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https://youtu.be/EpiF_LyNSMo  
 
 

Piso do magistério: MEC usou regra em 2021 para não dar reajuste e a contestou quando cálculo previu 
33% de aumento 

https://oglobo.globo.com/brasil/educacao/piso-do-magisterio-mec-usou-regra-em-2021-para-nao-dar-reajuste-a-
contestou-quando-calculo-previu-33-de-aumento-25370713 

 
Fies de 2022 oferecerá 110.925 vagas 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-12/fies-de-2022-oferecera-110925-vagas 

 
MEC registra recorde de abertura de vagas no ensino superior 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-12/mec-registra-recorde-de-abertura-de-vagas-no-ensino-
superior 

 
Brasil tem 12,3 milhões de jovens que não estudam nem trabalham 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-12-3-milhoes-de-jovens-que-nao-estudam-nem-
trabalham,70003940260?utm_source=estadao:app&utm_medium=noticia:compartilhamento 

 
Pandemia reforça importância do braille para deficientes visuais 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2022-01/pandemia-reforca-importancia-do-braille-para-deficientes-
visuais 

 
MEC diz que não exigirá vacina em instituições federais de ensino 

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/ministerio-da-educacao-diz-que-nao-exigira-vacina-em-instituicoes-federais-
de-ensino/ 

 
Ufac contraria MEC e mantém exigência do passaporte da vacina para retorno das aulas presenciais 

https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2022/01/03/ufac-contraria-mec-e-mantem-exigencia-do-passaporte-da-vacina-
para-retorno-das-aulas-presenciais.ghtml 

 
Pandemia reforça importância do braille para deficientes visuais 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2022-01/pandemia-reforca-importancia-do-braille-para-deficientes-
visuais 

 
Escolas particulares não exigirão vacinação de crianças 

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/escolas-particulares-nao-exigirao-vacinacao-de-criancas-diz-federacao/ 

 
Escolas particulares podem exigir que crianças estejam vacinadas contra a Covid-19?  

https://oglobo.globo.com/rio/escolas-particulares-podem-exigir-que-criancas-estejam-vacinadas-contra-covid-19-
entenda-1-25350537?utm_source=globo.com&utm_medium=oglobo 

 
UFPE suspende aulas presenciais e adota modelo exclusivamente remoto por conta do aumento de 

casos de Covid  
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2022/01/24/ufpe-suspende-aulas-presenciais-e-adota-modelo-

exclusivamente-remoto-por-conta-do-aumento-de-casos-de-covid.ghtml 

 
CNE reafirma prioridade do ensino presencial, mas autoriza adiamento da volta às aulas  
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https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/breves/cne-reafirma-prioridade-do-ensino-presencial-mas-
autoriza-adiamento-da-volta-as-aulas/ 

 
Lewandowski manda MP fiscalizar pais que não vacinam filhos contra a Covid  

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/breves/lewandowski-manda-mp-punir-pais-que-nao-vacinam-
filhos-contra-a-covid/ 

 
Educação: 4 em cada 10 pessoas veem perdas irrecuperáveis  

https://educacao.uol.com.br/noticias/2022/01/20/pesquisa-perdas-educacao-pandemia-
recuperacao.htm?cmpid=copiaecola 

 
Brincadeiras adaptadas, intervalo intercalado e protocolos sanitários: escolas se ajustam para o início 

do ano letivo presencial  
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2022/01/23/brincadeiras-adaptadas-intervalo-intercalado-e-protocolos-

sanitarios-escolas-se-ajustam-para-o-inicio-do-ano-letivo-presencial.ghtml 

 
Perdas da pandemia na educação infantil são quase irreversíveis, diz Unicef  

https://www1.folha.uol.com.br/amp/educacao/2022/01/perdas-da-pandemia-na-educacao-infantil-sao-quase-
irreversiveis-diz-unicef.shtml 
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