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https://www.youtube.com/watch?v=kq5nwV2werc
Quase 80% das escolas fazem busca ativa por alunos que não voltaram presencialmente
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/quase-80-das-escolas-fazem-busca-ativa-por-alunosque-nao-voltaram-presencialmente/?utm_campaign=clipping__06042022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

Pesquisa: 54% das escolas municipais planejam reforço de ensino após aulas... –
https://educacao.uol.com.br/noticias/2022/04/05/pesquisa-undime-unicef-educacaorecuperacao.htm?utm_campaign=clipping__06042022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
MEC lança Projeto Verticaliza
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-lanca-projetoverticaliza?utm_campaign=clipping_-_06042022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

Cooperação Brasil-Alemanha seleciona 21 projetos de pesquisa
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/cooperacao-brasil-alemanha-seleciona-21projetos-de-pesquisa?utm_campaign=clipping__08042022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
Fies: 127 mil beneficiários já solicitaram renegociação de dívidas
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2022-04/fies-127-mil-beneficiarios-jasolicitaram-renegociacao-de-dividas?utm_campaign=clipping__08042022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

Ensino híbrido e desigualdade marcam segundo ano da pandemia
https://noticias.r7.com/educacao/ensino-hibrido-e-desigualdade-marcam-segundo-ano-dapandemia-05042022
Educação busca superar estragos da pandemia
https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2022/03/educacao-busca-superar-estragosda-pandemia

Supremo reconhece lei de SP que concede meia-entrada para os professores
https://revistaoeste.com/brasil/stf-reconhece-lei-de-sp-que-concede-meia-entrada-paraprofessores/

Mudanças no Ensino Médio podem representar diluição na aprendizagem e no ensino
https://jornal.usp.br/atualidades/mudancas-no-ensino-medio-podem-representar-diluicao-naaprendizagem-e-no-ensino/

Câmara aprova internet gratuita para estudantes da rede pública
https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2022/04/5001974-camara-aprova-internetgratuita-para-estudantes-da-rede-publica.html?utm_campaign=clipping__22042022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
Inep propõe revisão dos instrumentos de avaliação
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/avaliacao-in-loco/inep-propoe-revisao-dosinstrumentos-de-avaliacao?utm_campaign=clipping__20042022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
Justiça determina que Ministério da Educação consulte Conselho Nacional de Saúde para
autorizar e reconhecer cursos de medicina
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2022/04/19/justica-determina-que-ministerio-daeducacao-consulte-conselho-nacional-de-saude-para-autorizar-e-reconhecer-cursos-demedicina.ghtml?utm_campaign=clipping__20042022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

MEC lança plataforma virtual para formação de professores
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2022-04/mec-lanca-plataforma-virtual-paraformacao-de-professores?utm_campaign=clipping__14042022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
Gasto com educação recua pelo 5º ano consecutivo e é o menor em dez anos, mostra
levantamento
https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/04/24/gasto-com-educacao-recua-pelo-5o-anoconsecutivo-e-e-o-menor-em-dez-anos-mostra-levantamento.ghtml?utm_campaign=clipping__25042022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

Com orçamento milionário, Brasil tem 128 escolas cívico-militares
https://noticias.r7.com/brasilia/com-orcamento-milionario-brasil-tem-128-escolas-civicomilitares-25042022?utm_campaign=clipping__25042022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

Educadores afirmam que qualidade no ensino deve ser "obsessão" e pedem mais
investimentos no setor
https://www.camara.leg.br/noticias/868530-educadores-afirmam-que-qualidade-no-ensinodeve-ser-obsessao-e-pedem-mais-investimentos-no-setor/?utm_campaign=clipping__26042022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

Busca pela recuperação de alunos acelera escolas em tempo integral
https://emais.estadao.com.br/blogs/kids/busca-pela-recuperacao-de-alunos-acelera-escolasem-tempo-integral/

Programa Nacional do Livro e do Material Didático é tema de anuário brasileiro sobre livro
escolar
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/programa-nacional-do-livro-e-do-materialdidatico-e-tema-de-anuario-brasileiro-sobre-livro-escolar?utm_campaign=clipping__26042022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
Governo faz acordo para votar regulamentação do ensino doméstico
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/04/25/governo-faz-acordo-para-votarregulamentacao-do-ensino-domestico.ghtml
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