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https://youtu.be/-FWOvcwbcY4

Governo Federal sanciona lei de incentivo ao uso de tecnologia nas escolas
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/07/02/bolsonaro-sanciona-lei-de-incentivo-ao-usode-tecnologia-nas-escolas-programa-ja-existia-no-mec-e-sofreu-cortes-na-pandemia.ghtml

MEC lança sistema que ajuda professores na alfabetização
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-06/mec-lanca-sistema-que-ajudaprofessores-na-alfabetizacao

Um em cada três alunos tem problemas na conexão à internet ao tentar ver aulas on-line, diz
Unicef
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/06/30/1-em-cada-3-alunos-tem-problemas-naconexao-a-internet-ao-tentar-acompanhar-aulas-on-line-diz-unicef.ghtml

Mapa mostra que cidades mais pobres sofrerão mais os efeitos do abandono escolar nos
próximos anos
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/07/02/mapa-mostra-que-cidades-mais-pobressofrerao-mais-os-efeitos-do-abandono-escolar-nos-proximos-anos.ghtml

Educação domiciliar pode estar sendo adotada por 30 mil famílias brasileiras
https://www.otempo.com.br/cidades/educacao-domiciliar-pode-estar-sendo-adotada-por-30-milfamilias-brasileiras-1.2511113

Governador do Rio Grande do veta integralmente educação domiciliar
https://www.correiodopovo.com.br/colunistas/taline-oppitz/leite-veta-integralmenteeduca%C3%A7%C3%A3o-domiciliar-no-rs-1.648358

Alunos brasileiros se destacam em torneio internacional de robótica
https://noticias.r7.com/educacao/alunos-brasileiros-se-destacam-em-torneio-internacional-derobotica-11072021

Pandemia produz evasão escolar e terá impacto na educação de jovens e adultos, diz
educadora
https://paranaportal.uol.com.br/geral/pandemia-produz-evasao-escolar-e-tera-impacto-naeducacao-de-jovens-e-adultos-diz-educadora/

MEC amplia EaD e aprova Direito 100% on-line para instituição em SC
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/estela-benetti/mec-amplia-ead-e-aprova-direito-100-online-para-a-estacio-sc?amp=1

MEC aprova graduação em Direito 100% online para a Faculdade CERS
https://noticias.cers.com.br/noticia/graduacao-em-direito-ead-faculdade-cers/

As melhores universidades do Brasil, segundo ranking britânico
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/07/13/as-melhores-universidades-do-brasilsegundo-ranking-britanico.ghtml

Primeiro ano da pandemia levou 172 mil alunos a deixarem a escola no Brasil
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/07/21/primeiro-ano-da-pandemia-levou-172-milalunos-a-deixarem-a-escola-no-brasil

Ministério da Educação anuncia cronograma de implementação do Novo Ensino Médio
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/07/14/ministerio-da-educacao-anunciacronograma-de-implementacao-do-novo-ensino-medio.ghtml

MEC abre vagas para profissionais atuarem com o novo ensino médio
https://noticias.r7.com/educacao/mec-abre-vagas-para-profssionais-atuarem-com-o-novoensino-medio-19072021

MEC quer implantar Novo Ensino Médio a partir de 2022
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/breves/mec-quer-implantar-novo-ensinomedio-a-partir-de-2022/

Enem alinhado com novo ensino médio será aplicado a partir de 2024
https://educacao.uol.com.br/noticias/agencia-estado/2021/07/14/enem-novo-ensino-medio2024.htm?cmpid=copiaecola
As universidades podem ser 'laboratórios vivos' para a sustentabilidade
https://www.fernandogiannini.com.br/post/as-universidades-podem-ser-laboratorios-vivos-paraa-sustentabilidade

EUA: Justiça permite uso de tratamento de choque como método de ensino
https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/eua-justica-permite-uso-de-tratamento-de-choque-comometodo-de-ensino/

Professores vacinados não precisam usar máscara nos EUA, definem autoridades de saúde
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/07/09/alunos-e-professores-vacinados-nao-precisamusar-mascara-nos-eua-definem-autoridades-de-saude.ghtml

Bilionários chineses perdem fortuna após país proibir lucro com ensino
https://br.financas.yahoo.com/noticias/bilionarios-chineses-perdem-fortuna-apos-pais-proibirlucro-com-ensino132659425.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_
referrer_sig=AQAAABVQ9H_w0BM7o1GJ01fzbIR0XQU0oZRq0ObnUTRqHUUCeJaA0XTVl5SwBSOnAVFe8IlwHBqpARAb6AiOtgA1BQdrABC4Qek9WGszBdNxoU1gwy3zcGUkED7Uzx
Z9OUdi40ne-ZmGYXfFzvYJHwCRrr2kRP0-hlfw6Ax1pTuFY-n

Maior edtech do mundo chega ao Brasil para ensinar crianças a programar
https://exame-com.cdn.ampproject.org/c/s/exame.com/pme/maior-edtech-do-mundo-chega-aobrasil-para-ensinar-criancas-a-programar/amp/
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