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https://youtu.be/3SI-EcqTPKs  
 
 

Ministro da Educação – exoneração 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-06/diario-oficial-publica-decreto-de-exoneracao-do-

ministro-da-educacao 
 

Certificados Recebíveis na Educação  
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8095426&ts=1591224814007&disposition=inline 

 
Cenários de tendências de retorno às aulas em todas as Unidades da Federação 

https://confenen.org.br/wp-content/uploads/2020/06/CONFENEN-Informa-24-de-junho-de-2020.pdf 
https://www.institutounibanco.org.br/wp-content/uploads/2020/06/Reabertura-das-escolas.pdf 

https://www.institutounibanco.org.br/o-que-dizem-os-protocolos-de-retomada-de-outros-paises/ 
https://drive.google.com/file/d/1PpyioUFXby4nvrdi-t2X9T2yW7hmJH68/view 

 
Orientações gerais para as medidas a serem observadas visando à prevenção, controle e mitigação dos 

riscos de transmissão da COVID-19 nos ambientes de trabalho. 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-20-de-18-de-junho-de-2020-262408085 

 
Educação Financeira – Estratégias à luz do Decreto nº 10.393 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10393.htm 
 

Conselho Nacional de Educação – reunião plenária de junho de 2020 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=146911-pt06-

2020&category_slug=junho-2020-pdf&Itemid=30192 
 

CNE- processo de renovação dos membros  
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-492-de-21-de-maio-de-2020-258046888 

 http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-515-de-5-de-junho-de-2020-260567130 
 

CNE – Súmulas de pareceres aprovados na reunião abril de 2020 
- primeira parte - 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=146041-sum004-
20&category_slug=maio-2020-pdf&Itemid=30192 

- segunda parte –  
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=146841-sum004-20-

complementar&category_slug=junho-2020-pdf&Itemid=30192 
 

CNE – Súmulas de pareceres aprovados na reunião maio de 2020 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=147081-sum005-

20&category_slug=junho-2020-pdf&Itemid=30192 
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http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=146851-sum005-20-
parecer-ces-287-2020&category_slug=junho-2020-pdf&Itemid=30192 

 
Relacionamento do CNE e os Conselhos Profissionais, em relação às atividades de ensino/educação 

superior 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=147111-pces209-

20&category_slug=junho-2020-pdf&Itemid=30192 
 

Programa Nacional de Escolas cívico-militares 
http://escolacivicomilitar.mec.gov.br/ 

 
Política Nacional de Alfabetização (PNA) 

https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-de-alfabetizacao 
https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-de-educacao-

basica 
 

Implementação da Avaliação da Educação Infantil 
http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/saeb 

 
CNE – inclusão matrícula de crianças e adolescentes migrantes, refugiados, apátridas e solicitantes de 

refúgio no sistema público de ensino brasileiro 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=147031-pceb001-

20&category_slug=junho-2020-pdf&Itemid=30192 
 

Obrigatoriedade de capacitação em noções básicas de primeiros socorros em estabelecimentos de 
educação básica e de recreação infantil 
http://www.ipae.com.br/OJE/OJE14.pdf  

 
Medidas de conscientização, de prevenção e de combate à violência e estabelecer ações destinadas a 

promover a cultura de paz nas escolas  
http://www.ipae.com.br/OJE/OJE15.pdf  

 
Promoção de ambiente escolar seguro e estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou 

dependências de drogas 
http://www.ipae.com.br/OJE/OJE16.pdf  

 
Notificação ao Conselho Tutelar do Município sobre falta de alunos 

http://www.ipae.com.br/OJE/OJE17.pdf 
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