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https://youtu.be/8JMHb3tt9wc
Estudo mostra que 46% dos estudantes buscam EAD para graduação
https://exame.com/bussola/estudo-mostra-que-46-dos-estudantes-buscam-ead-para-graduacao/

Covid-19: Estudo coordenado pela Fiocruz mostra que crianças têm baixa taxa de transmissão a
adultos
https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/covid-19-estudo-coordenado-pela-fiocruz-mostra-que-criancas-tembaixa-taxa-de-transmissao-adultos25009032?utm_source=aplicativoOGlobo&utm_medium=aplicativo&utm_campaign=compartilhar

Insatisfeitos com regras, pais procuram escolas com mais aulas presenciais
https://educacao.uol.com.br/noticias/2021/05/02/insatisfeitos-pais-procuram-escolas-com-mais-aulas-presenciaisem-sp.htm?cmpid=copiaecola

Ensino remoto na pandemia: os alunos ainda sem internet ou celular após um ano de aulas à distância
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/05/03/ensino-remoto-na-pandemia-os-alunos-ainda-sem-internet-oucelular-apos-um-ano-de-aulas-a-distancia.ghtml

Covid-19: MPT defende vacinação simultânea de educadores da rede pública e privada
https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2021/05/4922190-covid-19-mpt-defende-vacinacao-simultaneade-educadores-da-rede-publica-e-privada.html

Educação conectada: mais de 77% das escolas possuem internet
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-05/ao-vivo-milton-ribeiro-fala-sobre-tecnologia-aplicadaeducacao

Senado aprova projeto que suspende pagamento do Fies em 2021
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/05/05/senado-aprova-projeto-que-suspende-pagamento-do-fies-em2021.ghtml

Bilionário Elie Horn investe R$ 30 milhões para criar escola de tecnologia
https://forbes.com.br/forbes-tech/2021/05/bilionario-elie-horn-investe-r-30-milhoes-para-criar-escola-de-tecnologia/

MEC lança nova versão do painel sobre acompanhamento da pandemia
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-05/mec-lanca-nova-versao-de-painel-sobreacompanhamento-da-pandemia/

67% dos estudantes de 15 anos do Brasil não sabem diferenciar fatos de opiniões, afirma relatório da
OCDE
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/05/06/67percent-dos-estudantes-de-15-anos-do-brasil-nao-sabemdiferenciar-fatos-de-opinioes-afirma-relatorio-da-ocde.ghtml

Educador sobre aulas remotas: ensino exige afetividade, não distanciamento
https://www.em.com.br/app/noticia/educacao/2021/05/17/internas_educacao,1267224/educador-sobre-aulasremotas-ensino-exige-afetividade-nao-distanciamento.shtml

55% dos professores de ensino infantil defendem aulas remotas como “solução meio-termo” na
pandemia

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/educalab/55-dos-professores-de-ensino-infantil-defendem-aulasremotas-como-solucao-meio-termo-na-pandemia-1.3083344

Estudo aponta que 76% dos trabalhadores em home office completaram o ensino superior
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/05/08/estudo-aponta-que-76percent-dos-trabalhadores-em-homeoffice-completaram-o-ensino-superior.ghtml

Audiência avalia impacto da tecnologia 5G na educação
https://www.camara.leg.br/noticias/759497-audiencia-avalia-impacto-da-tecnologia-5g-na-educacao/

Pesquisa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem aponta avanços brasileiros
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2021/05/pesquisa-internacional-sobre-ensino-eaprendizagem-aponta-avancos-brasileiros

Escolas propõem professor on line e alunos na sala de aula
https://dev.diarioonline.com.br/noticias/para/648418/escolas-propoem-professor-on-line-e-alunos-na-sala-deaula?d=1

Projeto de lei do homeschooling exige diploma dos pais e acompanhamento docente;
https://jovempan.com.br/noticias/brasil/diploma-obrigatorio-para-pais-e-acompanhamento-docente-veja-detalhesdo-projeto-de-lei-do-homeschooling.html

Justiça concede liminar para que estudante que fez 'homeschooling' consiga se matricular na USP
https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2021/05/10/justica-concede-liminar-para-que-estudante-que-fezhomeschooling-consiga-se-matricular-na-usp.ghtml

Jovem invade escola e mata três crianças e duas funcionárias no Oeste de SC | Santa Catarina | G1
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2021/05/04/adolescente-invade-escola-e-mata-criancas-em-cidadedo-oeste-de-sc-diz-policia.ghtml

França começa a flexibilizar medidas de restrição depois de 3° lockdown e retoma aulas presenciais
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/05/02/franca-comeca-a-flexiblizar-medidas-de-restricao-depois-de-3lockdown-e-retoma-aulas-presenciais.ghtml

China avança sobre a educação brasileira e inaugura escola no Rio
https://revistaoeste.com/mundo/china-avanca-na-educacao-brasileira-e-inaugura-escola-no-rio/
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