EDITORIAL

Educação, seja qual for o tempo.
Vivemos tempos nunca enfrentados na contemporaneidade. A crise da
Covid-19 nos impôs reinvenções diárias em praticamente todas as áreas
do seio social. Com a pandemia causada pelo novo Coronavírus, 100%
das escolas brasileiras tiveram suas atividades presenciais suspensas. Autoridades, dirigentes, diretores, professoras e professores, agentes fundamentais no processo educacional, viram-se, de um momento para outro,
tendo que atuar diante de um contexto de excepcionalidade e alternativas
passaram a ser adotadas com o objetivo de reduzir o prejuízo educacional
e a preservação do direito à educação. Cerca de 40 milhões de brasileirinhos deixaram de frequentar as escolas. Homescholing, EAD, aulas remotas com acompanhamento presencial por familiares? Quais as saídas
para a educação frente ao normal estabelecido? Metrópole Magazine
foi a Brasília conversar com o secretário nacional de Alfabetização, Carlos
Nadalim, e seus repórteres acompanharam o dia a dia de professores e
educandos da rede pública e privada da RMVale para esta edição Especial
Educação, já tradicional em nossos 5 anos de existência, apresentando
oportunidades para quem quer contratar bons serviços educacionais na
rede privada de ensino, mas também apresentando os avanços de nossa
rede pública. Leia também sobre a retomada do esporte regional, no futebol e basquete, as novas modalidades de entretenimento juntando shows
musicais com carros em formato “drive-in” e um artigo sobre o mercado de
publicidade em tempos de máscara e álcool em gel. Boa leitura!
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