oferta mais de 60 mil
bolsas para professores da
educação básica
O programa tem o objetivo de qualificar os docentes de rede
básica de ensino
Estão disponíveis dois editais para a formação de professores
da educação básica ofertados pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). A
primeira publicação nº 01/2020 faz referência ao Programa
Residência Pedagógica, já o segundo edital nº 02/2020 trata do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID). Somados, os dois disponibilizam mais de 60 mil
bolsas.
Segundo o cronograma dos editais, o programa irá oferecer
30.096 bolsas para até 250 instituições de ensino superior
(IES), com duração média de 18 meses, estando 60% dessa carga
horária voltada para as áreas de conhecimento consideradas
prioritárias. Dentre elas estão a alfabetização, biologia,
ciências, física, língua portuguesa, matemática e química.
A formação Residência Pedagógica é uma das ações da Capes que
faz parte da Política Nacional de Formação de Professores,

através da experiência prática dos formandos dentro da sala de
aula na segunda metade do curso de Licenciatura. De maneira
semelhante, o PBID permite experiência similar aos alunos de
licenciatura, mas diferencia-se por ser ofertado na primeira
parte do curso.
Para o presidente da Capes, Anderson Correia, “um professor
bem formado, motivado, capacitado, qualificado, certamente
terá um impacto muito grande na vida dos estudantes
brasileiros”.
Cronograma
Submissão de currículo na Plataforma Capes de Educação Básica:
até 28 de fevereiro
Cadastro dos projetos: até 2 de março
Resultado final da seleção: até 10 de abril
Início das atividades: 14 de abril

* Com informações do Ministério da Educação
Fonte:Agência Educa Mais Brasil
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
(JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404
6835- (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
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