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https://youtu.be/lZ3g6CepJFg  
 

Os critérios para um ensino híbrido de qualidade 
https://desafiosdaeducacao.grupoa.com.br/qualidade-no-ensino-hibrido/ 

 
Maioria do STF mantém reforma do ensino médio de Michel Temer 

https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/stf/do-supremo/maioria-do-stf-mantem-reforma-do-
ensino-medio-de-michel-temer-23102020 

 

Troca de instituição exige esforço para se adaptar 
https://www.msn.com/pt-br/noticias/educacao/troca-de-institui%C3%A7%C3%A3o-exige-esfor%C3%A7o-para-se-

adaptar/ar-BB1aacnu?ocid=msedgdhp 
 

Faculdades particulares de SP lotam salas virtuais com até 180 alunos e demitem mais de 1.600 
professores durante pandemia 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/09/02/faculdades-particulares-de-sp-lotam-salas-virtuais-com-ate-
180-alunos-e-demitem-mais-de-1600-professores-durante-pandemia.ghtml 

 
Justiça autoriza retorno das aulas presenciais em escolas particulares do Rio a partir desta quinta-feira 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/09/30/justica-autoriza-retorno-das-aulas-em-escolas-particulares-
do-rio-nesta-quinta-feira.ghtml 

 
Justiça libera retorno das aulas presenciais na rede particular do ES 

https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/justica-libera-retorno-das-aulas-presenciais-na-rede-particular-do-es-
1020?utm_medium=redacao&utm_source=twitter&origin_r=leiaag&s=08 

 
Reprovar todos os alunos, aprová-los automaticamente ou discutir cada caso? Veja as alternativas das 

escolas no ano de pandemia 
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/10/04/reprovar-todos-os-alunos-aprova-los-automaticamente-ou-

discutir-cada-caso-veja-as-alternativas-das-escolas-no-ano-de-pandemia.ghtml 

 
Conselho: Ensino remoto pode continuar até dezembro de 2021 

https://www.terra.com.br/noticias/educacao/conselho-ensino-remoto-pode-continuar-ate-dezembro-de-
2021,f76ed29acacbefa38c06f2f5695a877382vv1u42.html 

 
Um em cada quatro alunos pensa em largar escola após a pandemia de Covid-19 

https://afolharegional.com/?url=incio/educacao/um-em-cada-quatro-alunos-pensa-em-largar-escola-aps-a-
pandemia-de-covid-19 

 
Conselho Nacional de Educação aprova juntar anos letivos de 2020 e 2021 e ensino remoto até fim do 

ano que vem 
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/10/06/cne-aprova-ensino-remoto-ate-dezembro-de-2021-e-fusao-de-

anos-letivos.ghtml 

 
Ensino remoto em escolas e universidades privadas terá de entrar na linha 

https://www.moneytimes.com.br/ensino-remoto-em-escolas-e-universidades-privadas-tera-de-entrar-na-linha/ 

 
O bilionário rombo do FIES vem à tona, mais um descalabro da era PT 

https://republicadecuritiba.net/2018/03/11/o-bilionario-rombo-do-fies-vem-a-tona-mais-um-descalabro-da-era-pt/ 
 

Minas Gerais terá 4 escolas charter em 2021; entenda o modelo 

https://youtu.be/lZ3g6CepJFg
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https://bhaz.com.br/2020/09/14/minas-gerais-tera-escolas-charter-2021-entenda-modelo/ 

 
Na pandemia, 608 mil alunos interrompem curso no ensino superior privado 

https://educacao.uol.com.br/noticias/2020/10/19/na-pandemia-inadimplencia-e-evasao-crescem-no-ensino-
superior-privado.htm?cmpid=copiaecola 

 
Justiça libera retorno das aulas presenciais na rede particular do ES 

https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/justica-libera-retorno-das-aulas-presenciais-na-rede-particular-do-es-
1020?utm_medium=redacao&utm_source=twitter&origin_r=leiaag&s=08 

 
Justiça determina retorno das aulas presenciais na rede pública do DF 

https://www.metropoles.com/colunas-blogs/grande-angular/justica-determina-retorno-das-aulas-presenciais-na-
rede-publica-do-df 

 
Colégio Marista de Balsas fechará as portas após 57 anos de serviços prestados à comunidade 

https://www.diariodebalsas.com.br/noticias/colaegio-marista-de-balsas-fecharaa-as-portas-apaos-57-
anos-de-serviacos-prestados-aa-comunidade-25706.html 

 
Atenção à matrícula: veja o que muda nas escolas para se adequarem à LGPD 

https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/10/21/escola-filma-o-seu-filho-veja-como-cobra-la-pelas-regras-
da-lgpd.htm 

 

Como ficarão os descontos e reajustes das mensalidades escolares 
https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/giane-guerra/noticia/2020/11/como-ficarao-os-descontos-e-reajustes-

das-mensalidades-escolares-ckh1zwnx30019012tndf8c6pt.html 
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