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https://youtu.be/3UBhHY8loc0
MEC prevê iniciar avaliação para 'Enem seriado' em 2021, e publica portaria com diretrizes
https://g1.globo.com/educacao/enem/2020/noticia/2021/01/11/mec-preve-iniciar-avaliacao-para-enem-seriado-em2021-e-publica-portaria-com-diretrizes.ghtml

Os desafios vividos pelas juventudes brasileiras
https://is.gd/Mgt4rM

Mensalidades escolares devem subir até 11% este ano, estima associação de pais
https://is.gd/zth4vl

Bolsonaro diz ser favorável a separar alunos inteligentes de "atrasados"
https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2021/01/4898782-bolsonaro-diz-ser-favoravel-a-separar-alunosinteligentes-de-atrasados.html

Fundador da Anhembi-Morumbi, Gabriel Mario Rodrigues morre em SP, aos 88 anos
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/01/10/fundador-da-anhembi-morumbi-gabriel-mario-rodriguesmorre-em-sp-aos-88-anos.ghtml

Capes rejeita todas as propostas de mestrado EAD
https://desafiosdaeducacao.grupoa.com.br/capes-rejeita-mestrado-ead/

Fechamento de escolas no Brasil durou o dobro da média mundial
https://www.oantagonista.com/mundo/fechamento-de-escolas-no-brasil-durou-o-dobro-da-media-mundial/

Pandemia acelera o ensino híbrido na educação brasileira e cria desafios para 2021
https://bit.ly/2X5EM83

Ensino híbrido, adaptações de professores e migração para a rede pública: as perspectivas para a
educação em 2021
https://bit.ly/3rMS33k

Pelo menos 15 estados têm previsão de retomada presencial das aulas em 2021
https://is.gd/oJ07hq

Destaque a hospitais e à ciência amplia busca por cursos de Saúde na pandemia
https://bit.ly/3b5Lkvi

Volta às aulas 2021: veja as datas de início do ano letivo em cada estado
https://querobolsa.com.br/revista/volta-as-aulas-2021-veja-as-datas-de-inicio-do-ano-letivo-em-cada-estado

Ano letivo começará com até 2 aulas presenciais por semana em SP
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2021/01/ano-letivo-comecara-com-ate-2-aulas-presenciais-por-semanaem-sp.shtml

Baixo contágio e adesão dos pais: como foi a volta às aulas no Rio Grande do Sul
https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/aulas-presenciais-reabertura-escolasrs/?utm_source=whatsapp&utm_medium=midia-social&utm_campaign=gazeta-do-povo

Prefeitura de SP libera retorno das aulas presenciais na cidade a partir de 1° de fevereiro
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/01/14/prefeitura-de-sp-libera-retorno-das-aulas-presenciais-nacidade-a-partir-de-1-de-fevereiro.ghtml?utm_source=push&utm_medium=app&utm_campaign=pushg1

Escolas particulares de Minas pedem volta das aulas presenciais em fevereiro
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/escolas-particulares-de-minas-pedem-volta-das-aulas-presenciais-emfevereiro-1.820473

Pais pedem volta das aulas presenciais em Belo Horizonte
https://noticias.r7.com/minas-gerais/mg-record/videos/pais-pedem-volta-das-aulas-presenciais-em-belo-horizonte15012021

MEC e entidades defendem retorno imediato das aulas presenciais na educação básica
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/12/mec-e-entidades-defendem-retorno-imediato-das-aulaspresenciais-na-educacao-basica.shtml

Presidente-executiva da 'Todos pela Educação' defende retorno das aulas presencialmente
http://g1.globo.com/sao-paulo/videos/v/presidente-executiva-da-todos-pela-educacao-defende-retorno-das-aulaspresencialmente/9177072/

Minas quer vacinar professores até fim abril para viabilizar retorno presencial das aulas
https://www.itatiaia.com.br/noticia/minasquer-vacinar-professores-ate-abril-para-viabilizarretorno-presencial-dasaulas

Escolas particulares do Rio podem voltar com as aulas presenciais na próxima segunda-feira
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/01/29/escolas-particulares-do-rio-podem-voltar-com-as-aulaspresenciais-na-proxima-segunda-feira.ghtml

Escolas em Londres vão permanecer fechadas no começo do ano
https://bit.ly/38V6dXr

UNICEF pede a prefeitas e prefeitos eleitos que priorizem a reabertura segura das escolas
https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/unicef-pede-prefeitas-e-prefeitos-eleitos-que-priorizemreabertura-segura-das-escolas

UNICEF pede a prefeitas e prefeitos eleitos que priorizem a reabertura segura das escolas
https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/unicef-pede-prefeitas-e-prefeitos-eleitos-que-priorizemreabertura-segura-das-escolas
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