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https://youtu.be/kpHtWw5y-KY
FUNDEB amplia recursos para a educação profissional técnico de nível médio
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/fundeb-amplia-recursos-para-a-educacao-profissional-tecnico-denivel-medio?utm_campaign=abmesclipping_-_24032021&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

Ensino híbrido: como documentar as atividades e avaliar os alunos?
https://escolasexponenciais.com.br/desafios-contemporaneos/ensino-hibrido-como-documentar-as-atividades-eavaliar-os-alunos/

Número de alunos transferidos para a rede pública em SP cresce 44,4% e inadimplência em faculdades
já é a maior da história
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/03/21/numero-de-alunos-transferidos-para-a-rede-publica-em-spcresce-444percent-e-inadimplencia-em-faculdades-ja-e-a-maior-da-historia.ghtml

Governo Bolsonaro quer aprovar ensino domiciliar no 1º semestre de 2021
https://www.otempo.com.br/politica/governo-bolsonaro-quer-aprovar-ensino-domiciliar-no-1-semestre-de-20211.2462306

Izabel Lima Pessoa, secretária de Educação Básica, pede demissão do MEC
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/03/29/izabel-lima-pessoa-secretaria-de-educacao-basica-pededemissao-do-mec.ghtml

Professores da Rede Municipal de Olinda montam canal da Divisão de Tecnologia Educacional no
Youtube
https://www.olinda.pe.gov.br/professores-da-rede-municipal-de-olinda-montam-canal-da-divisao-de-tecnologiaeducacional-no-youtube/

WhatsApp se tornou ferramenta para estudantes sem conexão
https://noticias.r7.com/educacao/whatsapp-se-tornou-ferramenta-para-estudantes-sem-conexao22032021?utm_campaign=abmesclipping_-_22032021&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

País investe em um jeito novo de ensinar, conectado ao mundo moderno
https://veja.abril.com.br/educacao/pais-investe-em-um-jeito-novo-de-ensinar-conectado-ao-mundo-moderno/

O sucesso dos podcasts no ensino híbrido e na EAD
https://www.opopular.com.br/noticias/infomercial/uniaraguaia-1.2184985/o-sucesso-dos-podcasts-no-ensinoh%C3%ADbrido-e-na-ead-1.2214456?utm_campaign=abmesclipping__18032021&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

Escolas estaduais expandem carga horária por meio do programa "Além da Escola"
https://www.abcdoabc.com.br/abc/noticia/escolas-estaduais-expandem-carga-horaria-por-meio-programa-alemescola-120891

Desafios para adequar o ensino remoto à LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados
https://abmes.org.br/blog/detalhe/18211/desafios-para-adequar-o-ensino-remoto-algpd?utm_campaign=abmesclipping_-_19032021&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

Sinepe-DF esclarece que escolas têm autonomia para manter ou não aulas presenciais

https://www.correiobraziliense.com.br/euestudante/educacao-basica/2021/03/4913825-sinepe-df-consideraequivocado-pedido-para-alunos-ficarem-em-casa.html?utm_campaign=abmesclipping__25032021&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

Seduc promove ciclo de formação da “Coleção Microkids-Tecnologia Educacional” para profissionais da
Educação
https://www.rondoniadinamica.com/noticias/2021/03/seduc-promove-ciclo-de-formacao-da-colecao-microkidstecnologia-educacional-para-profissionais-da-educacao,99551.shtml

Kits LEGO Education com metodologia STEAM sem computador chegam ao Brasil
https://www.tudocelular.com/tech/noticias/n172447/kits-lego-education-chegam-ao-brasil.html

Plataforma de educação tech, Digital House recebe aporte de R$ 280 milhões
https://www.seudinheiro.com/2021/empresas/plataforma-de-educacao-tech-digital-house-recebe-aporte-de-r-280milhoes/

Escola denuncia mãe ao MP por "mau desempenho no ensino remoto" do filho
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2021/03/20/maternidade.htm?cmpid=copiaecola

Ao menos 3 estados já preveem vacinar professores entre abril e fim de maio
https://g1.globo.com/educacao/volta-as-aulas/noticia/2021/03/26/ao-menos-3-estados-ja-preveem-vacinarprofessores-entre-abril-e-fim-de-maio.ghtml

Para 78% dos professores, crianças da pré-escola têm expressão oral e corporal afetadas durante a
pandemia, diz pesquisa
https://g1.globo.com/educacao/volta-as-aulas/noticia/2021/03/29/para-78percent-dos-professores-criancas-da-preescola-tem-expressao-oral-e-corporal-afetadas-durante-a-pandemia-diz-pesquisa.ghtml

Prefeitura de SP suspende aulas presenciais em toda rede de ensino da cidade de 17 de março a 1° de
abril
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/03/12/prefeitura-de-sp-suspende-aulas-presenciais-em-toda-redede-ensino-da-cidade-de-17-de-marco-a-1-de-abril.ghtml

Secretário anuncia suspensão de aulas presenciais, mas Cláudio Castro adia decisão e escolas
seguem abertas
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/blog/edimilson-avila/noticia/2021/03/12/aulas-presenciais-na-rede-estadualde-ensino-estao-suspensas-a-partir-de-segunda-feira.ghtml

Zema cobra que policiais e professores tenham prioridade em vacinação - Gerais - Estado de Minas –
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2021/03/26/interna_gerais,1251020/zema-cobra-que-policiais-eprofessores-tenham-prioridade-em-vacinacao.shtml

Governo do RS vai à Justiça para retomar atividades presenciais de ensino
https://educacao.uol.com.br/noticias/2021/03/27/governo-do-rs-vai-a-justica-para-retomar-atividades-presenciaisde-ensino.htm?cmpid=copiaecola

Justiça mantém aulas presenciais na rede privada de ensino em MT
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2021/03/29/justica-mantem-aulas-presenciais-na-rede-privada-deensino-em-mt.ghtml
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