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Pandemia
Global

Escolas com descontos
Projeto de lei da Alerj prevê redução de até 30% nas mensalidades escolares

D

evido à pandemia do novo coronavírus, escolas
particulares do Rio poderão ter suas mensalidades reduzidas em até 30%. É o que prevê
um projeto de lei do presidente
da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), André Ceciliano (PT), e dos deputados Dr.
Serginho (PSL) e Rodrigo Bacellar (SDD). Para entrar em vigor é
preciso votação em plenário, que
segue sem previsão.
Segundo o deputado Rodrigo Bacellar, o desconto da
mensalidade não tem o objetivo de prejudicar as instituições de ensino privadas. “Se de
um lado a instituição tem seus
encargos, que sabemos que são
muitos, por outro, os alunos
não estão utilizando toda a estrutura que está abrangida no
contrato”, explica o deputado.
Bacellar defende que haverá muitas reduções de despesas

Sacrifício
Donos de escolas privadas
têm pressionado para impedir
o avanço desse projeto de lei.
Contudo, Bacellar revela que
o deputado Dr. Serginho, mesmo sendo proprietário de três
escolas particulares no Rio, está de acordo com a medida.
“Se um dos subscritores do
projeto concorda, é sinal de
que as escolas podem suportar. Ele sabe que vai apertar
um pouco, mas o momento é
de sacrifício. A população foi
pega de surpresa”, diz Bacellar.
O projeto deverá passar por
outras três comissões na Alerj,antes de ir ao plenário da Casa.

Enem também será digital
LLO Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) 2020 terá também provas na versão digital,
além da impressa adotada nos
anos anteriores. Em meio as
adaptações diante da pandemia, o ministro da Educação,
Abraham Weintraub, usou uma
rede social para informar: “Vai
ter Enem!” e incentivou os candidatos a continuarem a preparação. Conforme divulgado ontem pelo Instituto Nacional de
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nas escolas. “Neste momento
de isolamento, as instituições
estão tendo gastos bem menores que o normal com energia
elétrica, água, material de limpeza e conservação”, aponta.

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), na
forma digital, os exames serão
aplicados em 11 e 18 de outubro. Já o impresso, nos dias 1º e
8 de novembro. Mesmo com a
modalidade digital, o aluno deve comparecer ao local de realização da prova selecionado
pelo Inep, e não poderá utilizar
computador próprio. As inscrições para ambas deverão ser feitas de 11 a 22 de maio.

Escolas vazias têm redução nas despesas, diz deputado. A redução nas mensalidades ainda será votada

Uerj adia fase de Vestibular
LLA Universidade Estadual do Rio
de Janeiro (UERJ) adiou o Primeiro Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2021. A decisão
foi tomada devido à suspensão
das atividades presenciais da instituição,por conta das medidas de
contenção ao coronavírus. “Um
novo calendário será divulgado”
oportunamente, disse a Uerj.

Educação digital à distância
Também ontem, as comis-

sões de Educação e de Ciência e Tecnologia da Alerj realizaram a primeira audiência
pública remota para debater
o projeto de lei que visa a implementar uma plataforma
digital para educação à distância de alunos da rede estadual durante suspensão das
aulas, devido à Covid-19. O
acesso ao conteúdo é feito
pelo Google For Education,
de forma gratuita.

