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https://youtu.be/22lpyXlSnR4
Lei distrital do ensino domiciliar pode ser considerada inconstitucional
https://www.correiobraziliense.com.br/euestudante/educacao-basica/2021/02/4904973-lei-distrital-do-ensinodomiciliar-pode-ser-considerada-inconstitucional.html

Sem emprego, professores de Minas Gerais recorrem ao ensino domiciliar
https://www.otempo.com.br/cidades/sem-emprego-professores-de-minas-gerais-recorrem-ao-ensino-domiciliar1.2450060

Juiz condena universidade que dava curso desatualizado de pós em Direito Penal
https://www.conjur.com.br/2021-fev-11/juiz-condena-universidade-dava-curso-direito-desatualizado

Cogna (COGN3) e Eleva se aproximam de acordo sobre troca de ativos
https://www.suno.com.br/noticias/cogna-cogn3-eleva-proximas-acordo/

Empresa de Jorge Paulo Lemann compra 51 escolas de uma só vez
https://revistaoeste.com/economia/empresa-de-jorge-paulo-lemann-compra-51-escolas-de-uma-so-vez/

Presidente do INEP, órgão responsável pelo Enem, é exonerado
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/02/26/presidente-do-inep-e-exonerado.ghtml

Projeto inclui educação entre atividades essenciais que não podem parar na pandemia
https://www.moneytimes.com.br/projeto-inclui-educacao-entre-atividades-essenciais-que-nao-podem-parar-napandemia-fonte-agencia-camara-de-noticias/

Justiça determina retorno imediato das aulas presenciais em escolas particulares de Salvador
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/justica-determina-retorno-imediato-das-aulas-presenciais-emescolas-particulares-de-salvador/

“Nosso grande erro foi a demora em retomar as aulas”, diz presidente do CNE
https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/nosso-grande-erro-foi-a-demora-em-retomar-as-aulas-diz-presidentedo-cne/

'Volta às aulas é uma emergência médica', afirma neurologista infantil
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2021/02/18/interna_gerais,1238780/volta-as-aulas-e-uma-emergenciamedica-afirma-neurologista-infantil.shtml

As aulas remotas precisam ser chatas?
https://www.bettbrasileducar.com.br/bett-blog/as-aulas-remotas-precisam-ser-chatas

Pandemia trouxe atraso na educação infantil
https://monitormercantil.com.br/pandemia-trouxe-atraso-na-educacao-infantil/

Briga nos tribunais: Justiça suspende retorno das aulas presenciais na Bahia
https://www.brasil247.com/regionais/nordeste/briga-nos-tribunais-justica-suspende-retorno-das-aulas-presenciaisna-bahia

Pazuello antecipará vacinação de professores e promete 4,7 mi de doses

https://www.metropoles.com/brasil/pazuello-antecipara-vacinacao-de-professores-e-promete-47-mi-de-doses

Aulas presenciais e transmissão da Covid-19
https://www.unicef.org/brazil/documents/aulas-presenciais-e-transmissao-da-covid-19

Aulas Presenciais e Transmissão da Covid-19: Uma Revisão das Evidências
https://www.unicef.org/brazil/media/12081/file/aulas-presenciais-e-transmissao-da-covid-19-uma-revisao-dasevidencias.pdf

Pandemia trouxe atraso na educação infantil
https://monitormercantil.com.br/pandemia-trouxe-atraso-na-educacao-infantil/

Prefeitura anuncia programa para diminuir fosso educacional durante pandemia
https://www.otempo.com.br/cidades/prefeitura-anuncia-programa-para-diminuir-fosso-educacional-durantepandemia-1.2447979

Nova suspensão das aulas presenciais gera danos psicológicos à comunidade escolar, diz especialista
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/educalab/nova-suspensao-das-aulas-presenciais-gera-danospsicologicos-a-comunidade-escolar-diz-especialista-1.3050209

OMS diz que Brasil vive 'tragédia' com nova onda da Covid e que estados tentam fazer a coisa certa
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/02/26/brasil-vive-quarta-onda-da-pandemia-diz-diretor-daoms.ghtml

Chile inicia vacinação de professores e supera 2 milhões de imunizados
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/02/16/chile-inicia-vacinacao-de-professores-e-supera-2-milhoes-deimunizados.ghtml
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