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https://youtu.be/YbEpQJm50us  
 
 

Sucesso do Novo Ensino Médio depende de mudanças na formação de professores 
https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/educatech/2021/09/07/sucesso-do-novo-ensino-medio-depende-de-

mudancas-na-formacao-de-professores/ 

 
MEC anuncia apoio a itinerário formativo do novo ensino médio 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-09/mec-anuncia-apoio-itinerario-formativo-do-novo-ensino-
medio 

 
Escolas passam a usar tecnologias do ensino remoto em sala de aula 

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2021/09/escolas-passam-a-usar-tecnologias-do-ensino-remoto-em-sala-
de-aula.shtml 

 
Dados apontam crescimento no setor de ensino corporativo 

https://www.terra.com.br/noticias/dados-apontam-crescimento-no-setor-de-ensino-
corporativo,4b09d8800d898da05d10b6fd1351580fs90ri0mb.html 

 
MEC estuda criação da primeira universidade federal digital do país 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-09/mec-estuda-criacao-da-primeira-universidade-federal-
digital-do-pais 

 

MEC anuncia apoio a itinerário formativo do novo ensino médio 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-09/mec-anuncia-apoio-itinerario-formativo-do-novo-ensino-

medio 

 
Instituição de Ensino é condenada por infração à LGPD 

https://blconsultoriadigital.com.br/instituicao-de-ensino-infracao-a-lgpd/ 

 
Falta de internet na casa dos alunos dificultou ensino remoto em 8 de cada 10 escolas, aponta 

levantamento do Cetic 
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/08/31/pesquisa-cetic-ensino-pandemia.ghtml 

 
Projeto obriga o ensino de xadrez nas escolas públicas e privadas 

https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2021/09/projeto-obriga-o-ensino-de-xadrez-nas-escolas-publicas-e-
privadas 

 
Pandemia e crescimento de ensino online alteram ranking do setor de educação 

https://www.terra.com.br/economia/pandemia-e-crescimento-de-ensino-online-alteram-ranking-do-setor-de-
educacao,f0ec5dfcfe83561d441bf3ce9f93187dnxvuspdx.html 

 
Governo de SP anuncia R$ 145 milhões de investimento em ensino técnico 

https://www.metropoles.com/brasil/governo-de-sp-anuncia-r-145-milhoes-de-investimento-em-ensino-tecnico 

 
Aluno deve pagar mensalidade mesmo se antecipou colação de grau 

https://www.migalhas.com.br/quentes/350895/aluno-deve-pagar-mensalidade-mesmo-se-antecipou-colacao-de-
grau 
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Ensino de escrita com letra cursiva é debatido por educadores 
https://tvbrasil.ebc.com.br/node/170951 

 
MEC lança livros do Curso Práticas de Alfabetização para professores 

https://noticias.r7.com/educacao/mec-lanca-livros-do-curso-praticas-de-alfabetizacao-para-professores-09092021 

 
Nova York retoma aulas presenciais na rede pública de ensino 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/09/13/nova-york-retoma-aulas-presenciais-na-rede-publica-de-
ensino.ghtml 

 

Escolas reabrem no México após 17 meses de ensino remoto 
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2021/08/30/interna_internacional,1300768/escolas-reabrem-no-

mexico-apos-17-meses-de-ensino-remoto.shtml 

 
Afeganistão exclui meninas em reabertura do ensino médio 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58609248 
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