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https://www.youtube.com/watch?v=JB8b7pDluYc 
 
 

Aluno poderá cursar disciplinas em faculdades distintas 

https://valor-globo-

com.cdn.ampproject.org/c/s/valor.globo.com/google/amp/empresas/noticia/2022/01/25/aluno-

podera-cursar-disciplinas-em-faculdades-distintas.ghtml 

 

Cresce a Cooperação Educacional no Brasil 

https://www12.senado.leg.br/radio/1/educacao-federal/2022/02/08/crescem-as-regras-de-

cooperacao-educacional-no-brasil 

 

Brasil perdeu mais de 2,5 mil creches particulares durante a pandemia; especialistas veem 

risco de sobrecarga na rede pública 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2022/02/13/brasil-perdeu-mais-de-25-mil-creches-
particulares-durante-a-pandemia-especialistas-veem-risco-de-sobrecarga-na-rede-

publica.ghtml 
 
 

Debandada no MEC: 11 consultores jurídicos entregam cargos 

https://www.metropoles.com/brasil/educacao-br/debandada-no-mec-11-consultores-juridicos-

entregam-cargos 

 

Maioria do STF permite que universidades cobrem passaporte vacinal 

https://noticias.r7.com/brasilia/maioria-do-stf-permite-que-universidades-cobrem-passaporte-

vacinal-17022022?amp 

 

Universidade deve indenizar aluno impedido de estudar por cumular Fies com bolsa 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-27/faculdade-indenizar-aluno-barrado-cumular-fies-bolsa 

 
 

Projeto obriga escolas a prestar atendimento a alunos com doenças crônicas 

https://www.camara.leg.br/noticias/847954-projeto-obriga-escolas-a-prestar-atendimento-a-

alunos-com-doencas-cronicas/ 

 

Decisão do Pedro II de adiar retorno presencial revolta pais e já tem gente desistindo de 

manter o filho na escola 

https://extra.globo.com/noticias/rio/decisao-do-pedro-ii-de-adiar-retorno-presencial-revolta-pais-

ja-tem-gente-desistindo-de-manter-filho-na-escola-25380256.html 
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Volta às aulas: veja dicas para que a adaptação seja mais leve para seu filho, e para você 

https://revistacrescer.globo.com/Educacao-Comportamento/noticia/2022/01/volta-aulas-veja-

dicas-para-que-adaptacao-seja-mais-leve-para-seu-filho-e-para-voce.html 

 

'As escolas permanecerão como o centro físico do processo educacional', destaca Luciano 

Meira 

https://www.folhape.com.br/colunistas/papo-de-primeira/as-escolas-permanecerao-como-o-

centro-fisico-do-processo-educacional-destaca-luciano-meira/24336/ 

 

Estudante do Agreste de Pernambuco tira nota mil na redação do Enem: 'me faz pensar que 

tenho potencial', diz 

https://g1.globo.com/pe/pernambuco/educacao/noticia/2022/02/10/estudante-do-agreste-de-

pernambuco-tira-nota-mil-na-redacao-do-enem-me-faz-pensar-que-tenho-potencial-

diz.ghtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=share-engagement&utm_campaign=te-

materias 
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