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https://youtu.be/htKsaHxIVX4
Ministro da Educação – nomeação, exoneração e nova nomeação
https://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-de-25-de-junho-de-2020-263472722
https://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-de-30-de-junho-de-2020-264440682
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-de-10-de-julho-de-2020-266201790
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4775940T0

Normas sobre a dispensa de cumprimento dos dias letivos
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141349

Nota Técnica sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a
situação de pandemia do Novo Coronavírus
https://www.gov.br/mec/pt-br/media/seres/pdf/SEI_23000.008779_2020_69.pdf

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes- adiamento para 2022
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/ocde-define-aplicacao-do-pisa-para-2022
https://www.oecd.org/pisa/

Inovações educacionais – Finlândia – inexistência de disciplinas escolares
https://www.pensarcontemporaneo.com/a-finlandia-se-tornara-o-primeiro-pais-do-mundo-a-abolirtodasasdisciplinas-escolares/

Exame Nacional do Ensino Médio – normas para versão impressa
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-54-de-28-de-julho-de-2020exame-nacional-do-ensino-medioenem-2020impresso-269755888

Políticas de educação a distância nas escolas técnicas
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-cria-comite-para-monitorar-politicas-de-ead

Conselho Nacional de Educação – Reunião plenária de julho de 2020
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=148341-pt072020&category_slug=julho-2020-pdf&Itemid=30192

CNE – Novos conselheiros
https://www.in.gov.br/web/dou/-/decretos-de-9-de-julho-de-2020-266135929

CNE - Orientações do Conselho Nacional de Educação sobre o funcionamento das instituições
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=145011-pcp00520&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=147041-pcp00920&category_slug=junho-2020-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=148391-pcp01120&category_slug=julho-2

CNE - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e Tecnológica s
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=151591-pcp00720&category_slug=julho-2020-pdf&Itemid=30192

CNE – Súmulas de pareceres aprovados na reunião maio de 2020 – primeira parte
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=147081-sum00520&category_slug=junho-2020-pdf&Itemid=30192

CNE – Súmulas de pareceres aprovados na reunião maio de 2020 –segunda parte
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=147501-sum005-20complementar1&category_slug=julho-2020-pdf&Itemid=30192

CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de maio – terceira parte
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=149981-sum005-20complementar2&category_slug=julho-2020-pdf&Itemid=30192

CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de junho – primeira parte
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=147511-sum00620&category_slug=julho-2020-pdf&Itemid=30192

CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de junho – segunda parte
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=149991-sum006-20complementar1&category_slug=julho-2020-pdf&Itemid=30192

FUNDEB - Proposta de Emenda Constitucional - normas para ampliação de 10 para 26% da verba
federal da educação básica
https://www.camara.leg.br/noticias/678250-camara-aprova-pec-do-novo-fundeb-em-2o-turno-e-ampliaverbafederal-na-educacao-basica/

Riscos de evasão escolar por causa da pandemia – Pesquisa Senado Federal
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/07/pesquisas-apontam-risco-de-evasao-escolar-porcausa-dapandemia

Piso salarial para secretários de escolas da educação básica – Projeto de lei
https://www.camara.leg.br/noticias/679013-projeto-cria-piso-salarial-para-secretarios-de-escolas-daeducacaobasica/

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