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https://youtu.be/oXLbB-mydXk  
 
 

Ministério da Educação avalia status da implementação do Novo Ensino Médio  
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-educacao-avalia-status-da-implementacao-do-novo-

ensino-medio 
 

Nova lei prevê assistência integral a aluno com transtorno de aprendizagem, como dislexia e TDAH  
https://www.camara.leg.br/noticias/833245-nova-lei-preve-assistencia-integral-a-aluno-com-transtorno-de-

aprendizagem-como-dislexia-e-tdah/ 

 
Senado proíbe venda e distribuição gratuita de refrigerantes em escolas  

https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2021/12/01/senado-proibe-venda-e-distribuicao-gratuita-de-
refrigerantes-em-escolas 

 
Justiça suspende lei de Santa Catarina que autorizava homeschooling  

https://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/justi%C3%A7a-suspende-lei-de-santa-catarina-que-autorizava-
homeschooling/ar-AARszXS?ocid=msedgdhp&pc=U531 

 
MEC lança programa para fomentar qualificação profissional  

https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-12/mec-lanca-programa-para-fomentar-qualificacao-
profissional 

 

Medida provisória cria programa de internet gratuita para alunos da rede pública  
https://www.camara.leg.br/noticias/836173-medida-provisoria-cria-programa-de-internet-gratuita-para-alunos-da-

rede-publica/ 

 
Editada MP que amplia acesso de estudantes de escolas privadas ao Prouni  

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/12/07/editada-mp-que-amplia-acesso-de-estudantes-de-
escolas-privadas-ao-prouni 

 
Ensino híbrido é adotado por maioria de escolas municipais, mostra pesquisa  

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/ensino-hibrido-e-adotado-por-maioria-de-escolas-municipais-mostra-
pesquisa/ 

 
Pobreza leva crianças e adolescentes para trabalho informal e evasão escolar  

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/pobreza-leva-criancas-e-adolescentes-para-trabalho-informal-e-evasao-
escolar/ 

 
Maioria das escolas municipais está adotando estratégias combinadas, com aulas remotas e 

presenciais, revela pesquisa da Undime com apoio do UNICEF e Itaú Social  
https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/maioria-das-escolas-municipais-esta-adotando-

estrategias-combinadas-com-aulas-remotas-e-presenciais 

 
O Fies saqueou a bolsa da Viúva  

https://oglobo.globo.com/opiniao/o-fies-saqueou-bolsa-da-viuva-
25319596?utm_source=aplicativoOGlobo&utm_medium=aplicativo&utm_campaign=compartilhar 

 
O Globo diz que deixar crianças longe da escola foi ‘um crime’  

https://youtu.be/oXLbB-mydXk
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https://www.contrafatos.com.br/o-globo-diz-que-deixar-criancas-longe-da-escola-foi-um-crime/ 

 
Acordo entre MEC e Fundação BB prevê melhoria do ensino em 500 escolas  

https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-12/convenio-entre-mec-e-fundacao-bb-levara-internet-
escolas-publicas 

 
Comissão aprova proposta que cria Sistema Nacional de Educação  

https://www.camara.leg.br/noticias/839228-comissao-aprova-proposta-que-cria-sistema-nacional-de-educacao/ 

 
Mais de R$3,5 milhões são destinados ao pagamento de dezembro da bolsa permanência do Prouni  

https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2021/12/mais-de-r-3-5-milhoes-sao-destinados-ao-
pagamento-de-dezembro-da-bolsa-permanencia-do-prouni 

 
Governo Federal repassa R$ 11 bilhões para educação básica por meio do Salário-Educação  

https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2021/12/governo-federal-repassa-r-11-bilhoes-para-
educacao-basica-por-meio-do-salario-educacao 

 
MEC unificará dados de estudantes em um aplicativo até junho de 2023  

https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-12/mec-unificara-dados-de-estudantes-em-um-aplicativo-
ate-junho-de-2023 

 
Empresária monta empresa de educação domiciliar infantil  

https://g1.globo.com/empreendedorismo/pegn/noticia/2021/12/26/empresaria-monta-empresa-de-educacao-
domiciliar-infantil.ghtml 

 
Escola Canadense de Brasília inova com programas educacionais  

https://www.metropoles.com/conteudo-especial/escola-canadense-de-brasilia-inova-com-programa-internacional-ib 

 
Malala Yousafzai pede que os Estados Unidos intervenham para que garotas afegãs possam ir à escola  
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/12/06/malala-yousafzai-pede-que-estados-unidos-intervenham-para-

que-garotas-afegas-possam-ir-a-escola.ghtml 

 
Ômicron ameaça fechar escolas na Europa em janeiro  

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/12/17/omicron-ameaca-fechar-escolas-na-europa-em-janeiro.ghtml 

 
Portugal volta a ter duas escolas de negócios no top 30 europeu do Financial Times  

https://www.publico.pt/2021/12/06/economia/noticia/portugal-volta-duas-escolas-negocios-top-30-europeu-
financial-times-1987488 
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