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Educação internacional ganha força no Brasil 
https://www.redacaoagro.com.br/agricultura/educacao-internacional-ganha-forca-no-brasil/ 

 
Novo Ensino Médio em SP divide especialistas: 'retrocesso para manter pobre como pobre' ou 

'protagonismo dos jovens' 
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/educacao/noticia/2021/08/02/novo-ensino-medio-em-sp-divide-especialistas-

retrocesso-para-manter-pobre-como-pobre-ou-protagonismo-dos-jovens.ghtml 

 
Perto de entrar em vigor, novo ensino médio esbarra em falta de estrutura 

https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/perto-de-entrar-em-vigor-novo-ensino-medio-esbarra-em-falta-de-
estrutura/ 

 
ES lança programa de incentivo para implantação de tempo integral em escolas municipais 

https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2021/08/02/es-lanca-programa-de-incentivo-para-implantacao-de-
tempo-integral-em-escolas-municipais.ghtml 

 
Reitor da UFJF, Marcus Vinicius David, é eleito presidente da Andifes 

https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2021/07/31/reitor-da-ufjf-marcus-vinicius-david-e-eleito-presidente-
da-andifes.ghtml 

 
Jovem de Ribeirão Preto conquista medalha de ouro em Olimpíada Internacional de Física: 'Dei meu 

máximo' 
https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2021/07/30/jovem-de-ribeirao-preto-conquista-medalha-de-

ouro-em-olimpiada-internacional-de-fisica-dei-meu-maximo.ghtml 

 
MEC e Saúde assinam portaria que prevê retorno seguro as aulas 

https://noticias.r7.com/educacao/mec-e-saude-assinam-portaria-que-preve-retorno-seguro-as-aulas-04082021 

 
Aprovação de cursos de Direito 100% online avança no MEC; OAB é contrária 

https://www.terra.com.br/noticias/educacao/aprovacao-de-cursos-de-direito-100-online-avanca-no-mec-oab-e-

contraria,b217b3959330efab9156aaa95153b57b6rpgj312.html 
 

Ministro da Educação: Alunos com deficiência 'atrapalham' 
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2021/08/16/interna_politica,1296262/ministro-da-educacao-alunos-com-

deficiencia-atrapalham.shtml 

 
Ensino presencial é melhor que remoto, diz astro das aulas online, Salman Khan 

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2021/08/ensino-presencial-e-melhor-que-remoto-diz-astro-das-aulas-
online-salman-khan.shtml 

 
Ministro da Educação diz que diploma de universidade não adianta porque não tem emprego 

https://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2021/08/21/ministro-da-educacao-diz-que-diploma-de-
universidade-nao-adianta-porque-nao-tem-emprego.ghtml 

 
STF faz audiência pública antes de decidir sobre ação que questiona nova política de educação 

especial 

https://youtu.be/OahADOrzhBw
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https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/08/23/stf-faz-audiencia-publica-antes-de-decidir-sobre-acao-que-
questiona-nova-politica-de-educacao-especial.ghtml 

 
Com investimento em educação, EUA são exemplo na descoberta de talentos no esporte 

https://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2021/08/15/com-investimento-em-educacao-eua-sao-exemplo-na-
descoberta-de-talentos-no-esporte.ghtml 

 
A Educação e os Direitos das Mulheres no Afeganistão 

https://folhadolitoral.com.br/colunistas/esperancar/a-educacao-e-os-direitos-das-mulheres-no-afeganistao/ 

 
Apenas 70,5% dos jovens mais pobres têm acesso ao ensino médio 

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/apenas-705-dos-jovens-mais-pobres-tem-acesso-ao-ensino-medio/ 
 

MEC tem plano de expandir ensino a distância em universidades públicas 
https://www.camara.leg.br/noticias/797996-mec-tem-plano-de-expandir-ensino-a-distancia-em-universidades-

publicas 

 
Especialista defende uso de novas tecnologias contra evasão nas universidades 

https://www.camara.leg.br/noticias/797614-especialista-defende-uso-de-novas-tecnologias-contra-evasao-nas-
universidades/ 

 
Afeganistão: mulheres têm educação prejudicada pelo novo regimento 

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/educalab/afeganistao-mulheres-tem-educacao-prejudicada-pelo-
novo-regimento-1.3127085 

 
China vai incluir 'Pensamento de Xi Jinping' no currículo escolar 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/08/25/china-vai-incluir-pensamento-de-xi-jinping-no-curriculo-
escolar.ghtml 

 
Novo Ensino Médio deve dar maior autonomia ao estudante 

https://www.jornalopcao.com.br/reportagens/novo-ensino-medio-deve-dar-maior-autonomia-ao-estudante-343500/ 

 
Integração de disciplinas é o principal desafio dos professores com o novo Ensino Médio 

https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/educatech/2021/08/05/integracao-de-disciplinas-e-o-principal-desafio-
com-o-novo-ensino-medio/ 
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